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2.8- DOSSIÊ SOBRE A OBRA "DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA
CONSTITUIÇÃO". 1956-1978.
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1. Ge1·aldo BezeTra de Menezes, vir bonus, sempre foi um padrão
de magistrado e de homem público. PatriaTcal, chefe de numerosa
família, é um exemplo de compostura e desambição para esses açodados
atropeladoTes da hora que vivemos. Fez da carreira intelectual e do
estudo a sua própria vida. Destacou-se desde cedo en1tre os colegas de
bancos escolares. Diplomado, muito jovem, em dezembro de 1936, na
Faculdade de Direito hoje integrada à Universidade Federal Fluminense,
já intensa e brilhante havia sido a sua carreira univeTsitária. Orador
oficial da sua turma e da sua formatura, presidira o Centro Acadêmico
Evaristo da Veiga e o Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. Participara da fundação do Diretório Central dos Estudantes do Estado do
Rio de Janeiro, tendo sido igualmente u.m dos fundadores e membro da
Academia de Letras dos Universitários Fluminenses. Já o S•eu. nome se
jazia projetar tom dJo seu Estado, quando em 1936 representou a sua
Escola no Primeiro Congresso Jurídico Universitário Brasileiro, realizado na cidade do Salvador, Bahia.
O magistério o atraiu desde a adolescência, como meio de vida e
como vocação cultural. Ensinou diferentes disciplinas em ginásios, colégios e cui"sos anexos à Faculdade, tais como Português, História e Sociologia. Tendo ajudado a fundar a Escola de Serviço Social do seu
Estado, incorporada à UFF, foram-lhe gratos os seus amigos, dando o
seu nome à biblioteca da instituição. Quando, em 1947, Astolfo Serra
criou o CuTso de Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho, no Ministério
do Trabalho, não pôde deixar de convidar Geraldo para reger a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho, e aí nos encontramos, no exercício do magistério jurídico, além de Geraldo, Jorge
Severiano, Dorval de Lacerda, Délio Maranhão e eu. Pouco antes de se
consagrar como Catedrático, por concurso público de títulos e provas,
de Direito do Trabalho da Faculdade em que ·se formara, cargo que
exerce desde 1955 até hoje, já havia atravessado a baía, vindo ensinar
a disciplina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Ainda, e sempre no campo da educação e no seu amado Estado
natal, por duas vezes foi diretor da Faculdade de Direito, em 1957 e
1967, preparando-a, ora para federalizar-se, ora para receber a reforma
universitária. Representou-a no Conselho Universitário, de cuja Comissão de Pós-Graduação fez parte. Finalmente, exerceu com brilho o
cargo de Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
tendo-o representado na IV Conferência Nacional de Educação, efetuada em São Paulo no ano de 1969.
2. Essa uma das ver-tentes da vida pública e cultural de Geraldo,
onde puderam aparecer os seus excepcionais do·tes de inteligência e de
bom administrador. Mas, ao lado dela, concomitante a ela, desenvolvia-se outra manifestação da sua personalidade: a de magistrado,
missão que desempenhou durante trinta anos, sem desfalecimentos nem concessões. É que já em 1939, passou a exercer o cargo de
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento no ex-Distrito
Fedeml.
O ano de 1946 vai surpreendê-lo Presidente do antigo Conselho
Nacional do Trabalho, fundado com esta denominação em 1923. Foi o
seu último Presidente; passando a ocupar o mesmo cargo, e como primeiro, do atual Tribunal Superior do Tmbalho, de 1946 a 1951, sempre
por eleições e reeleições sucessivas e unânimes. Muito amigo do então
Presidente Eurico Gaspar Dutra, orientou e conduziu a reorganização
do novo Tribunal, levando à assinatura do Chefe do Governo um dos
seus últimos decretos-leis, o de n9 9.797, de 9 de setembro de 1946,
que deu à Justiça do Trabalho sua atual organização, ao mesmo tempo
que instituía a autêntica magistratura trabalhista, com ingresso dos
magistrados mediante concurso e com acesso de carreira, pelo menos, ·
até os órgãos regionais.
Durante esses trinta anos de magistratura, presidiu diversas comissões elaboradoras de anteprojetos legislativos ou delas participou. Presidiu uma das Turmas do Tribunal, ocupando por quatro anos o cargo
de Corregedor Geral da Justiça do Trabalho (1954/ 1958).
3. Membro de numerosas instituições, nacionais e estrangeiras,
também numerosas são as condecorações por ele recebidas, diante
dos seus merecimentos e dos serviços. relevantes que vem prestando
ao País.
Membro da Academia Fluminense de Letms, da qual foi Presidente, por eleição e reeleição (137'0 / 1974), nunca deixou de ser fiel à
sua vocação de homem sempre ocupado e preocupado com as coisas
do espírito. Mas ·todos os seus títulos, que são altos e meritórios, empalidecem diante da sua vida espiritual. Homem de fé, praticante e
convicto, agradecendo a Deus todos os dias a graça que lhe deu, não
agride ninguém por não compartilhar da sua crença. Participou de
vários congressos nacionais e internacionais do Apostolado Leigo, inclusive em Roma (1951), New York. (1959), Buenos Aires (1967), Bogotá (1968) e Mectelin (1968), tendo recebido a Comenda de São Gregório Magno, outorgada por Paulo VI.
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4. Aluno dileto de Oliveira Viana, de cuja amizade privou e de
cujos ensinamentos nunca desdenhou, antes ci'tando-os a cada passo,
foi incentivado no início da sua carreira pelo grande Mestre da Alameda
de São Boaventura.
Pela relação das obras de Geraldo, enumeradas em página própria
deste volume, todas ou quase todas com várias edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a doutrina brasileira do Direito do
Trabalho . A sua tese para a cátedra - O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira, Rio, 1956 - é a que ora se reedita, inteiramente
Teescrita e Teelaborada diante dos novos textos de 1967 e 1969. Até
hoje é a única monografia nacional sobre a matéria, esgotada há muitos
anos e sempre procurada pelos estudiosos.
5 . Surgida timidamente das necessidades e das misérias da vida
social e econômica no século XIX, muito demorou a legislação do trabalho para atingir o plano elevado do constitucionalismo. Se já em
1848, na França e na Alemanha, alguns dispositivos conseguiram ser
inscritos em textos constitucionais, neles peTmaneceram por muito
pouco tempo. Vai caber à Constituição federal suíça, de 1874, fixar-se
mais demoradamente no assunto, já com certos dispositivos pmtetores.
Mas somente depois do México em 1917 e da ConE>tituição de Weimar,
de 11 de agosto de 1919, é que o constitucionalismo social ganhou verdadeiramente foros de plena e justificada aceitação.
De lá para cá, passando pela totalidade das novas constituições do
século XX - iugo slava, soviética, chilena, espanhola, brasileira, peruana,
francesa , italiana, alemã, etc. - , não deixou nenhuma de acatar dispositivos próprios dJe Direito do Trabalho, consagrando a legislação ordinária até então vigente e lhe dando mais f orça pela sua incorporação
aos textos constitucionais. Na França do segundo após-guerra, diante da
n ova reali dade do seu próprio país, apontaram os seus publicistas Vedel, Laferriere, Prélot - essa plus-valia das leis do trabalho, quando
colocadas no corpo da Lei Magna. Nos regimes de constituições rígidas
e escritas, ganham mais segurança, mai or destaque , passando a fa zer
parte dos pr i ncípi os fundamentais e institucionais do próprio regime
econômico e social. Cada mandamento consti tucional, cada dispositivo,
cada alínea, segundo r essaltam aqueles awtores, como que são verdadeiras "cabeças de capítulos", num plano mais elevado, mais seguro e
dur adour o, que passam ent ão a ser obedecidas e desenvolvidas pela
legislação ordinária e sua regulamentação .
Na verdade , nada é gratuito nem i nútil numa constituição . Auto-executável ou meramente programático, qualquer princípio constituci onal é um m andamento vinculante do tex to máximo, devendo ser
obedecido ou invocado, ou pelo próprio par ti cular em suas relações
jurídicas concretas, ou pelo legislador ordinário, que o vai regulamentar.
Vê-se assim o alto significado do constitucionalismo social, iniciado
entre nós, às escondioos, em 1926, vindo a receber todo um novo capítulo
- Da Ordem Econômica e Social - a partir de 1934, passando por
1937, 1946, para concluir, sem grandes alterações substanciais, em
1
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1967-1969. O texto constitucional representa um reforço e uma consagração de toda a legislação ordinária anterior, além de novos princípios
que, porventura, a ela haja acrescentado.
6. Este livro é bem a prova do que acabo de escrever acima.
Trata ele, praticamente, de toda a legislação ordinária do trabalho e da previdência social. Por quê? Porque o texto da Carta de
67-69 constitui um autêntico índice dessa mesma .Zregislação. Daí somente
poder escrever uma obra como esta um especialista que tenha a capacidade de dominar os dois campos da cuVtura jurídica, o constitucional
e o trabalhista. Matéria bifronte, exige pleno conhecimento de ambas
as técnicas, âe ambas as bibliografias, de ambas as experiências jurídicas. Po1· sorte nossa, elas se encontram reunidas em mãos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, como daqui a pouco, pela swa leitura,
disso estará convencido o leitor.
Na Introdução estwdou o autor os funrkLmentos do constitucionalismo social e o se'~.(- histórico, no Brasil e no mundo, mostrando-se
completamen te a par das mais recentes manifestações constitucionais
estrangeiras. O seu ensaio de direiü~ comparado procura ser exaustivo
e bem atual. O Capítulo III dá uma boa visão crítica dos princípios
em vigor da vida econômica nacional. Pela ordem lógica e temática
da exposição do art. 160, que se alterou de 67 para 69, com acréscimo
de uma alínea, a al.ínea V deveria ser a VI, a nosso ver, passando a
repressão ao abuso do poder econômico ,p ara o último lugar.
O L ivro I trata dos fundamervtos gerais do Direito do Trabalho, ·
da sua problemática e conceptwalização, a par da imrportantíssima questão da competência legislativa. Os demais Livros - Ill, IV, V e VI passam então, exaustivamente, em revista toda a legislação brasileira
do trabalho e da seguridade social, o que permite ao autor demonstrar
o seu pleno domínio da doutrina universal sobre a matéria. É o livm
de alguém que já vem de volta, com total mestria dos temas que expõe,
sem pedantismo nem falsa erudição.
7. Antes de encerrar esta breve apresentação, não quero perder
a oportunidade para ressaltar e fixar o que considero o momento mais
alto do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes em defesa da Justiça do
Trabalho, ontem, como hoje, nem sempre bem compreendida nas suas
funções e na sua missão. Desde os primitivos projetos de Oliveira
Viana, de 1936 e 1938, foi dada · à Jus-tiça do Trabalho a competê~cia
de, mediante sentença coletiva, estabelecer novas normas e condições
de trabalho. Como a Justiça do Trabalho foi promulgada em 1939/ 1940,
e começou realmente a funcionar em 1941, em meio ao regime corporativo do Estado Novo, relacionou-se ideologicamente esta sua competência com as doutrinas totalitárias .
Pois bem, com a vigência da Constituição de 18 de setembTO de
1946, de cunho liberal, ou melhor, social-democmJta, pensaram algumas
pessoas, de boa ou de má-fé, que desde logo havia cessado o poder
normativo da Justiça do Trabalho, tido como incompatível com o novo
1
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regime político dominante no País, que declarava a nítida separação
dos poderes da República e a proibição da delegação de atribuições.
Numerosos foram os dissídios coletivos naquele ano de 1946, principalmente oriundos do Estado de São Paulo e do Distrito Federal.
Nunca, na história da Justiça do Trabalho, se lutou tanto pela sua
sobrevivência, no que tenha de mais próprio e singular. Mui,t o trabalharam os advogados e os pareceristas patronais, volumosos memoriais
foram escritos, reescritos e distribuídos, mas em vão. Como Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, esmerando-se em rebater
os argumentos negativistas, baseado na melhor doutrina e nos ·melhores fundamentos do Direito, Cons-titucional e do Trabalho. Os seus
despachos foram sempre aprovados e acatados no Supremo TTibunal
Federal, paTa onde 1·ecorriam, inconformados, os advogados dos suscitados naqueles conflitos coletivos.
O seu livro de doutrina - Dissídios Coletivos do Trabalho -, aparecido pouco depois, representou o coroamento definitivo, a verdadeira
pá de cal nessa barricada. Tudo isso vai resumido no Capítulo III, do
Livro V, deste volume, no qual, por dever de justiça, destaca Geraldo
o importante papel que, em defesa dos mesmos princípios, desempenharam os seus colegas Edgard de Oliveira Lima, Delfim Moreira Junior,
ambos já falecidos, e Aldílio Tostes Malta, a té hoje no exercício de
Ministro do mesmo Tribunal, admirado e querido pelos seus pares e
pelos advogados, e que ainda há pouco acaba de expor e fundamentar
os mesmos pontos de vista, já agora tranqüilos - O Processo no TST,
Rio, 1974, p. 78 e segs.: "No caso dos dissídios coletivos, com esse
extraordinário poder supletivo de que dispõe, a Justiça do Trabalho se
constitui num organismo especial, singular, auto-suficiente, ela própria
editando a norma que se converte em lei para a categoria e aplicando-a
depois, através dos dissídios individuais. Não fosse a vedação constitucional e o observador menos avisado seria levado a concluir que se
tratava de uma delegação de poderes."
Tudo isso precisava ser dito e contado, para que não suponham as
novas gerações que a Justiça do Trabalho seja uma velha e tranqüila
senhora, sem passado nem história, que não teve também seus momentos
de luta e de afirmação, que muito exigiram dos seus magistrados em
firmeza de propósitos e de princípios. Foram instantes quase épicos de
barricada, quando se redemocratizava a Nação, num vertiginoso processo de abandono de todas as instituições que pareciam comprometidas
com o antigo regime e não se sabia como iria reagir o Supremo Tribunal
Federal.
Aí está o livro de mestre Geraldo, contando alguma coisa disso,
abrindo horizontes, provocando debates e levantando problemas. Nada
dogmático, estilo simples, claro e direto, expõe e sugere soluções que lhe
parecem mais justas, ficando a escolha a critério do leitor, segundo os
seus interesses ou o seu es-tado de espírito.
1
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Estado do Rio de Janeiro, terça-feira, 31 de maio de 1977

