


Aniversário 
do r·ribunal 
Superior do Trabalho 
Será festejada, amanhã, 
condignamente, a data 
Comemora~se amanhã o 3° 

aniversano da criação do 
Tribuna!" Regional Sup~ior 
do Trabalho 6 m~s~ ór~ 
gão da justiça trabalhi ta que 
vem sendo, com grande bri~ 
(l'Qrwlut" un 3.• 1"'1&·, 6.• <'Oluna) 

ANIVERSÁRIO . DO ... , I 
(Contin~ • 1.• p&(io&) 

lhantismo dirigido pelo mi~ 
nistro Ge.raldo Bezerra de , 
Meneses. 

Ao enseJo deS!e aconted
mento ser~ realizada na sede 
daquele Tribunal, com a pre~ 
sença do presidente da Re~ 
pública, ministros de Estado, 
ministros do Supremo Tribu
nal Pederal, prefeito do Dis
trito Federal e outras alta! 

1 autoridades civis e militares, 
uma solenidade cujo m1c10 
está marcado para ãs 15 ho
ras. 

Falará o ministro Geraldo 
Bezerra de Meneses sobre a 
significação da solenidade, o 

1 
ministro Delfim Moreira, o 
dr. Jair Tovar. procurador 

!
1 geral da Justiça do Trabalho 
e o dr. Costa Carvalho. dire-

I 
tor da Faculdade de Direito 

. d!i Univ_ersid_ade _ q9 __ ~rosil 
el}l nome dos advogados. 



FLagmnte colhide> ontem no Tribunal Superior do Trata 
quan~o o ministro Adroalc:'!) Mesrzuita da Costa. e:n l"ome do 
prerident'? da República, d!scnrsa'·a, agran ~c('ndo c~ homena• 

gens que foram prestadas ao chefe do Governo 

O Pcesidente Dutra Visitou ~ 
T ibunal Superior do Trabalh 
S são So~eEe Comemora~iva da Integração 
da Justiça Trabalhista No Poder Judiciario 

Discurso do Ministro Delfim Moreira Ju .. 
nior Saudando o Chefe do Governo 

O presidente da Reoubllca vt• dor geral do Trabalho, sr. .Jair 
sltou, ontem, o Tribunal <;u. Tovu. 
penor do Trabalho, presidindo a : Presentes 4 sessão viam-se 
1esaáo solene comemorativa ao : lnumeros parlamentare~. ~ttn 
;so· aniversario de lnstalac:Ao de•· I autoridades e pessoas gradas, 
sa cOrte de justiça trabalhista ABERTURA DA SESSAO 
e sua reestruturação. com sua Abrindo a sess~ 0 • o minis. 
tntecraçao no Podei' Judiei&• tro Bezerra de Menez<;>s 

rio. agradeceu a visita pres' denclal 
O presidente Eurico Dutra ch!• sintetizando em sua oração, •• 

gou ao Palacio tlo Trabalho atividades e a reforr.a por t)•Je 
séde do T. S. T., ú 15 hora•. passou a Justiça do Trab.t• 
em companhia do capitão Edulo lho, refetindo-~e ac> decre~0 
Jorge de Melo, sendo recebido n. 9. 797, que assegurou a con
pelo ministro Geraldo Bezerra tlnuldade, a tndependencla e 
de Menezes, presidente do Trl· melhorea meloa ele atunc:l!o tta 
bunal, e pelos demais minU.· J'uatlc:a tro~balhista, adaptando 

troe. ao ~~~g-ui~~c~~\rrNISTRO 
No 90 ;uvtmento. o Pl'etl• DELFIM MOREIRA JR. 

aen).e ~ Republica foi conduzi· A seguir tez uso da palavro~ 
ao ao cabmete da presjdencla, o orador oficial da sessão, mi· 
aal1 pas.ando ao u..lão nobre . nistro Delfim Moreira Juntar. que 
onde •• reali~u a -lo 110• de Inicio disse da sua satisfac;ào 

1 Iene tomando aaaento 4 mesa, de ser o Interprete de seus U:t• 
com o presidente do Supremo res na homenagem que 

0 
Tri

'tribunal J'ederel, ml,nlstro Lau· bunal Superior do Trabalho pre,.. 
CamarlfO, o ar. Adroat- tava ao chefe da Nação no 

e~ .fV. Costa, mini•· enseja aa pasaacem do 30 uJ
dà' $ttc:a. o tftula!' da versario da sua instalação. 

Fazenda.,.,.., Guilherme da Sil· Após ressaltou a si~ni!!caçlo 
ve~ira. e mlntatro do Trabalh,, llngular, marcante na comemo-
..-. onorlo Monteiro o re- r~ç.ão do evento, vendo, na 
p tante do presidente do VISita do presidente da .Ke• 
Tribunal Federal de Recursos. o publica, um dignjflcantc cesto 
procuradol' geral da llepublica. de rever~ncia, acet.-.'11ento e 
sr. PUnte Travassos, o prest· poestlgio á Justiça do Trabd• 
rtente do Tribunal de .Justiça do lho. 
'"Jjsttito Federal e o procur.t· Nessa ordem de constderac;O•• 

discorreu sobre os vario• a.-

- VIRJ?-



~ '' . ~ ~ ' »o ~~ 
p~~-f/1AJQ~ .~ al-19'-;t 
J)ectos politicos da obra eover. :l,Y o'- · Y 
namental do opresicDente Dll• 
tra, conduzida com cordura e 
5erena f'.nergia, através de to-
na sorte de vicissitud•• e ohs-
taculo" para a concretizaç:Jo 
de uma obra administrativa no-
tavel, coordenancto lnlciativas 
utets á coletividade . 

Destacando tt .atuacão oo 
Tribunal Superior do Traba::,o, 
o ministro Delfim Moreira Ju
nior focalizou o superior es
pírito de brasilidade que vem 
pautando seus julgados e decl• 
sõ•s, conciliando as partes e 
reprimlndo abusos recíprocos, 
entre etnpregadores e ernpr~
gados. 

Frizou que se extmgutu 'la 
muito o preconceito radicaao en
tre empregadores e etnpr.gado. 
de que a Justiça do Trabaltt-> 
fOra criada para defender e 

I ~c1d1r WJi • -•r:t!rnente em ta. 
vor dos interesses destes ul tf moa, 
Que resultava não ser sut:cleu

. temente compreendida, na iu-

1 
terpretação que da v a a toda a 
leeisla!;ão e social e atos comple. 
mentares . 

1 Nessa altura anallzou soclo!o• 
gicamente, e apreciou juridica. 
mente as transformações open. 

j das na mentalidade juridfca •lo 
1 pais, com o advento da .Ju3• 

tlça do . Trabalho, que to! 
, acolhida com indiferença e qua

se hostilldade . 
Reportou-se ao apreço em 

tantas oportunidade demonstr:..ct•J 
pelo chefe do governo a .rusttc~ 
Trabalhista, orgão importa,\t~, 

. cujas sentenças solucionam quos. 
tões quo Podem afetar os oro
prJos lundamentos do reg1m t 
não sem antes referir -se á re
estruturação da Jlls tica tio 
Trabalho, através do docr..tu. 
lei numero 9 797, de 9 de se
tembro de 1946 facllitandu a 
sua tntegracâo no Poder Judi· 
ciarlo. 

PODER NORMATIVO DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Observou o ministro D <lfi"tl 
Mordra Junior . que o prosi· 
dente' da Rcpublica ha!'litu ·•· 
do no trato cotid 'an 0 dos ocn. 
l'lernas n~c'01:,:, ; s, sa'>e que, <i<'n
tro do con1puto de suas a1r i. .. 
hui>ões, JPtem o ,juiz tra •,a
lhlsta, Ur.1 p,·~-,de nndrr I! 

I 
poder nc.nna. · :·j, qU:J " Co:l3-
1'tu ;cl!o a tribui á Just:c:a da 
'f·rabalho. 