O DIREITO DO TRABALHO
E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO

- O autor e sua obra f dmo Rodrigues Lutterbsch
Os Academia Flum l nellse

O Professor GERALDO BEZERRA DE ME·
NEZES há muito exsurge entre os mais respeitáveis
doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil. Man·
tim·se em atividade ininterrupta, qual se vê da segun·
da ediçlo, recentlssima, de O Direito do Tnbalho e a
Seprldade Social r)a Coutltulçlo, lançamento de
Palias S.A .- Editora e Distribuidora, em excelente
apresentaçlo gráfica.
O fato~ significativo, se considerarmos que não só
na trabalhista, mas eril toda seara do direito, proli·
feram, ultimamente, publicações apressadas. Enchem
as livrarias coletlneas de textos legais e regulamen·
tares, apanhadbs de jurisprudencia (nem sempre bem
selecionada), nos quais as explicações, quando exis·
tem, são incipientes e de vocabulário inexpressivo.
Comumente.• tais "pacotes" amontoam trechos e dis·
positivos, sem nenhuma inovação, sem esplrito critico
ou criador. Hl!.exceções, porém.
Propende·se a tudo reduzir ao ativismo prático,
num condenllvel processo de aviltamento da ciEncia
jurfdica. Exemplo tristlssimo à nova geração, que se
desencoraja dos estudos sérios. ~preciso convencer os
moços de que, para o homem da lei, a teoria não sig·
nifica objeto de museu. O jurista, exegeta incumbido
de Interpretar e reinterpretar fatos individuais e co·
letivos ou preceitos e diplomas legais , não pode eclip·
sar-se na superficialidade, na rotina, fugindo à reflexão, à substância, aos conceitos, ao teor doutrinário,
em suma.
Feita a observação, sublinhemos que Bezerra de
Menezes conquistou esta evidência através de pro·
duções que o projetam no Brasil e além fronteiras. A
respeito do seu oficio de professor e magistrado, de sua
participação nos anteprojetos legislativos e nas letras
jurldicas e sociais, o leitor compreenderá quanto é
necessário to make a lona atory ahort.
Depois de lecionar Sociologia no Curso Com·
plementar da Faculdade Fluminense de Medicina r.
Noções de Direito e Legislação Social na Escola de Ser·
viço Social, ministrou Direito do Trabalho na Facul·
dade de Direito da PUC do Rio de Janeiro e exerce a
cátedra na Faculdade de Direito da UFF. Regera ainda
a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do
Trabatho no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo
Ministério.
Voz autorizada, tem sido presença constante nas
bancas examinadoras para a escolha .de professores
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras
Universidades brasileiras. Citemos, ftrbl patla, a do
Rio de Janeiro, de Sào Paulo e do Rio Grande do Sul.
Por três decênios esteve no exerci cio de atividades
judicantes: à frente de uma das Juntas de Conciliação e
julgamento da aritiga Capital da República e do Con·
selho Nacional do Trabalho, na presidEncia do Tri·
bunal Superior do Trabalho, de que foi organizador,
na Corregedoria-Geral dessa Justiça.
Transformou esses trinta anos de judicatura num
laboratório de experiências e análises básicas à cons·
trução doutrinária. Seu processo de investigação nllo se
exaure nas funções de juiz. e no magist~rio.

Inspirou e redigiu 6 projeto convertido no Decreto·
lei n. 0 9.797, de 9 de setembro de 1946, um dos últimos
diplomas, dessa natureza, assinados pelo Presidente
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu à Justiça es·
pecial a organização ainda vigente, instituindo, in·
clusive, o quadro de Juizes, com ingresso dos togados,
mediante concurso, e acesso à carreira, por antigüi·
dade e por merecimento. Garantiu, com aquela
providência, a marcha histórica da nova Justiça.
O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho. na
saudação que lhe fez em nome dos Ministros pela in·
vestidura na Corregedoria-Geral, dera ênfase ao
memorável empreendimento: "Foi V. Exa. Dr. Geral·
do Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei n . 0
9.797, que estruturou a Justiça do Trabalho, integran·
·do· a no Poder Judiciário. Nenhum Juiz esquecer! esse
inestimável serviço".
Coube-lhe .testemunha EV ARISTO DE MORAIS
FILHO, "presídir a diversas comissões elaboradoras de
anteprojetos legislativos ou delas participar". Restrin·
gimo-nos a duas referências: esteve à vanguarda da
Comissão incumbida de preparar o anteprojeto do
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral
da parte concernente aos dissídios, ·integrou a Comis·
silo do anteprojeto de iei regulamentadora do direito de
greve e conflitqs coletivos, sob a vigência da Carta
Magna de 1946!, presidida por TANCREDO NEVES,
entào Ministro da Justiça. Tais colaborações forept
reproduzidas, com a parte expositiva, em Temu e
Soluçlla (Editor Borsoi, Rio, 1963, págs. 113-162).
Sua atuação está definida nas linhas do integrante
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEVI CAR·
NEIRO, a respeito da primeira edição do livro que nos
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem
dos Advogados 1do Brasil que "o erudito e exaustivo es·
tudo mais umalvez comprova a insuperável competên·
cia do autor nessa matéria. No entanto- prossegueà competência ália ele a formação moral perfeita, o es·
plrito de justiç4 intransigente que o fizeram expoente
da Justiça do ~abalho no Brasil e do penhor da con·
fiança que mer e essa magistratura". Por isso mesmo,
Geraldo Bezer~" foi alvo das maiores condecorações
outorgadas a um magistrado brasileiro: a Grã-Cruz do
Mérito Judiciá; io, ·por indicaçlo da Associaçllo dos
Magistrados B~asileiros e a Gri..Cruz do M~rito do
Poder Judiciári~J Trabalhista, conferida pelo T_ribunal
Superior do Tr~balho. O Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeifo distinguiu-o com sua mais alta inslg·
nea: o Colar do Mérito Judiciário.
Eis, num e~ trato, os fatos relacionados com a par·
ticipaçào do Ministro GERALDO BEZERRA ~
MENEZES, na clltedra, nos tribunais e nas comb:.Oes
1
pré-legislativas .
Envolvido r ssim nas atividades complexas e ab·
serventes, divisava tempo para escrever em jornais e
revistas, publidr opúsculos bem ideados, como A Jaatlça do Tnbalho, aua aiplflcaçlo na hlat6rlajuridlca e
aoclal do Brull (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A
Juatlça do Tnbalho no Brull (Rio, 1951). !&

Ampliava a contribuição científica com volumes
que lhe consolidaram a posição entre os luminares da
nova disciplina. Iniciou com Política Slndll'al Brullelra (Rio. 1943, livraria Educadora). que EVERAR·
DO BACKEUSER diz ter "as características de um
livro de mestre, dedu1.ido com lógica: os capítulos
evoluem historicamente, desdobrando-se ao mesmo
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com fa·
cilidade por técnicos e leigos".
TULIO ASCARELLI. o conhecido catedrátil.:o da
Universidade de Bolonha. expende o seguinte conceito:
"A clara e aguda exposiçll.o do desenvolvimento do
direito sindical brasileiro no quadro geral do direito
comparado constitui, realmente, uma contribuição
notável ao estudo do assunto".
Citam-no grandes celebridades: OLIVEIRA
VIANNA, MARIO DE LA CUEVA, MOJSf:S PO.
BLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS.
Noutro ensaio. Doutrina So<:lal e Direito 'do
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades e
lugares comuns . Sobre este depõe CÂNDIDO MOTA
FILHO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e
Professor da Faculdade de. Direito de Sll.o Paulo: "Li-o
é aprec'iei-o pelas idéias , pelo estilo e pela segurança
das convicções. que sll.o de um estudioso e, principalmente, de um mestre".
PIERRE LAVIGNE. o escritor deLe tra•all daDI
let coDitltutloDI françalaea (1789-1954), pondera que
estas páginas colocam Geraldo Be1.erra "au nombre
dee araode comentateura de l:1 dnctrlne eoclale de
l'f:allle e.t eon audlince mérltera ice tire d'itre unhereeUe". Inexcedível pronunciamento, bastante para a
consagração da obra. Unum dlt necs..rtum.
Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o enfoque criativo e inovador, :i critica do consumado jurista e ~ciólogoJEAN BRETHEDELAGRESSAYE. da

1

Com a vigêo:ja da Constituição de 1946, de cunho
aocial-democrat~avia os que sustentavam ter cessado

o poder nonnativo dos Tribunais especializados, por
julgá-lo incompatlvel com o novo ·regime, atento à
separaçllo dos Poderes e contrários à delegação de
atribuiç1'>es. O episódio histórico-social é. assinalado
por EVARISTO DE MORAIS FILHO, para fixar diz ele - "o que considero o momento mais alto do
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história, se lutou
tanto pela su(l sobrevivência no que tinha de mais
próprio e singular". O laureado mestre de tantos livros
de vulto na bibliografia jurldii;D-trabalhis~. releinhra
com rigorosa justiça: "Como Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava :fundo na tratação da matéria., esmerando-se em rebater os argumentos negativistas,
baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamentos do Direito Constitucional e do Trabalho. Os seus
despachos foram sempre aprovados e acatados no
Supremo Tribunal Federal. para onde recorriam, inconformados, os advogados dos suscitados naqueles
conflitos". Esclarece afinal que o livro de. doutrina Dluldlol Colethoa do ·Trabalho, aparecido poucc
depois, representou o coroamento definitivo da árdua
luta.
Segue-se A Seprança So<:lal no Brull (Rio,
1961). Estudo sistematizado, analítico e de autor·
namento. Entre nós, um esforço pioneiro.
MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do
Direito do Trabalho, brindou La Seprldad So<:lal en el
Braall com este reparo: "Lo he leldo com el mayor
qrado 1 ba ablerto borlmnts que me proponao
utiUzar eD mlalecclon• '1 en mia tra~oa".