Al deteve-se o orador n11 
l!:J rec!açllo dos recursos de Qlle 

lanç11m mão os tra':>3lh=dor~: s 
para contornar prontamente oiS 

j anormal' r1 3d~s c r ·ad""s pela ele--

' 

vacão do custo da vida . re
duzindo de mu:to o po.1u 
aquisitivo do sala r;o : o diss idi 1 
col ... t1vo e a gréve . 

O primeiro rocurso di,se. sur. 
«e com0 a grande Ps;:>erae>~·a 
d2s c!asses t :a!JE."'1adoras e o r, . 
de s · r class:f::!a1'J c~""' ,, .. ,, 
das cxprcss3:s, r-~ · " ·~ 
f!Ue se pr~"'"o::---
crac!a b:~a~ :I: ~r a. 

Relembrou r:ue a aç.l." d.> J .r• 
dJciario 'f I ~,;;~lh:ta .: <.s., ~~
tor não tem s!do out~a. •~nao 
procurar restabelecer. pela iu • 

(Conclui Jl8 8.8 D4ts. \ 

0- . Presidente Dutra 
Visitou o Tribunal 
Sup. do Trabalho 

( Concluaio da 3.8 pAg.) 

ta majoraçllo do aalarlo, a 
capacidade aqulsltl\'a em fac. 
dos novos niveil de vida e quo 
tudo quanto al1 ae realiza não 
pode ser encarado corno uma 
solução revolucionaria ou de· 
magog!ca, mas aue decorre 
de um Imperativo economico, 
cue deve ser reconhecida na 
aÚa erua real!~dade . 

PELA TRANQUILmAD]I; 
SOCIAL ~J. 

P•rorando, o ministro O-
fim Moroira Junior teve pai:· 
vras encomiastjcas . i figura o 
presidente do Tribunal Supo· 
rlor do Trabalho, ar Geraldo Be· 
zerra de Menezes. para dizer 
quo dentro dos prlnelplos ju
r'di~os o Tribunal ha de sem
p~;e c;laborar para a tranqulh· 
d :Mie social e ~crandeza de 
Bl'bfl . 

ENCERR A~ENTO DA 
SESSÃO 

Discursaram, ainda , o ml· 
nlstro da Justiça. em nome 
do presidente da Republlca, " 
procurador l!'eral do Trabalho !l 
J 'r Tovar e o representante dos 

1 ~~;,.ovados 'militantes na ~u~~~ 
6? Trabalho, sr. Costa a 

lh o. ã 0 p!'e•I-Encerrada a sess 0 • 
dente da Republlca foi acompa· 
nhado A salda pelo mlnlstro-pre: 
sldeqte do Tribunal e pelo m! 

I nlstr'o Honorlo Monte~re . 
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O PRESIDENTE 
DA REPOBLICA 

esteve no Tribunal 
Superior do Trabalho 
Pela primeira vez, o presiden

te da República esteve, ontem, 
à tarde, no Tribunal Superior 
do Trabalho, que comemorou o 
terceiro aniversário de sua ins
talação. Foi recebido 'pelo sr. 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
presidente1 e demais membro 
daquela corte da justiça traba
lhista. Estiveram presentes ain
da os ministros da Justiça, do 
Trabalho e da Fazenda. O pre
sidente do T. S. T. fêz uma sin
tese das atividades e da reforma 
sofrida pelos tribunais · do tra
balho no atual govêrno, refe
rindo-se l lei que lhes assegu
rou a continuidade, a indepen
dência e melhores meios de 
atuação, adaptando-os como ór
gão do poder judiciário. O sr . 
Delfim Moreira, em nome dos 
componentes do T. S. T. , saudou 
o chefe do govêrno. Disse que 
havia muito se extinguira o 
preceito radicado entre empre
gadores e empregados de que a 
Justiça especializada fôra criada 
para defender e decidir unila~e
ralmente em :favor dos interês
ses dos últimos. Tudo guanto 
ali se aplicava não pod1a ser 
encarado como uma solução re
volucionária, sempre explorada 
com intuitos demagógicos e de 
subversão, mas decorria do im
perativo econOmido, nascido da 
convulsão social do mundo con
temporaneo e que devia ser por 
todos reconhecida. 