Faculdade de Direito de Bordeaux, In "Anais" da
Universidade (n.2, 1954, pág. 135): "Cet ouvraae,
d'une arand elarté et d'une préclllón remarquable, ap:
porte une précleuee contrlbutlon i l'hlatolre contem·
poralne ds doctrlneaiOC:Ialea".
Da Argentina, GUILLERMO CABANELLAS, o
mestre do Tratado Elernental de Derecbo Laboral
(quatro tomos), expressa-se de maneira singular: "Su
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la he lado
no ya con lnterét e IDo como una leccl61i de IAblu en·
eeianzu. Eatlmaba•com mucha falta de razón-que
deapaá de quanto ae habla eacrlto aobre la doctrlna
10e:lal de la Ialsla, poco o nada podrla dlzer-ee. Su
obra d~ustra, ai contrario, que mucbu COIBI H·
taban por declne ,x que era necs..rto que ee dUeran.
Obru como la auya quedan, conatrayen 1 abren ho·
rlzonte optlmllta en teiaclón a loa problema• labo·
rarea".
·
Perfeita a coincidência de entendimento dos tr€s
publicistas: CABANELLAS, BRETHE DE LA GRESSAYE e LAVIGNE, coroando a produção com persuasivos juízos criticas . A'pontam-na, .éada um a seu
modo, como um anúncio de idéias novas e explêndida
afirmação do pensamento jurídico-social.
Através de artigos e meio)!· diversos , também lhe
destacaram a importância: na Bélgica. JULES LOUIS
TEI.l.IER; MIGUEL HERNÃIN~ MÃRQUE;( e
FRAN(:JSCO BENITO M.O LINA , na Espanha;
RICCARDO RICHARD e CARLO LEGA, na Itália;
na Argentina, DI EGO LAMAS e RAFAEL CALDERA na Venezuela. SEGAD.A.S VIANA, LUIZ
PEREIRA DE MELO, DAY1 DE ALMEIDA. JOÃO
ANTERO DE CARVALHO, no Brasil.
Dissídios Coleti'I'OI do Trabalho e Direito de Greve
(1 :• ed., Rio, 1949; 2.• ed., Rio, 1950; 3. 8 ed., Editor
Borsoi , Rio , 1957), foi examinnc!o por RICCARDO
RICHARD, que pontifica na Universidade de Pavia
(rev. 11 Dlrltto drJ Lavor, Romã, 1951) sob o honroso
título Contrlbutl brasUianl alia doctrlna del conflltl
ooUetthl' dl la voro. O comentário serve de prefácio à·
terceira edição.

Estas páginas despertaram o interesse de outros
qualificados junstas estrangeiros. que a elevaram em
publicações científicas: J. BRETHE DE LA GRESSAYE, em França; MIGUEL HER!';ÃJN.f MÃRQUEZ , RICARDO BUSTILLO ÃVILA. HÉCTOR
MARA V ALL CASESNOVES, na Espanha; GUILLERMO CABANELLAS, MARIO L. DEVEALI,
HtCTOR GENOUD e JOSÉ MARIA RIVAS, na Argentina; EDUARDO COUTURE e FRANCISCO DE
FERRARI, no Uruguai. Eloqüentes as ci'tações que lhe
fazem, em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO,
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEMBAUM e JUAN-MENENDEZ PrDAL. Jurisperitos
nossos lisongearam-na, igualmente, com a análise do
livro: JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO,
JOÃO DE OLIVEIRA FILHO, BENEDI10 COSTA
NETO, ALCEB1ADES DELAMARE, DORVAL
LACERDA, NELIO REIS, CARLOS XAVIER PAES
BARRETO, BERESFORD MARTINS MOREIRA,
entre muitos.

1

Um dos maiores nomes do pensamento jurldlco
contemporAneo, Juiz da Corte Constitucional da Itilia,
GIUSEPPE CHIARELU, ressaltou o m~rito de La
Slcurezza So<:lale nrJ Brulle, 1'per la completeaa dell'
e~poalzlone e I*' la YUddl dell' IDiormuloDt dotrJ.
narla". Em tennos análogos manifestou-se o magister
PAULO FEN1Zl (rev. Prftldenza Soclale,-maiojunho de 1961; o livro logou apreciaçlo de fundo na
"Rnue lntematlonal du Tra•all" da OIT (Ge,nebra,
vol. LXXXIV, n. 0 IV, dezembro-1961) e na "Remta
de Trab~", de Madri, 1951.
MOZART VICTOR RUSSOMANO, celebrado
comentarista da Consolidaçllo das Leis do Trabalho,
aponta-o como "outra contribuiçlo sumamente vaHosa
que o nosso pais passa a (:reditar a Geraldo Bezerra de
Menez.es". Nessa ordem, pronunciaram-se MOACYR
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, EGON
FELIX GOTTSCHALK, WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, HELIO DE MIRANDA GUI MARÃES. LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MARTINS. MARIO C. VILELA , DAYL DE ALMEIDA e
MARIO CURTIS GIORDANI.

~
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Geraldo Bezerra redigiu páginas que o retratam
na fidelidade aos seus .princípios , condensadas nos
livros Homem e Idéias à Luz da Fé (3. • ed. , Coleção
Estrela do Mar. Rio, 1963) , marco de sua caminhada
literária (1942) , Temas e Soluções e nos opúsculos Dignidade da Pessoa Humana (Coleção Estrela do Mar,
Rio , 1965) , Educaçio Moral e Cívica- Estudos de
Problemas Brasileiros, (Editcra La Cava Santos,
Niterói. 1976), em O Comunismo -Crítica Doutrinária
(S .• ed. , Rio, 1974. Instituto Nacional do Livro), que
continua desperta ndo interesse na área ideológica.
No contexto de sua bibliografia , abre o espírito a
indagações essenciais no campo do pensamento especulativo , perquire a razão última dos fatos , infiltra·
se na substância das idéias. Ao examinar os problemas
jurídicos, econômicos , políticos e sociais, volta-se para
o' homem, para sua dignidade , seu aperfeiçoamento,
seus direitos e obrigações fund amentais, seu universo
de valores- a verdade, o bem comum, a ordem, a justiça, a paz , as tradiçces e destinos da pátria.
Em meio a tantas ideolosia5, arranjos e distorções
neste terreno, mo\'e·se clara, leal, irreduti\'elmente,
sobre aqueles dados, aquelas bases ou prindpios
definidos. Não se envolve em barganha espiritual e se
recusa a aceitá-la oomo instrumento de diálogo. Nlo se
trai·: Nlo trai a Verdade, testemunhada por Cristo. E o
que é admirável: "Não agride ninguém por nlo oom·
partilhar de sua crença", proclama-o EV AR ISTO DE
MORAES FILHO.
Representou o Brasil no Primeiro Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, em Roina (1951); a
Santa Sé agraciou-o com a Comenda de Silo Gregório
Magno, outorgada por PAULO VI. Nlo se fecha nos
domínios de PLATÃO, ARIST0TELES, SANTO
TOMÁS Df: AQUI NO e JACQUES MARITAIN. Mas
levando-lhe em oonta a preparaçlo humanlstica e
filosófica, acolheu-o a Sociedade Helenica de Estudos
Filosófioos, com sede em Atenas.

..

Nas palavras introdutórias ao livro O Dlnlto do
Trabalho e a Seaurldade Sodal aa Coaltltalçlo, sobressai este pronunciamento do eminente elaborador
do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relaçlo
das obras de Geralao Bezerra, enumeradás em página
própria. deste volume, todas ou quase todas
várias
edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a
doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua tese
para a câtedra - O Dlnlto do Trabalho aa Cóaldtalçio BruDelra - é a que ora se reedita, Inteiramente
reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967
e 1969. Até hoje é a única monografia nacionalsobre a
matéria, esgotada há muitos. anos e sempre procurada
pelos estudjosos ".

em

Acrescentamos que foi bem acolhida pelos enten·
didos dos dois éampos do Direito. A ela se reporta, nos
memorâveis Comentários à Constituição, o Ministro
EDUARDO ESPfNOl.A, ex-presidente do Tribunal
Supremo. Anteriormente, destacara "o notâvel e perfeito capitulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na
· Constituição de 1946, quer nas precedentes, valiosa
contribuição do jurista de alta competência para o
exato conhecimento dos importantes problemas lucidamente expostos e magistra~ente resolvidos".
ORLANDO GOMES, emérito lente do 1• clYUe e
do aovam lua, sublinha que, da leitura do livro "ficou
confirmado o aito conceito em que tenho o autor. como
um dos expoentes do Direito do Trabalho no Pais".
Repercutiu em plagas estranhas fundamentada
anâlise constitucional. GEORQES VEDEL, da
Universidade de Paris, nome de suprema grandeza,
sintetizou o julgamento em duas linhas:
plela de clarté, .tauear et de aatear de peiiiM",

a

"Ou".,.

Outro luminar, MIGUEL HERNAINJ;. MÁR·
QUEZ, a quem se deve o Tratado Elemeatal de DeNdlo d .. ~(9. • edic;lo),na " Rnllta de T~"
(Madrid, junho • 1956)tgrafa que o nosso patrício é
"sobradamente oonheàdo pelo público espanhol
dedicado a estes temu". Eis o trecho: "Deatro de eata

Ilnea generica de orlentaclón aos complace sobre·
maneira conocer y poder comentar e) cuidadoso v Interessante trablijo de nuestro colega braslleilo. n~ ~olo
blen documentado de bibliografia universal, sino IJenn
de apreclaclones y finas sugerencllis que resaltan Ia experiência y formaclón de su autor, s'Jbradamcnt ..
conoddo por e! publico espano! dedicado a t'•tos te·
Hf.CTOR GENOUD , publicis ta arg~ ntin o . 'l' ·
caliza-a na "Gaceta dei Trablijo" de B u~ ! I O S Airc·,
(outubro - 1956) . Refere-se à "reputac.lón continental "
de Geraldo Bezerra e assevera enfatic ament e: "Non
creemos que em nuestro país haya nadle, entre los qu~
mUltao em nuestra eípeclalldad, que Ignore quel'n es y
qué hace este Ilustre brasUeõo".
O tratadista W ALKER Lll'IARES ac Niselha u
livto "como valiosa obra de consulta a los alunos d<' m!
catedra unlvenltarla de Derecho del Tràblijo de Ia
Unlvenldad de Chile. E adita : "EI metodl;co y lu·
mlnoso anallls de los princlplos soclalP.S de ·ta nueve
Comtltuclon brasUenil, es sumamente útil en los paÍSI!s
extral\)eros porque muestra en forma clara a la I'Cl que
precisa, el profundo contenldo sciclal y hum11no de la
Carta Fundamenta1 de su grande naclón. El Ilb1o conssltuye por los lndlscutlbles méritos de su concepclón ~
de su reallzaclón, un serio aporte para los estudlos de
Derecho del Trablijo".
O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na
Comtltulçilo apresenta-se como obra prima. na pes·
quisa, no método, na lucidez, na linguagem , na he r·
menêutica na Erovisão cultural ria contribuição científica.
Digno de atençlo"' acurado exame do proçesso
evolutivo dos sistemas e instituições politicas, resultan·
te de incorporação às Constituições, após a Primeira
Guerra, de novo capitulo atinente à Ordem Econômica
e Social, com amplas perspectivas ao Direito Público,
assegurando ao Estado meios eficu.es para melhor
realizaçlo de suas finalidades últimas, tão apregoadas,
de promover o bem comum, de assegurar o equilíbrio e
a paz interna, por esta visão dinâmica; aliada a uma
visão prospectiva, e mais, pela segurança da inter·
pretação, P.elo confronto dos preceitos basilares, nossos
e alienlge~as. pelo conhecimento e divulgação da
doutrina uni\'ersal, o U\lro supera o contexto geográfko
a que o escritor pretendeu confiná-lo. TranspÕe Ji •
mites, abre-se à evolução juridica, à problem,tica
econômica contemporânea, às mudanças e ultrapassaget •• em gestaçlo, exigidas, no campo social, pelo
avanço da ciência e da técnica.
Ao que vimos, o autor credenciou-se ao Instituto
de Direito do Trabalho da Universidade Federal do
Utoral (Argentina), ao Instituto Espanhol de Direito
Processual, ao· Instituto Brasileiro de Medicina do
Trabalho e Previdência Social, ao Seminário dt Le·
gislaçlo Social da Faculdade de Direito da Univer·
sidade de São Paulo e, na qualidade de membro ho·
norârio, ao Instituto de Direito Social daquele Estado.
Fez jus 110 gaiardão de membro da Sociedade Internacional de Direito Social e titular honorário da Induatrlal Law Soclety, de Londres ..O destaque dos seus escritos, aqui e alhures, motivou o Ministério das Relações Exteriores. a inscrever-lhe o nome na Ordem de
Rio Branco.
Resta uma consideração final.
EVARISTO DE MORAIS FILHO assevera que o
livro abre horizontes, provoca debates e levanta
problemas. Em seguida informa que "trata, prati·
camente, de toda a legislação ordinária do trabalho e
da previdência social". E por considerar que o texto da
Carta de 67-69 constitui um autêntico índice dessa
mesma legislaÇio, assevera que "somente pode escrever uma obra como·esta um.especialista que tenha a
capacidade de dominar os dois campos da cultura
jurladica o constitucional e o trabalhista . Matéria
bifronte, exige pleno conhecimento de ambas as tt!c·
nicas, de ambas as bibliografias, de ambas as expe·
riências jurfdicas. Por sorte nossa, elas se encontram
reunidas em mlos do Professor Geraldo Bezerra de
Menezes".
Uma coisa é certa. O Direito do Trabalho e a
Seprldade Social aa ·Coaltltalçlo harmoniza teoria e
prâtica: na. exegese, na critica, na exatidão dos conceitos, na riqueza de informações. Esmera-se na or·
denação didática. Tem, conseqüentemente,~gu
rada am'p la receptividade nos cursos jurídicos e mstitui
fonte riqulssima de consulta a todos os especial.stas.
&
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D~ . CES AR SALG ADO, dn . Acadenia Paulista de Letras:
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T>(d. to do Tr;:ta~.ho o n Se r-uri cl:vJo · Socj_o.l no Con:-:;ti tuj_ cú o do !1inis't.:ro Gerald o Be·z errn do Mono zes ( Stio ~nul o, 8- VI-1 977)
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Dr . PASCAL DE SOUZA FO NTES i Advogado :
. :::. c i t urn -. do a rti go do E<.lm o Roc\ rj gue s Lnttorbo.ch publicado em 11 O
F).u:-.linons a 11 s'c)bre ·\e, vida e a obra <.le Gort:l:::.do Bczorrn de Menez.os honra ?.Cj'i..i.eles que· ti vorrF'l n vont.m~a, ·. cono el4, ue cnnvi vor cnn o c:utor /,
uo O Di ro·i to do Trnbn~ h o e a Sognr-id::tüe Soc·i_a l n2.. Const:Ltui tto
Rio de Jnnciro, 7-VI - 1977 o
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SE ~9 F! st GR .~ V~-T~· Ó

presidente do Tri burw1 Region<.;.:::. c o -Tro.RugL,O , COc.l ..... c4v em Bel é:n:
Com im1izivel pruzer li o arti go de· Edmo Rodrigues Lu ttcrb.och 'JO Te n n'lttve:::. obrQ
O DJ:rci.tc: do Ti.'t::1)~~J. ho e 2.. SOp.nrió-"uc Sr)ci::1J nn
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Frofc::>scy:·a Z~LIA CAVAL CANTI 1i8 ]VfELO:
,~5 sn:Lfic2..t:.!.vo o <.:r ti go de Ed:-:1 0 Ro<{rignes Lt:t tc rb<.: ch ::;obre
O D:!_ -\·cit::; c}o Trat,<:::. .. o e<:: Sc)ç:t:.riccdo S0ci:"Dl nn C nn:3 t:~hric~oo
:.;'c;.:::.:ici ·u)
c :.r::..::ist:·o Gcrc:-'- cn · czcrr8 ue Mene:zc;3 -r~c:.~.2.. obro e po: o ::i morocido:::;
e.:. o<; i.o:::: de que foi c;l v o. O livro .prn j et G\.I. nos ~o Po f s o :::: ervir~ cl.e
c·cnp.:::.o -:-os p6::; toros ( JoGo Pe ~3soa, 16-:VI- 1977).
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Editado por Pallas S. A. ;_ Editora e Distribuidora, veio à
lume, nestes dias, mais um livro do Ptofessor e Ministro Geraldo Bezerra de Menezes - O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na
Constituição .

O livro, magnificamente impresso e encadernado, tem a matéria bem distribuída em 487 páginas. Na parte introdutória "focaliza com precisão os fundamentQs do constitucionalismo social e seu
histórico no Brasil e no mundo, mostrando-se o autor completamente
a par das mais rec~ntes manifestações constitucionais. O seu ensaio
no direito comparado procura ser extensivo e atual" . Em seguida, no
livro I, a obra trata do "Direito do Trabalho" (parte geral); no II, do
"Dzreito Individual do Trabalho ", no III, do "Direito Coletivo do Trabalho", no IV, da "Justiça. do Tmbalho" ; no V, da "Seguridade .Social".
Em todas as páginas reflete-se a posição do autor: "o abstencionismo estatal e a antiga concepção de liberdade não se coadunam
com as exigências econonuco-socia1s, colidem com as conquistas do Direito do Trabalho e Seguridade Social".
Evariste de Morais Filho, nome conrecido por seus admiráveis
trabalhos, dizendo "mestre", o autor de Direito do Trabalho e a Seguridade SociaL na Constituição, depois de considerações desta ordem,
.. "Geraldo Bezerra de Meenezs sempre foi padrão de magistrado e de
homem público", assim se pronunc1a ao prefaciar o hvro: "trata ele
de toda legislação ordinária do trabalho e da previdência social" . E
. acrescenta: "dai somente poder escrever uma obra como esta um espe. cialista que tenha a capacJ.dade de dominar os dois campos da cultura
jurídica, o constitucional e o trabalhista". E mais: "matéria bifronte,
exige pleno conhecimento de ambas as técnicas, de ambas as bíbliagranas, de ambas as experiências jurídicas" . Arremata Evariste : "por
~~s~~zse~~~ ~~a~~~e~~~~~tram reuniqas nas mãos do Professor GeralSe Bezerra de Menezes já não houvesse atingido posição invejável na vida jurídica do País, com lflítica Salarial Brasileira, Doutri•

na Social e Direito do Trabalho, O LJire~to do Trabalho na Constituição de 1946. Dissídio Coletivo do Trabalho ~ Dir eito de Greve, A Segura-nça Social no Brasil etc., a teria ·garantido com O Direito do Trabalho e a Seguridade na Constituição, pela amplitude dos conheci-

mentos; não só nos limites do Trabalho, mas também nas áreas do
Direito Constitucional da Sociologia e da Ciência Econômica .
Sim, ótimo livro; profundo, atual, necessário. É, incontestavelmente, OBRA DE MESTRE.
Telêmaco Antunes de Abreu

(Transcrito de "O São Gonçalo" de 12/V/77) .

... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . "• ................ ....
•

Pedidos à Ea,itora JornaL de Letras Serviço de Reembolso
Postal,· Rua Barata Ribeiro, 774 - Grupo 1001. 20.000 - ZC 07 Rio de Janeiro - R.J .. Preço: Cr$ 350,.00.

ANEXO
O DIREITO DO TRABALHO NA
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA
OPINiõES DE PROFESSORES E JURISTAS BRASILEIROS