Em nome do general Dutra, 
falou o sr. Adroaldo Mesquita, 
elogiando as atividades da Jus
tiça do Trabalho. Discursaram 
ainda os srs. Jair Tovar, pro
curador , e Costa Carvalho, re
presentante dos advogados . 





O ministro da lustiça, quando aqradecia em nome do presidente 
Dutra a .bomenaqem 

Feita de amor e entendimento 
a nossa Juslica Trabalhista 

i 

Visitou pela primeira vez o Tribunal Superior do 
Trabalho o presidente da Republica - ~~caminhamos 

para uma nova concepção de vida", afirmou o mi•is
tro Adroaldo Costa agradecendo, em nome do general 

Dutra, a homenagem prestada 
O general Dutr~< visitou ontem, pela 

primeira vez, o Tribunal Supe_rlor do 
Trabalho, presidindo a sessão solenr 
comemorativa do 30 aniversario de 
lnstalaçl!.o daquela alta Corte de Jus-
tiça Tra balhlsta. /_ 

I 
1 SAUDAÇAO OFICIAL 

O chefe do governo. que se tez acom
oanhar do presidente do Supremo 
Tribunal Federal, m!ni3tro Laudo !le 
Gamarstn. dos ministros da Just!ca. 

I 
Faz•mda e Trabalho. alem de outras 
altas antorldades, !oi recebido pelo 
mln lstro Geraldo Bezerra de Menezes. 
presidente do T. S. T., tomando lu
gar á mesa do Sall!.o Nobre. 

Abrindo a SI!.!!São, o ministro Geral
do Bezerra de Meneses agradeceu ~ 
visita presidencial e tez uma slntese 
das atividades e da reforma por que 
pR.ssou a Justiça do Trabalho no atual 
governo, referindo-se especialmente !lO 
decreto n . 9797 que assegurou a con
tinuidade a lndependencla e melhores 

j mf'los de' a tuaçllo da Justiça do Tra
balho, adatando-a como orglo do Po
d@r Judlclarlo. 

A seguir. falou o orador otlclal. mi
nistro Del!lm Moreira Junior. que . 
depois de enaltecer o significado da 
vtslta do presidente da Republlca, 
anrmou á certa altura: . 

- "De dois unlcos meios 1ancam 
mio os trabalhadores para reparar 
prontamente as anormalidades decor
ren~es ' da sltuaçl!.o criada pelo aumen
to do custo de vida, reduzindo de 
multo o poder aquisitivo do salar!o : 
o d!.ssldlo coletivo e a greve. O pri
meiro surge como a grande esperança 

1 das clRs•e• trabalhadoras e, · pela. sua. 
lmportancla e consequenclas no melo 
social , pode, com justiça ser denomi
nado ~omo uma das expressOes mais 
vivas em que se processa a atual de
mocracia brasileira. 

A açlo do Poder Jud\clarlo Traba
lhl.sta neste aetor. não tem sido ou
tra ~nll.o procurar restabelecer, pela 
justa majoração de salarlos. a capaol
dade ·aquisitiva em face dos novos ni
vela de vida, baseada em Informações 
oflclat.s que ministram dados necessa
rlos a um" segura apreclaçAo das re
tsc~ percen ~uat.s ulstep tes 110 tre os 
lndlces apurados e as tabelas salariaiS . 

Tudo quanto aqui se apUca, se rn
llza, nllo pode ser encaraao como uma 
soluçAo revolucionaria, sempre explo
rada com Intuitos demagoglcos e de 
subveralo mas decorre de um Impe
rativo economlco, na.scldo da convul
alo social do mundo contemporaneo e 
que deve ser reconhecida por todos na 
sua dura realidade. 