Dr. NEREU RAMOS, então Ministro da Justiça:
" É esta para lhe agradecer o oferecimento do seu excelente volume sobre
O Direito do Trabalh'O na Constituição Brasileira de 1946.
Demorei esse agradecimento, porque deseJava ler antes o livro. Li-o com
satisfação e aproveitamento.
Os ensinamentos são claros e a análise dos textos constitucionais segura e
precisa.
Felicito-o por esta esplêndida demonstração da sua inteligência e cult ura."
Ministro EDUARDO ESPíNOLA. ex-presidente do Supremo Tribunal Federal:
. . . "magnífica obra sobre O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira de 1946.
Desde logo li, com o mais vivo interesse, o notável e perfeito capítulo sobre
a Justiça do Trabalho, quer na Constituição de 1946, quer nas precedentes, valiosa contribuição de jurista de alta competência para ·o exato conhecimento
dos importantes problemas lucidamente expostos e magistralmente resolvidos."
Dr. LEVI CARNEIRO, da Academia Brasileira de Letras e Juiz da 1Corte
InternaciOnal de Ha1a:
"Do erudito e exaustivo estudo, que no livro - O Direito do Trabalho· na
Constituição Brasileira de 1946 - se contém, sem autoridade para louvá-lo, direi apenas que ele, mais uma vez, comprova a insuperável competência, nessa
matéria, do autor. No entanto, à competência alia ele a formação moral perfeita, o espírito de justiça intransigente - que o fizeram expoente da Justiça
do Trabalho no Brasil e penhor da confiança que merece essa magistratura."·
Professor CEZARINO JUNIOR, da Faculdade de Direito da Universidade de
S. Paulo :
"Tive do belo livro O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira de
1946 excelente impressão, pela segurança de seu plano, vastíssima e selecionada
bibliografia, perfeito conhecimento da evolução do nosso Direito Social e profundeza de conceitos, que fazem do trabalho obra doravante de consulta indispensável para todos os estudiosos."
Ministro e Professor CAND!DO MOTI'A FILHO, do Supremo Tribunal Federal e da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Academia
Brasileira de Letras e ex-Ministro da Educação e Cultura:
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"Sempre encontrei no autor de Direito do. Trabalho na Constituição Brasileira de 1946 o jurista, o estudioso e o escritor, aquele que de há muito vem honrando a cultura n acion al."
Professor WALDEMAR FERREIRA da Faculdade de Direito da Un iversi dade de Sao Paulo:
"Dépois de leitura por alto, que se poderia haver como de apreciação panorâmica do assunto, estou a ler O Direito do Trabalho na Constituição Br:::.sileira de 1946 mais detidamente, tais e tantas as sugestões e pronunciamentos
doutrinários de relevo, que nele se depara. Teve o eminente colega a gentileza
de assinalar vários pontos em que os nossos entendimentos se emparelham, o
que muito me agradou, pela boa companhia em que m e encontrei. De resto, a
sua exposição serena e clara da matéria leva a acompanhá-la suavemente, do
que são capazes apenas os que sabem escrever pa ra os outros e não para seu
próprio deleite."
Professor ORLANDO GOMES, d a Faculdade de Direito da Universidade da
' Bahia:
"Da leitura do interessante livro ficou confirmado o alto conceito em que
tenho o autor como um dos expoentes do Direito do Trabalho no país."
Professor HERMES LIMA, da antiga Faculdade de Direito da Universidade
do Br a-s-u e ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, da Academia Brasileira
de Letras:
"Minha impressão do livro O Direito do Trabalho na Constituição Brasisileira de 1946 é excelente. A matéria está tratada com segurança, objetividade,
e a experiência brasileira nesse campo jurídico-social aí apresenta, bem delineados, alguns de seus traços mais característicos."
Prof. LINNEU DE MELLO, da Faculdade de Direito da Universidade do
Brasil:
"Felicito-o vivamente pelo magnífico trabalho, cuja leitura fiz com grande
proveito. Admirei nele a exposição clara, o método e a doutrina excelente, em
assunto que já exigia exame de conjunto, como o que realizou superiormente."
Ministro EDGARD DE OLIVEIRA LIMA. do Tribunal Superior do Trabalho.
' " As nações mais esclarecidas vêm cedendo ao imperativo de dar consagração constitucional aos preceitos referentes ao trabalho e à justiça social. O legislador de suas cartas políticas tem, assim, se debruçado sobre o problema,
mais complexo e de mais urgente solução do mundo contemporâneo, da elevação do nível das grandes massas, assunto sobre o qual Harold Laski escreveu
esta grave advertência: "A sociedade de nossos dias atravessa uma das maiores
crises que a História assistiu, a mais profunda, talvez, desde a queda do Império Romano; e da sua capacidade de compreender as causas da crise e de agir
para corrigi-las, dependerá a sua sobrevivência."
A matéria dos dois primeiros capítulos do livro do meu ilustre colega representa um desenvolvimento substancioso e erudito dos aspectos fundamentais
do palpitante assunto no seu enquadramento constitucional.
A leitura desse estudo magnífico muito me satisfez e ensinou - o que lhe
manifesto com absoluta sinceridade."
Ministro AFRANIO ANTôNIO DA COSTA, do Tribunal Federal de Recursos :
"Felicitações pelo estudo aprofundado e percuciente de setor tão relevante
no Estado moderno. A autoridade do eminente colega, conquistada no estudo
dos fenômenos sociológicos e na experiência quotidiana como juiz da mais alta
Corte Trabalhista, granjearam-lhe a reputação de jurista de escol na especialidade."
Ministro e Professor MOZART VICTOR RUSSOMANOJ do Tribunal Superior
do Trabalho e da Faculdade de D1re1to da Universidade Federal de Pelotas:
"O livro honra nossas letras jurídicas e constitui, sem favor, uma contribuição valiosíssima em um setor novo para o Brasil, nesse campo de estudo,
principalmente através dos três capítulos iniciais."
Dr. RUY SODRÉ, Presidente do Instituto de Direito Social de São Paulo:
11
Nao acusei antes o recebimento do seu livro O Dirl!)ito do Trabalho na
Constituição de 1946, porque desejava lê-lo. Já o fiz com grande proveito e sa-
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tisfação. E digo-lhe mais, serviu-me para a complementação de aulas que proferi na Faculdade Católica de Direito de Santos.
Portanto, não só li, como também já me utilizei dos ensinamentos do seu
livro."
VM inda. as se ~ uintes· aweciacões: Mário C. Vilela, rev. "O Momento", Rio,
abriÍ de 956; J. Ah ero de Carvalho, "O Jornal", Rio ·de Janeiro, 12 de ag. de
1957; João de Deus d os Sant os, "Folha do Norte", Belém (Pará), 14 de ag . de
1957; Lmz P ereira d e Melot "Correio de Aracaju", 18 de ag. de 1957; Beresford
Martins Moreira, " A Gaze a" (E. Santo), 23 de set. de 1956.
OPINiõES DE PROFÉSSORES E JURISTAS ESTRANGEffiOS
Pro!. JEAN RIVERO, da Faculdade de Direito de Paris:
... "il se permit de lui adr•esser ses sincer.es f élicitations pour la remarquable synthese qu'il a su donner des príncipes fondamentaux du droit du travail
bresilien. 11 ne manquera pas de s'y riferir dans les études de droit du travail
qu'il porsuit actuellement".
Prof. GEORGES VEDEL, da Faculdade de Direito de Paris:
1
'Õuvrage plein de clarté, vigueur et de hauteur de pensée".
Prof. ANDRÉ ROUAST, da Faculdade de Direito de Paris:
"Beau travail, plein de détails intéressants pour le droit social comparé''.
Prof. RICCARDO RICHARD, da Universidade de Pavía (Itália ):
22
Ê r aro che le opere che ci gingono dai Bresile siano prive d'interesse. Quelle
de Bezerra de Menezes - magistrado e cultore del diritto dei lavoro nei suoi
aspetti piu vari - in particolare, vanno di anno in anno raffinandosi e presentandosi con una impostazione sempre piu accettabile da un ponto di vista slstematico, e quest'ultimo saggio ci sembra superiore a tutti i precendenti per
ricchezza di contenutto, per rigore di studio, per coerenza".
Prof. CARLO LEOA, da Universidade de Ferrara, Itália:
"Bellissitno volume sul lavoro nella Costituzione brasiliana. Ho letto suo
studio con grande interese e mi compiaccio profondamente della Sua costante
attività scientifica e dei notevoli contributi che Ella reca al Diritto dei Lavoro".
Prof. AUGUSTO VENTURI:
"Espero poder recomendar o seu magnífico estudo O Direito do Trabalho
na Constituição Brasileira de 1946 na revista "11 Diritto del Lavoro", assinalando sua valiosa contribuição científica".
Prof. MARIO L. DEVEALI, diretor da revista Derecho dei Trabajo, de Buenos 'Aíres, aut or d e Lmeam1entos de Derecho dei Trabajo, 2~ e'd., Buenos Aires,
1953:
"El autor, ya conocido por sus publicaciones anteriores, estudia, en esta
nueva obra, las modificaciones que fueron introducidas en el régimen de Brasil
por la Constitución dei afio 1946.
La exposición, bien documentada en cada ponto, confirma la versación del
autor y constituye un aporte meritorio a nuestros estudios".
Prof. MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ, autor do Tratado Elemental de Derecho d ei T ra baJo, M ed ., Madri, 1947:
"Dentro de esta linea generica de orientación nos complace sobremanera
conocer y poder comentar el cuidadoso e interesante trabajo de nuestro colega
brasileiío, no solo bien documentado de bibliografia universal, sino lleno de apreciaciones y finas sugerencias que resaltan la experiencia y formación de su
autor, sobradamente conocido por el público espaiíol dedicado a estos temas, y
cada dia en mas destacada progresión -ascendente.
Dentro dei tono de franco elogio que la totalidad de la obra nos ha merecido, nos parecen especialmente destacables, haciendo abstracción de lo que
por nuestra adscripción profesional pudiera parecernos mas interesante, el contenido y desarrollo de los dos primeros Capítulos, mas generales y constructivos
sun que el resto de la obra, que en su articulación lógica va abordanda proble-
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mas mas concretos, en los que no se limita ai derecho positivo brasileíio, sino
que abundan las referencias doctrinales y ai derecho comparado.
En resumen: se trata de un libro interesante, y bien concebido y desarollado, por el que una vez mas hay que felicitar a su autor, -veterano y de calidad en la bibliografia laboral, pues aborda uno de los problemas básicos y previos de toda la moderna construcción laboral, estudiado con su habitual maestria y profundidad de conceptos, todo ello expresado con notoria claridad".
Prof SANTIAGO MONTERO DIAZ, da Univ~rsidade de Madri:
"Acuso recibo de su magn ífica aportación sobre "O Direito do Trabalho na
Constituição Brasileira de 1946". No deje de tenerme ai tanto de suas publicaciones, para hacer en alguna revista de esta Universidad Central una extensa referencia y ensayo crítico dei conjunto de su producción, que en buena parte me
es conocida".
Prof. ALEXANDRE BERENSTEIN, da Faculdade de Direito de Genebra:
"J'ai pris conna1ssance avec un tres viv interêt des considerations contenues dans votre ouvrage relatif au droit du travail d'apres la Constitution brésilienne, qui fournit des renseignements tres précieux sur des regles juridiques
qui sont extrêmement développées mais qui malheuresement ne sont pas encore assez connues en Europe.
Permettez-moi de vous féliciter d'avoir mené à chef cette étude, qui" rendra de tres grands services à tous ceux qui s'intéressent au droit du travail sur
le plan international".
Prof. ARTHUR LENHOFF, da Faculdade de Direito da Universidade de Eufalo, ESta dos Um d os:
.
"I saw that you devoted a substantial part of. your discussion to the comparative features, and, of course, this gives your book a special niche in the
collection of legal books. But I believe that its main significance is the presentation of the interconnection between constitutional provisions and labor law.
I am sure that the book will make an immensely interesting study for me
and other "comparativists" but it will be of particular importance for the Brazilian members of the legal profession and for legal scholars ali over the world".
Prof. MARIO DE LA CUEVA, da Universidade Nacional Autônoma do México:
"Recebi su excelente estudio acerca dei nerechO" del Trabajo en la Constitución dei Brasil dei afio 1946.
CreO" sinceramente que los estudios brasileíios sobre Derecho del Trabajo
constituyen una aportación valiosísima para todos los pueblos de nuestra América.
Pienso redactar una nota bibliográfica para la Revista de la Facultad de
Derecho de México" (México, D.F., a 24 de abril de 1956).
Prof. MARIANO R. TISSEMBAUM, da Universidade do Litoral, Argentina:
"Considero que su publicación es de gran interés para el conocimiento, no
solo de las cláusulas de la Constitución .Brasilera, sino de su espíritu y de su
proyección jurídico social. Por ello su aporte bibliográfico tiene un gran valor,
sobre todo en esta época en que se ha desarrollado intensamente el constitucionalismo social".
Dr. HÉCTOR GENOUD, jurista argentino:
1
' La fnma d e Geraldo Bezerra de Menezes ai pie de un trabajo o en el·encabezamiento de un libro co·n stituye una garantia segura de seriedad y calidad.
Los libros de este jurista son todavia escasos en número, pero cada uno de ellos
--J agrega una columna indestructible ai basamento de su reputación continental.
._,: Non creemos que en nuestro país haya nadie, entre los que militan en nuestra
' especialidad, que ignore quién es y qué hace este ilustre brasileíio.
De esta manera, el libro supera el perímetro dei interés local, al que podría considerarselo confinado si se juzga por el título, para convertirse en un
valiosísimo auxiliar para todo aquél que quiera o deba abordar un estudio de
esta índole, especialmente si el terreno que elige es el continente americano.
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Concretada así nuestra opinión, sólo nos resta agregar que, después de leer
esta obra ,y la anterior, "Doutrina Social e Direito do Trabalho" (Rio de J a neiro, 1954), se nos ha ocurrido sospechar que, aunque no tenemos ningún dato,
Geraldo Bezerra de Meriezes ha de estar pl.'leparando, en el secreto de su gabinete, un Tratado definitivo sobre esta materia".
Prof. JOS.É IZIDRO SOMARÉ. da Universidade de Córdoba, Argentina:
"Erudito t rabaJo sobre la Constitución Brasileira de 1946. Confieso que su
lectura, siempre prevechosa, contiene ensefianzas para los cultores de esta rama
dei Derecho que generalmente se conoce como el Derecho Social. Creo, como
Ud., que la constitucionali.z ación dei Derecho social, es uno de los hechos más
significativos de la vida jurídica contemporánea, cuya importancia no debemos
dejar de destacar en cada oportunidad propicia".
Prof. FRANCISCO WALKER LINARES, da Universidade do Chile:
"He Ieido su libro "O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira de
1946", con el más vivo interés, y me daré el agrado de citarlo como valiosa obra
de consulta a los alumnos de mi cátedra universitaria de Derecho dei Trabajo
de la Universidad de Chile.
El metódico y luminoso análisis que Ud. hace en ese volúmen de los princípios sociales de la nueva Constitución brasilefia, es sumamente útil en los países extranjeros porque muestra en forma clara a la vez que precisa, el profundo
contenido social y humano d·e la Carta Fundamental de su gran nación. Su obra
se impone por Ia sólida base dotrinaria, y es de celebrar en ella las numerosa~
referendas al derecho constitucional social comparado, como también a las anteriores constituciones dei Brasil. Su libro constituye por los indiscutibles méritos
de su concepción y de su realización, un serio aporte para los estudios dei Derecho dei Trabajo, los cuales han alcanzado tan fructífero desarrollo en el Brasil".
Prof. MOISÉS POBLETE TRONCOSO, da Universidade do Chile:
"Deseo expressarle mis muy especiales congratulaciones por su notable y tan
magnífico estudio "O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira de 1946",
que confirma, una vez mais, el merecido prestigio internacional de que Ud. goza
en el campo de los cultores de las Ciencias ISociales y en particular en el Dere-.
cho dei Trabajo".
Prof LUIS P . FRESCURA. da Universidade Nacional de Assunção:
"Ninguna obra especializada de más prominente significación jurídica que
la suya, pudiera consagrarse para el versadísimo y erudito estudio dei Derecho
Laboral en la Constitución Brasilefia de 1946, lo mesmo que a la moderna concepción dignificadora dei trabajo humano, como deber, derecho y función social,
en las Constituciones contemporaneas, entre las que se destaca la de su progresista y culto país, inspirada en sus determinaciones normativas por el fecundo principio de socialidad.
Las materias tratadas en los diversos capítulos, con adecuación metodológica e interesante acopio de doctrina y legislación, asi como el alto espírito
que domina el desarrollo estructural dei enjundioso libro, son grande parte para
poner bien de relieve los prestígios intelectuales y la profunda versación de su
autor, en Derecho Laboral científico y positivo. Todo lo cual hace despertar, ab
initio, la atención y simpatia dei estudioso.
En buena hora, um libro de calidad como el suyo, viene a enriquecer el
acervo de la literatura jurídica latino americana, sirviendo de valiosa fuente, a
cuantos se consagran a las investigaciones científicas en el ámbito vastísimo dei
Derecho Laboral comparado".
Ministro BERNARDINO LEON X LEON, da Corte Suprema do Chile:
"Excelente libro - "O Direito do Trabalho na Constituição Brasileira de
1946". Enriquece Ud., cada vez más, la importante producción jurídica de su
gran país.
Disfruto dei placer de merituar libros magistrales como los de Ud.".
Prof. GUILLERMO GUSTAVO PAREDES, da Universidade de Arequipa,
Peru:
"Estoy leyendo con verdadera avidez el importantísimo libro "O Direito do
Trabalho na Constituição Brasileira de 1946", pues se trata de una publicación
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mui util para quienes nos hemos especializado en el estudio dei Derecho del
Trabajo".
Ver sobre O Direito do Trabalho na Const ituic- o Brasileira de 1
apreCiaçaes e M1gue Hernainz Márquez, in "Revista de Traba.Jo", Madri, junho
de 1956; Mario L. Deveali, in rev. 1'Derecho del Trabajo", Buenos Aires, outubro
de 1956; ft ector G enoud. in " Gaceta del Trabajo", Buenos Aires, abril 1957,
· págs. 48-49 e transcrita em " O Jornal" , Rio, 7 d e agosto de 1957; ~iccardo
Richard, revista "Il Político", Milão, ano XXI, nQ 3, 1956, pág. 703. E re:;êrencias
em: Valente Simi, Il Diritto di Sciop ero, Milão, 1956, págs. 54, 79 e 34'Z ; Guiller-J
mo Cabanellas e E. Perez Botija, Derecho Constitucional Laboral, Madri, 1958,
· pag. 13 ; ,Ernest o Krotoschin, Miguel Angel Cordmi e Felix Manuel Woelflin~
,Derecho d ei T rabaJO en la Reforma ·constitucional Argentina, Santa F e, Arg.e ntma, pags. 8, 9 e 50.