Dsl porque, quanto maiores &.!1 
transformações que se estende~ e se 
aprofundam no processo natural da 
evoluçllo brasileira, tanto mais avul
tam e crescem de slgnlflcaçlo as res
ponsabilidades da magistratura do 
trabalho em sua preclpua. função de 
manter sempre vivo o Ideal de equ\11-
brlo ele harmonia, de equldade ~ de 
Justiça, no desenvolvimento desse ele
mento marcante de seu pode: jurisdi
cional. que ~ quem se confunde com 
as musas para acalmar-lhes as ln
tranqullldades, escutar-lhes os an
celos e bem soluclonar-lhea os con
flitos''. 

FALA O MINISTRO DA JUSTIÇA 

Em nome do Presidente da Republl
ca. dlacuraou a1radecendo as saudações 

feitas ao chefe do governo. o ministro 
ela Justiça. (!Ue, Inicialmente. salientou 
J pa!)el daquela Corte, em dirimir os 11-
tlglos entre trabalhadores e empregado
dores . 

Depois de afirmar que os membros da
quela judicatura têm demonstrado estar 
a altura da tarefa que lhes foi cometi
da . acrescentou: 

Nem r>Or outra ra :ollo, " Constituinte 
de 1946 conferiu a essa Justiça o lugar 
de de.,taoue '!Ue lhe competia . e lhe 
atribuiu !unções gravisslmas e de lnex
cedlvel magnitude. não apenas de con
ciliar e Julgar - mas tambem de criar 
e estabelecer normas e condições de 
trabalhe. 

No exerclc!o de !)oderes lnegualados 
por nenhum outro Tribunal; carecendo, 
para o perfeito desem!)enho da tarefa, 
de captar, em suas antenas aenslvels, 
todos os as!)ectos e fenomenos de uma 
translçlo social, para lhes dar ordem•
mento e direção que melhor consultem 
aos superiores Interesses de um pais 
que trabalha, e quer trabalhar: tendo 
que usar de uma quase lntulçllo, que 
se não r>ode bitolar em "standards" le
gais prefixados; operRndo numa fase 
de desaju.stes e reivindicações tão com
preenslvel.s e tão humana.s - porque 
vimos de uma guerra oue abalou a · vi
da dos povos e caminhamos para uma 
nova concepção de vida, e renovaçlo de 
crlterlos de a!erlçl!.o de valores: conscla 
de tantas responsabilidades no panora
mll. social. eis que dela hão (te parti r 
e têm . partido, os rumos acertado~ pare 
a soluçAo do problema social - a Jus· 
tlça do Trabalho se tem lmoosta á ad
ministração e ao respeito de quantos 
empregados e empregadores, batem ; 
suas porta..s. e daqui voltam cert~ c 
que 1\!nda há ju!.zes no Brasil . 

Dizendo, pois , da satisfação e do apr• 
co. com que, em nome de Sua Excele: 
ela, o Senhor Presidente da Republlc 
agradeço IL'l saudações que lhe !Ol'l\ 
dirigidas, aaudo neste Ep;reglo Trlbuti 
o slmbolo de uma Justiça feita de _. 
e de entendimento, da sabedoria 
é o apanágio das sentenças Justas . e 
prudencla do probo varllo de que falf 
as Escrituras." · 

~b;J~>> 
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O Presid~nte visitou o TribunaL . ~ 

tConclusf:o d.a I • Pau.) I balhG, sr. Bon6r1o Monte'lro, pro. 
ministro da Fazenda, sr. Gull!ulr- curador gerat da epflblica, ar. 
me da Sllvelra, ministro do Tra- Plinf.:> 'I'ravauoa, o representante 