480

~
DIÁRIO DA ASSEMBLÉI
DECLAR.\ÇÃO DO POYO
V .t1 i a faYor de. C!nenda 18, apl"~~<· n
taüu a.) ProJeto n. 786 pelo nobre tl•· put[1 =lo ):lanucl Tascire, a qnnl n !o.n ,t n
<lo E:."~ t'. l-.. 0
a::;scgurar aos scrYhlorC's
rcnl nucraçüo nuuca infcriror e.o salar i o nünimo fixado para os trabalhad•Jrc.: :s uu.' ativilkides privadas, porque cn-'
f!ndo i ncorrer ern inloralidade, intenci0.
na1tncntc, quenl pretender isentar o Estado de satisfaxrr -a um mínimo de (lflrantia para n sobrevivência
da_qu(::·~s
que tiram do pró!>I'Ío !rabalho os_ m e tos
de subsistência. E' óbvio qur, a o ru e
rcf~rjr a Estado, tenho em n1ira o potl-:1·
publico, est~ja êlo · bit~lado nos li1hl ~s
00 l:'nião, dos Estados ou dos :;ILm, ct-

,.

1

p i ns.
.
Qunnllo a C on ":\itn~~·ã o Fcd .; ral <llz q ll
u
0 onle n1 e r onLI ..llka deve ser ot·gani:'..a·
Ua confornlc os pdndpios da ju~tj~
!: ·; ~~: ~ . Cfl.nd!ianüo n l i lwrdadr (h : i1 ;
ci<ttiva com a v~l oriza~1io d o tr~balh
humano" (t~I·t. 1-15), é evidente q u e nã<
distingue o tra b a lho p restado em bene.
ficio de enti\lades privadas ou dos órgãos publicas. Ambos são "traba lho hu·
constitu ci ona
n1a·no", que o pr.eceHo
manda valorizar. ÜI'a , 11 m dos p rinci·
pais meios .de va l oriza~ão do t r abalh<
consi5to ~ cm•resp'C ctiva co ntrapresta~
ção, <JliC é o sal ál'io ou venciment o, cuja fixnção deve ser condign«., s ob pcn~
de atuesfruinllar .n pessôa do seu JH~sta·
dor.
Por outro lado,
mandando a Ca rt.
)lágna <1ue ll J.t>i ass<'gurc a qu em trabalhe : salári9 · min Ímo COP"Z de satisfazer,
conforme · as condições tlc cada · r eg tão,
as necessidades n01·mais do trabal hado~
e sua fan1llLa". por cert o q u e não fê2
<li.tinç:'io entre os que prestam 5en içc
ru1 euthladcs prl-çadas c os q ue o f aL~Ill nas entidades de direito p ubli co.
O pr~ celto é genéri co; não comp ortou.
do a odiosa rcs triçi\o que lhe preten dem I;I.!IJlrcst ar alguns in!équ·e!~s n indE
arn:·ílios ás COll ffUistas Iuo d ~rnas de vaIoriza\•fto da p cssôa h urnana po r ntt!ic
do 'iCll !ralxtlh o, Tal cnte·ndi mcnto {IMrra <la assertiva cousti tuci ontl l de q m
"'a tnUns é osscgura d o trabalh o q ue p os• illilitc existência digno", hcn1 assim de
1ll·e "o !rabn lh.o é .ohr lga!:·Üo soci a l " (art.
li ;i, pul~:ignlfo uni co). Con1o possib ilL
tar "('.:\.ÍSl(·ncia d igna" a qu em, cump r i n oo \H{IJC!a "obriggção social", aufcrc rernun<"ração idignn'! E'is n hCrcsia juridi:a ('Ju que incidetn os ilustres pat-.·s fllll! Yt1n1 O!lOndo Cnthargo.s á ~pro
vaçtw da cincnda cnt oousa.
l) <:min~u!c professor Bilac Pinto npre'= "' ntou é."t Cnnuna F'cdcraJ, Clll 1954, o Proj•'t•> 11. ·1.312 -es!entlrndo aos o;rrvido_res
d' ;~, tnilitarcs c .uu lúrqn1cos, ela União,
•In; E,!atlos,
do llisiJ·ito
Fedem! c
I •.~· \fnnldplos, ativos e inativos, os ni ' t .i~
d'~ saJúl'io nlinüno.
Justificando
"'h~ p ·c > posiç~o, assin1 se ,..:xprilnlu ac{uêJ ~ Ill.:táv el
rcprcscntnnl f•
mineiro no
C lllf.; ' <·>so
:-\acionai:
".\tlmi !i do pela
li"»lil.JJ\·:-to o di t~eito a unt sa Jário mL
1Ulc) a
etc dc'9'oetn ter direito quantos,
Htl pai.-.;, lrahaJharn nJ('(llan1c 1'€Inunera~;~· J . • \ julrTprctação que viesse a su!\Ot; H.·I u~· qttc o sn lúrio lllÍllÜllO const it ui

I
Ao eminente Rmigo Ministro Bezerra de

I

Menezes, o

c
Deputedo à

I

~

Assem6~~1!,sl~!~~~~do

visita e envia efusivas congrat~ules pela
sua esperada vitÓria no concurso ara catedrático e pelo aparecimento da nov edllção de "DI.s
s!dios Coletivos do Trabalho e Direito de Gre;
ve".
B.Hte., novembro de 56.
Rua Paracatú, _1188

.

"'
l

u:h-.. ifcJ t,:.\.t.'lusivo

dos cmpt·egados de.s

-;'1, privndns, e qne dos s-eus be1uuun··
J h· to.-., t~tão cxclu idos os servidores
_i\ is •·· ntili~arrs da Uniao, dos Estados

I ·' ~rnnlcipios, ,~ bcn1 ns!'>itn das ~nlil1.l'f ~- .tnt:\l'•}Uicas, seria imonal c ofcn _
.;a Constilu.içüo.
l ntOl'~\lilll\dc da "trs e discrhninatót;. ~.Jn ... l~tc en1 o Esrndo ilnpor ás cnlt • •mo., JHÍHttltt."i 11n1 s~tl úrio nlinimo, sob
ft·J•,l:ml.'flf,) de qu-e o n~.;salarindo não
p: ·le 'l\(•r con1 !'C'Dt u nernção inferior
ltlllt<t.nrarurn tc
n1.an1cr scrvidoro:~s
, ('fll \[Unlqurr nivrl de govêrno, com
<J li C êle pró-

Domingo. 25 dL no\·erubro de 1956

DIARIQ DA ASSEMBLÉIA -

-Se- (;-o -·
----Estado
qu e fixa

·-

DECLARAG-'-0 DO POYO
,. !• i a fa\or da cnwnda 18, rtpt""'~('il-

.,., Projeto "· 78G p elo noLrr tl•t -,1·•
u. •• •
1
l
put::'.lo llanuel 'I't.n-cire, a qna n~.~lh1a
~;.,s . . gurar aos scr\·itlorcs
do Lt..-.u .... J
renHlLCnH;úo

nunca

iofcriror

e.o s&h\-

r;o 111 ;nin1 o fixado para os traballlo.d•Jrn; c,u.· ativilktdes privadas, por que tn-

c intpüe o

·"~o.lú~ i o nlinllno, deve ê lc sc1· o prímei-

ril a subrnetc r-sc á sun proprin norma~
nJok.ndo êso;c salúrlo cou1o p on to ini ~~ial da. ('$COla de l'Cllll1J1('l'HÇ:.10 dOS f~C llS

en·i·11Jl'CS.

Se ncnlann cmpr•"'gador privado pode
contr-.dnr- cmprrgndos con1 salário infcríor no n1i.niruo, ónde ínndotllCntaria o

ent.lo incorroer ent imoralidade, intr.ncin.
nalmente, quem pretender isentar o Es- Estado o seu privilégio de manter um
tado tle satisfaxer .a un1 minin1o de gn- t ::-u1ãrio de fon1e para servidores seus?

rantia para n sobrevivência
daqu{'lo'S
A igueldad
de tod os os que trabaque tiram do prÓ!lrio traoolho o~ -meios JhaKl pc"a. cmpr~s:1s privadas o.u
ele subsistência. E' óbvio qur, a.o me para o Estado - perante u norma fi· a Estado , tenho ,em mira o poder
re f ,~nr
.
·xndot·a do solário mínimo
. . _ é•J um dh·eito
publico, est~ja êlc · bitolado nos lm~l ~s •rue emana d~ Const1t~~~ao (Rev. F oda l:niüo, dos Estados ou dos !lluu,ci- t·rns·•, vol. 1J3, .pág. JJ8). . .
. .
r..
=:\~to r~tita dnv 1da qn<! o snl:tno n11 Dl Qu;.1ndo a Con~.t:tn1~ão Fcd~ral <liz q~te nio s e defiuc como. justa rcnlU!.lCr.açfto,
·~a ordem e.:.-OlH~•'lli~a deve ser organi:~a-~ cla,lo o seu c~ráter assecuratório da soJa conforme os print:iplos da Ju~tJ~O Lre'ÇiYêi'da hnn1ana. Aludindo a essa
l"..:m unc-ra~ão, pondena o cminClJtc por'6' )\.;:~ !. cr-,nd~i:.u alo n JjiJ('f' dad r di.; {J .•

p'os.

fessor c 1~1 inistro do Tdhnnol Snperior
.:uttivn com a v~lol·izaçf<o do h·~balho
do Tt·e halbo, Gemido llr>rl'l'a ele ~lcnc
humano" iart. H5), é evidente que não
zés ; '· Expt·~~~ando-sc sôhrc o pdncip:~l
distingue o trabalho prestado em b-ene{L;";;'•t!n.tll'c'IÜO dn conc('pÇ'~\0 lmnisln, rrlnficio de enti(iades privadas ou dos órti\"a ú justa rcn1Ul1Cl";f\Çâo, o profcssot·
gãos publicos. Ambos são "trabalho ImJo:·g~ n,nrique ~!are lrmhra (jl!C Santo
mano", que o preceito
consti1ucional
Tc inúz tle Attnino "lrg.a a snslcncr que
manda valorizar. Ora, 11m dos princi- ,.1 tr< .1 ,u.jo t!S ncccssúdo purn conservar
pais meios .de valorizaçiiu do trabalho la
ida, r ntcnd iendo que no sólo se
eonsist<J Jltl c01•respectiva contrnprcsta- truta de lo "nccessnrinm Yilac'', sino
ção, qtlc é o salário ou yenci mento, cu- âc Jo • ·ncc~ss nritun pc-rs onn·:o", cs decir,
jn fixação deve 5er condign«, s<>b pena lo 'I"~ corresponde al homhrc no sólo
de au,esrtuiuhar a pessoa llo seu Ilr1:sta- cn su condición de se~· vlvicntc, sino
dor.
c•.Jlllo p•?n,o na humana, Jo rol·rcspontllcnPor outro lado,
nHtntlundo n Carta te a e 1 lucnción, cos tumbt·c y rstntlo so)lágna lllle 11 k>i. ass!'gurc a quem traba- c ia!, "s~cundulu quod per, o na d ign il albe: salário miniBl:' _c"p"z de sntisfaz:r, tem imJNrtiw l''. {·•o Direito do Trabeconforruc · as condJ~oes de cada regato, lhe na Constituição Brasileira <le 194G'' ,
as necessicl~~e~ no1·mais do trabal!1ad~r 1 pág. í 4 ) . •
e. st:a _ranl!hc. ,. por C<"'rlo que nao :cz
OI·n, se o trabalho é D('Ct's~út·i o ú con dus1inçao entre os que }ncstanl 5CI'\'l~O ~,..r,aç ;\o da vic.ln, 6 óbvio q u e essa ncçm eutidadcs printtlas c os que o fa- e>:ssidade ,jiL respeito 1anto 0 'l" rrn preszem nas entidades de direito publico. ta s~r·viça_. a entidades pdv ac.l!ls corno
O pL·"ccito é genérico, não eolllportan- <tquêleq que o fazem em b>enefic io ela
do n odiosa rcstri~i\o que lhe preten- adn ini&tra<_:úo publico. A , ·idn é llll"!a
dem t:m}lrcstar elguns int<·rprct"!s nin<ln s···, nã.J podendo haver dislinçrto cntú~
arrecl i os ãs courptistas tu od(>rnas de va- pt;s~u) s que cnfr('ntam ns 1nrsm:1s dilorização da pcssÔI.l humana por meio f. J'd•··f··!f p.:,lr~~ tl.c:.üCl" ll.f Ú-lil.
do seu trabalho, Tal eu tc•ndimcnto "Der- 1
rn da assertiva eonst itucional de que
Aliús, 0 prupri9 lrgiolador comtituin"a todos é esscgurallo 1rabnlho que pos- te· lninclro. na1uralmcntfJ cou.siuerondo
sibilitc existência digna", hem assim de 05 fundamentos aqui suscÍutamcnte exIJU-e "ü trabalho é oh•·iga<;i'to social" (ru·t. postos, houve por bem acentuar, expres1 -1~, part\gr>~fo uni co). Como possibili- samentc, que "o Estado e os Mun-icípios
to r "existência digna" a quen1, cumpriu- · assegurorão a sl.!us opC!'[tri•s as gnran•.
<lo a quela "obr igação social", :~ufcrc re- .tias e direitos d:>. lrgi·slaçúo do fr;>lla ..
muue mção hllgna'l E'i.> n heresia ju- lho" (n1't. 121 dn
Cons1itui~ão Estaridi:a em qu·c incidem os ilustres pa- dual), E nenhuma garantia é tão im'''S <JUC vêm opondo embargos ;, apro- portante, dentre tôctas as ali·nhadas na
vaçüo da emen d a em oousa.
legisla ção do trabalho, como a rel,.tha
O cn1lncntc professor Bi lo c Pinto nprc- ao snlltdo n1lnjtno .
.')entou á Catnura FcdcraJ, ro1 1951, o Pro·
São es tas ns Tazúes cxuc m ~.! l cvarn.Iu~
j,..to n. 4 . 3·12 cstcnd<.~ndo HOS servidores conscientcincn1c,
a voLar tl fnvor tla.
eh·io, :nilita,rcs c eut{trquicos, ela União, emenda do nobre Deputado :Vnnucl
dos E>lnclos,
elo Distrito
Federal c , Tnveira.
d•H' )[unicipios, ativos e inativos, o.s ni(a.) José Cabral.
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mineiro no
Congi'Csso
)\acional:
".\tllnilido pela
C-HJstituição o c.lireito e. ucn sa lário mL

nirno a ele dev•cm te~ direito q uontos,
no prds, trabalham 1nc<.liantc 1·enH1neração. ,\ interpretação que viesse a SllStcntur fJIIC o salário ndnimo couslitul
ilh"~ ito cx.dus.ivo
dos empregados fl~1s
LtuprllsQs privadns, e qne dos S'('US be' JH·fid0s e-.stão cxcluidos os s crvidorí's
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o funchun;:o:uto de que o assalarlndo não
pode '-'l,·cr con1 rrmuncrnção inferior
; sirnulte.ncaruenlc
n1antcr sc t·v idor·~s
~fns, rtn tJUnlquer n ivcl d e g0vêrno, cocn
o;:cn .. intr.Iltos inf"!riorcs ao que ê le pr6pd., fixou eon1o n1 inin1o.
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Li o excelente volume sôbre "0 Direito do Trabalho na Constituição
il eira de 1946" com satisfação e aproveitamento.
Os ens inamentos são claros e a análise dos textos constitucionais
e pr eci sa . Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Mene zes por
e spl~ ndida demonstração da sua in t eli g~nci a e cultura",

"Magnf fica o a sôbre "O Direito do Trabalho n Constituição Bratil ei ra de 1946".
Desde l ogo li , com o mais vivo inter~sse, o notável e perfeito capítulo sObre a Justiça do Trabalho , quer na Constituição de 1946, quer
nas pre cedentes , valiosa contribuição de jurista de alta compet~ncia
par a o exat o conhecimento dos importantes problemas lucidamente expostos e magistralmente resolvidos" •

.
"Felic ito-o vivamente

pelo magn:!fico trabalho, cuja leitura fiz com
ç ande proveito , Admirei n~le a exposição clara , o m~todo e a doutrina
excel ente , em assunto que já exigia exame de conjunto como o que realizou superiormente".
de
".cl:wu:age .., ... ~ ~~~

vigueur

1U

de he..uteur de

pens~e",

CARLO LEGA
niv
idade d F r a
issimo volume sul lavoro nella Costituzione brasiliana. Ho letto
suo studio con grande interese e mi compiaccio profondamente della Sua
cost ante attività scientifica e dei notevoli contributi che Ella reca
&) Diritto del Lavoro" .

~
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Quarta-feira, 7 de Agosto de 19.57

JUSTIÇA DO TRABALHO
11

0 Pjrr.itu do Trahafho na fonstituição
de 1946"·
I. An!ero de Carvalho

O juri 'ta argentino dr . H ector G ~nou rl publicou na "Gaceta
del T mbc.jo" de abnl do ano em curso tPW!. j usta e oportuna
apreciação sobre •·o Direito do Trab alho na Constituicão de
1946" , de autoria do ministro G enado Bezerm de Mencze.~ atttal
corr<Jgedor ela Justiça do T rabalho e diretor da Faculd~dc. ~lc Direito de Niteroi

.

O artigo dêssa re'Vi ' la. que se edita em Buenos A ;res , esiri
vazado nestes termos: "O nome de Geraldo Bezerra de 1\fenc~es
ao 1Jê de um trabalho ou no cabeçalho de nm livro constitui (farantia segura de seriedade e qualiiade. O s livros dêst p j urista,
que nos honrou com sua visita em 1950. são todavia escassos em
número. mas cada um déle.~ agrega lima coluna indestmtivel it
base d" sua reput~u·ão continental. Bezena de Menez~s. ministro
rio Trib unal Superior do Trabalho do Brr~sil desde muitos anos
e presidente do m es mo dttrant~ vários períodos, alterna a magis•.mtum com o trabalho doutrinário e a cátedm. e tambem reserva
t.empo para· situar-se nos 7Jostos de vanguarda na luta pela detesa de sua profundo fé católica e, também. para o culto da lite. rotura, o oue lhe valeu a hierarquia de membro da Academia Fluminense ele T.etras. Estas reje1·encias estimamos desn~cessárias.
iá aue não cremos que em nosso país haja alguem. entre Ós que
militam em 'noss(1 Psvecialidade. que igno1·e quem seja e o que ta.~
êsse ilu•tre brasileiro.
A obra. aue hoje comentamos. abre-se com dois capitulas qué
ccnpam trinta páqinas e constituem substanciosa e erudita 1nonoqra.fia sobre a i nclusão dos problemas snciai~ 1ws conotitu ições
mpáernas. O autor começa por fi:r;ar o conceito de Direito do
Trabalho. para ocuvar-se da inc01·poração de seus preceitos aos
textos constitucionais na época contempomniõa. Fa z uma análise
retrospectil>a ãos m·i"11,eims constituições de seu 7Jaís (1824, 1891
I! 'reforma de 1926l . Laço após. passa em revi sta a .~
pi'incipais
que, no estrangeiro. contém normas daquela natureza . detendo-se
CS1Jecialmente na ~ de Weimar. México. Espanlla (Republicana de
1931 e Fõro do Trabalho de 1938), França (1946) e Itália 1947). incl!Lindo reterencia especial à de nossa pátria, antes e depois da
rejorn1.a de 1949 .
•• DeUneado assim o panorama, o autor vassa a ocupar-se da
matéria que dá título ao livro e a ela dedica os cinco capítulos
restantes: o tl!rceiro é uma análise t:omparativa dos princ!pios
' CTerai~ de caráter social contidos na Constituição de 1946; o quarto
i ccn"S?tarado à.~ normas sobre relações individuais; o quinto. às
r!ferentcs a relações coletivas; o sexto tmta dê h!(Jiené e segurança no trab~1ho. assistencia social, previdencta social e formacão profissional. e o sétimo, dividido em duas seções. estét dedicado à JtJ.stil:a. dn Tra1JC1lho nas Constituições de 1934 e 1037 !1 .•
Sec1c'' e de 1941i !2." Secão). O método s~guido é o exe(Jético,
mas nlio creia .por ~le o leitor que Bezerra de Menezes se limita a
si7itr:le~ comentário tte cada artigo; p elo contrário. em cada caso
reali.~a estudo e.taltsfilJO ele Direito Co1nparado, no qual estão
t:O)Istantemente presentes os te.Ttos brasileiros anteriores. as
Constitviçõcs dP outros 7J aíses. as leis e os decretos relativos ao
tema e.t~minado. a dout rina de seu país e a estrangeira - 7ta
q:atl concede lugar de relévo à. nossa - a ittrisprudencia e, o que
r.ão r•odia faltar, .dada a 7JOS!ção espiritual do autor, a doutrina
social da Igreja . que ocupa lugàr preponderante em matéria de
referencias . Desta maneira. o livro ultrapassa o perímetro do int~res:;e lQccll . a qne ~e poderia considerar confinado julgando- se
pelo títulr. 7J«ra converter-se em valiosíssimo auxiliar para todos
aquéles que :LU'I?iram ou devam abordar um estudo desta índole,
especialmente se o terreno escolhido fôt o continente americano.
Fundamentada. ·assim, nossa 01Jiniâo. só nos resta acrescenf.ar qúe, flepois de ler esta obm e a anterior. "Doutrina Social e
Direito do Trabalho" CRio de Janeiro. 1954) . ocorre-nos snspeitar.
P.mbora não te'nllmnos nenhum daclo. que Geraldo Bezerra de Me:1e.zes, cuja esvecialiclade na cátedra é o Di1·eito Constitucional do
TrabC17ho. eleve estar pre11arcmdo, secretamente. em seu gabtnel.e.
1:.m Tratndn definitivo sobre esta matéria. Fazemos votos pot·qtte
'lS~im $'C'Ía.
~
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tam co'ndições básicas para o en- gados participam, de certa maneira,
grandecimento nacional. Reconhe- já no domínio, já na direção do.
cendo o valor de uma boa legisla'- trabalho, já nos lucros obtidos".
ção, o Dr. Geraldo Bezerra de .MeO legislador brasileiro, tendo em
nezes ressaltou, . num capítulo, a vista a lição de ou tros povos, há
necessidade de se converter em rea- de encontrar a solução justa para
lidade o texto ·consti tucional, que o ·problema da participação nos luestabelece a "participação obrigató- cros,. de sorte que esta venha eonria e direta · do trabalhador nos lu- tribuir para o primado da Justiça
cros da emprêsa, nos têrmos e pela Social, para o fomento da produção
forma que a lei determinar" . "Jus- e da riqueza, para estimular o trata a outorga cons titucionai ·da par- balhador, aprimorando a sua consticipação nos lucros. Não ignora- ciência profissional e incentivan,do
_ mos esteja o Parlamento brasileiro as relações de cordialidade entre
elaborando, com tôda a prudência, os que trabalham e os que são -dea lei complementar respectiva. E' tentares dos· meios de produção.
necessário, entretanto, que está con- Na leitura do livro do emérito inquista não continue a figurar na rista, a que estamos tecenrlo ligeira
Carta Magna sem a menor reali- referência, o legislador encontr a
dade prática". Aludindo à doutrina inspiração sadia para enfrentar o
social da Igreja, o autor invocou o problema e solucioná-lo de modo
magistério de Pio XI na · enciclicu feliz.
·
·-...,
·
- "Quadragésimo Ano", em que fêz
·. O Parlamento brasileiro, . e·m cujo
sentir a conveniência da participa- seio pontificam valores exponenção dos empregados e operários nos ciais da inteligência e da · cultura,
. lucros das einprêsas: · "Julgamos saberá orientar-se com sabedoria,
que, atendidas as condições mo- pará que a lei, ~ . ser elaborada ,
der_nas da associação humana, seria . consulte aos· legítimos interêsses _
- mat s oportuno que o contrato . ele nacionais. ·
.
. . .
...
trab alho algum · tanto se suavisasse
· O Dr. Geraldo 'Bezerra de Mequanto possível por meio do · con- nezes com o seu livro magnífiCo,
trato de socieda?e, como se come- que
impõe à meditação dos esçou a faze r sob dtversas form as com tudiosos do Direito do Trabalho,
proveito não es<;asso dos m es l!ws _ faz jús. à~ nóssas sinceras ho.menaempregados e mnda dos. patroes. gens. O livro · de um mestre .e sem- _
Desta sorte, os operários e empre- pre recebido com carinho e aprêço.
I
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. ...

MARIO C. ·· VILELA
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Um excelente livro púhlicou, recentemente, o Dr. (ieraldo Bezerra
de i\Ieneze~ contnbuindo oara o
enriquecimento da nossa literatura
jurídiea. Trata-se de "O Diretto do
Trabalho na Constituição Brastlen·a
aeT!r46", cuja leitura agrada, pois
a matén a é versada com brilhantismo e segurança. O seu autor,
q ue é emerito jurista e já deu a
hime outros trabalhos . jurídicos de
valor, de há- muito se impôs à admiração dos cultores rlo Direito.
Como membro do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, de que ·
é .e minente Ministro, tem sabido
honar a Justiça do Trabalho, emprestando as luzes do seu alto sa· ber para a formação de uma jurisprudência que se imponha pela
sua sabedoria.
··
.
· ·.A leitura do referido livro deixa entrever a vasta cultura do seu
autor, familiarisado não só com os
mestres nacionais, senão, também ,
. com os autores estrangeiros e com
a legislação de outros países. Sobra-lhe autoridade_ p_ara ver_sm· os
:·assuntos que co nstitlllram objeto elo
sen excelente livro: ·Não há negar
que . o aperfeiçoamento da legisla· ção é fator import ante para. o pr_imado do bem - comum, po1s le ts
boa s-, que atenda~1 às necessidad es humanas e colettvas, que assegurem a harmonia social, represen-
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Direito do Trabalho
e Seguridade Social

Geraldo B ezerra de Menezes o sP.gundo a contar da esquerda,
quando rr>cebia a Ordem do Mérito Militar
Geraldo Bezerra de Menezes, prof essor catedrático da
Facu ldade de Direito da Universidade Federal do Ceará ,
ex-m inistro e presidente do T1ibunal Superior do Trabalho,
lançou, através da ed ito ra Pa lias S.A. seu último livro.
O autor, Professor cat edrático de Direito do Trabalho da
Faculdade de Direito da Universidad e Federal Fluminense,
ex-Ministro e Presidente do Tr ibunal Superior do Trabal ho,
já pub licara, entre o utras obras: Po litica Sindical Brasileira
(1943), Doutrina Social e Direito do Traba lho (1 954). o ·
Direito do Traba l ~o oa Constit uição Brasi leira de 1946
(1956). Dissídio s Coletivo~ do Trabalho e Direito d e Greve
(1949) e A Segura nça Socia l no Brasil (1961 ). Prossegue,
agora, nessa lílboriosa , lúc ida e o bjet iva at ividade intel ectual
com o livro O Dir.eit o do Tra ba lho e a Seguridade Social na
Constit u iç.ão , em q ue põ e a sua experiência e a sua cultura a
serv1ço de uma ex rla nação co mpleta do i'mportante
assunto, à luz dos pr'•;cipios const it ucionais vigentes no
Pais.
D imensio nado em seu est udo pelo t exto da lei
cod ificada, nem por isso se .t9 rnou esse livro menos amplo
em sua pro jeção ~utr inárla ou em seus aspectos de direito
posit ivo , abrangente que se mostra não só da teoria, como
da técnica juridica naciona l e estrangeira nos dnminios da
mater ia co mpend iada.
·
O I ivro se configura de suma uti lidade à vida
universitár ia, tanto para professores, como para estudantes,
assumindo, sem emba rgo de ~' la roupagem erud ita, sentido
altament e didát ico, em vist a da clareza da expressão , do
método ex positivo adotado e do caráter sintét ico de que se
revestem o s diferentes capitula s, nos quais a sintese não se
faz à custa da inteireza da matéria, mas, ao co ntrár io, co m
esp irito cr iativo e el uc idat ivo, graças à penetração do àutor,
co nd uz a uma compreensão essencia l e global dos assu nt os
versados, inclusive das controvérsias que a pro pósito deles
permaneçam, para desfazê- las com grande maestria .
Na Int rod ução trata da P"rte geral e histór ica e dos
linea mento s da ordem econôr.1ica relacionada ao tema. No
Livro I examina a temát ica geral do Di reito do Trabal ho.
No Livro 11, su bdiv id ido em q uatro part es, d iscorre sobre o
dire ito ind ividua l do t raba lho, co sa lário, do t rabalho da
mul her e do menor, da dur arilo, férias, repouso semana l e,
final mente, da inden ização, da c::tab ilidade e do fundo d e
garant iéJ . No Livro 11 1 foc z'iza o direito coletivo do
traba lho , através dos temas evolu ção do direito sindical
brasil eiro, o d ireito sind icill na Constit u ição, a convenção
co Iet i va, o dire ito de g ~~ve ·~ a participação do s
trabalhadores m gest ão e lucro d <1~ empresas. No Livro IV
dedica-se à Juct iça do Tr"bR il.0 e no Livro V ~ segur idade
social.
Só um a ntigo e ex r P•ir1ent a::lo magistrado, sendo ao
mesmo t empo educadc.r <: JUrista, seria capaz, como o
eminente Professor Be·.erra de Menezes, de t ão alta-,
substancia l e cfi <:'az c·mt ribuição ao direito t rabalhista
brasileiro .
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"0 DIREITO DO TRIBIILHO Nll CONSTITUIÇÃO DE 1946"
Este artigo do eminente jwista argentino. Dr. Hector G€noud, foi publicado na revista "Gaceta del Trabaio", gue se edita em Buenos Aires, n.0
de abril de 1957, págs. 48-49, e a ESTRELA DO MAR sente-se honrada em
transcreve-lo, já por se tratar de uma pena ilustre, e já por se referir ao
nosso Presidente nacional, Ministro Dr. Geraldo Bezerra de Menezes.
O nome de Geraldo Bezerra de Me- dos problemas sociais nas constituições
nezes ao pé de um trabalho ou no. ca- modernas. O autor começa por fixar o
beçalho de um livro constitui garantia conceito de Direito do Trabalho, para
segwa de seriedade e qualidade. Os ocupar-se da incorporação de seus prelivros dêste jurista, que nos honrou ceitos aos textos constitucionais na
com sua ~isita em 1950, são todavia época contemporânea. Faz uma análiescassos 'e m número, · mas cada ·um se retr9spectiva das primeiras constidêles agrega uma coluna indestrutível tuições de seu país (1824, 1891 e reforà base de sua reputação continental. ma de 1926). Logo após, passa em reBezerra de Menezes, Ministro do Tribu- vista as principais que, no estrangeiro,
nal Superior de Trabalho do Brasil contém normas daquela natweza, dedesde mhitos anos e Presidente do tendo-se especialmente nas de Weimar,
mesmo dwante vários períodos, alter- México, Espanha (Republicana de 1931
na a magistratwa_ com o trabalho dou- e Fôro do Trabalho de 1938), França
trinário e a cátedra e também reserva (1946) e Itália (1947), incluindo referêntempo para situar-se nos postos de cia especial à de nossa pátria, antes e
vanguarda na luta pela defesa de sua depois da réforma de 1949.
profunda fé católica e, também, para o
Delineado assim o panorama, o autor passa a ocupar-se da matéria que
cul~o da literatwa, o que lhe valeu a
hierarquia de membro da Academia dá título ao livro e a ela dedica os cinFluminense de Letras . Estas referên- co cqpítulos restantes: o terceiro é uma
cias estimamos desnecessárias, já que ,análise comparativa dos princípios genão cremos que em nosso país haja rais de caráter social contidos na Consalguém, entre os que militam em nos- tituição de 1946; o quarto é consagrado
sa especialidade, que ignore quem seja às l!Ormas sôbre relações individuais;
o quinto, às referentes a relações colee o que faz êsse ilustre brasileiro.
A obra, que hoje comentamos, abre- tivas; o sexto trata de higiene e seguse com dois capítulos· que ccupam tiin- rança no trabalho, assistência social,
ta páginas e constituem substanciosa previdência social e formação profissioe erudita monografia sôbre a inclusão nal e o sétimo, dividido em duas sePág . 2288
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ções, está dedicado à Justiça do Trabalho nas Constituições de 1934 e 1937
(1. 0 Seção) e de 1946 (2. 0 Seçõ.o).
O método seguido é o exegético, mas
não creia por êle o leitor que Bezerra
de Menezes se limite a simples comentário de cada artigo; pelo contrário, em
cada caso realiza estudo exaustivo de
Direito Comparado, - no qual estão
constantemente presentes os textos brasileiros anteriores, as Constituições de
outros países, as leis e os decretos relativos ao tema examinado, a doutrina
de seu país e a estrangeira - na qual
concede lugar de relêvo à nossa - , a
jwisprudência e, o que não podia faltar, dada a posição espiritual do autor,
a doutrina social da Igreja, que ocupa
lugar preponderante em matéria de referência_s .
Desta maneira, o livro ultrapassa o
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perímetro do interêsse local, a que se
poderia considerar confinado julgando·
se pelo título, para converter-se em valiosíssimo auxiliar para todos aquêles
que queiram ou devam abordar um estudo desta índole, especialmente se o
terreno escolhido fôr o continente americano.
Fundamentada, assim, nossa opinião, só nos resta acrescentar que, de_pois de ler esta obra e a anterior, "Doutrina Social e Direito do Trabalho" (Rio
de Janeiro, 1954), ocorre-nos suspe.i tar
que, embora não tenhamos nenhum
dado, Geraldo Bezerra de Menezes,
cuja especialidade na cátedra é o Direito Constitucional do Trabalho, deve
estar preparando, secretamente, em seu
gabinete, um Tratado defi...'1i.tivo sôbre
esta matéria. Fazemos votos por que
assim seja .

* * *
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