do presidente do Tribunal Federal 
de Recurs011, przlidente do 'Trtbu
"lal c!e Jus~ e o procurador re
ral do Trabalho dr. Jair Tovar. 
Viam-se presentes o ministro 
Barros Barreto, o senad·or S~ '11-
noco, o presidente do Instituto 
dos Comerciários. sr. R:m1y . Ar
ch:er, presidente do IAPETC. sr~ 
Htlton Santos e outras autorlda
:i;s e membros do Ministério Pü
b .co. 
- Abrindo a sessAo, o ministro 
Geraldo Bezerra de Menez~:& 
agradeceu a . visita prestdmcial e 
fez uma síntese das ativiC:ades e 
da reforma por que passou a Jus
tiça do Trabalho no atual (%(). 
vêrno, ref;:rindo-se especialmente 
ac. decreta 11. 8. m que ass~u 
a continuidade, a Independência 
P. melhol' -s ~os de atuaçl.o da 
Justiça do Trabalho. adaptando
a C01111) 6rgt.o do Poder .Jucllcti-
rlo. _ 

O DISCURSO DO {)Rt.DOB 
OFICIAL 

A &egulr. foi dada a palavra ao 
orador oflcla.l, ministro Ddfim 
MoreirA JWLI.or. Por fim falou o 
minlstr"' Adroaldo Costa, p-ua 
agradlecer em nome. 4o Presl· 
dmte. 

4 

O ENCERRAMENTO 
Discursaram, atntla.. o procura

dor gerai 4o Tratialb.Q, clr. JaJr 
Tovar e o repraenta.nlll dOs ad
vogados 111'. Costa Carvalbo. Zn
cerrac!a a sessAo, o PresldEU~ .da 
República fJl aeompanbado A sai
da pelo mla1atro (N'elldentl! do 
Tr1linln811 f! Pelo UtUlu da Palta 
cfD Traba,IU. 



, 
O Presidente da Republica v1si to-u 
o Tribunal Superior do Trabalho 

rresidiu r c~efe ~o uovêrno a sessãa ~olene comemurativa ~o terceiro 
aniversário ~e inslal ~cão ~aquela côrte de justiça tra~al~ista 

O Presidente da Repúblicu , 

general Eurico Gaspar Du-

r io de insta' ação daquela ai, ba:ho à,< 15 h r,ra,, acampa

ta Côrte d e J ustiça Tnlba- I nhacio do capitac Édulo J~r-
tra, visitou, ontem. pela rr; · !his-ta cuja rees,tr u.turação e ge de Mello, sendo re~~bido, 

meira vez, o Tribunal Supc- anexação ao poder j udk ,àrio no chgear, pelo n)IDI::>l ro Ge
1r,a1do Bezer.ra tJ3 N'eP,r..zes., r ior do Trabalho, ali pre~i- foi ato do seu governo . O 

d.i~do a s.e,sã'a s olene co- chefe do govér no chegou ao 

memorativa do 3 . 0 a n iversà- . edifício do Ministério do Tr r.-

.J!J inistro Geraldo Be;qra 
preside,nte daquele tribunal e nezes, Presidente do Tribunal 
I 

perior du Trabalho ' 
Co1~clue 11a Nona Pagina 

---
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.o. re.-·i dente da 
ll1esma Cô~te_._ No ~1ono and~r, 1 curado~ _Geral da República, 

~ ta Excelencra for con~~zr~a j Sr. Pltmo TravaES~, o te
,. ,., gabinete da Pre:rdencta prcsentante do Tr1bunal Fe-

' ó'l:i passando ao Salão ' No~ dcrul de Recursos, Presidden-

l: '"e onde se realizou a ses·· te do Tribunal de Justiça e 

silo sol•'ne comemorativa, to- 0 Procurador Geral do Tra

•r1ncio lugar á mesa alem du 
c!lefe do govêrno,' o presiden

te do Supremo Tribunal Fe-

balho, Dr. Jair Tovar. Viam-

se presentes o ministro Bar

ros Barreto, o Senador Sà 

Tinoco, o Presdentc do Ins
deral, ministro Laudo d\3 t ituto dos Comerciários, Sr. 
Camargo, ministro da Jus

tiça, Sr . Adroaldo Mesquit?. 
l=temy . J\rç;~e~: , Presidente do 
IAPETC,. Sr. .Hilton · Santos 

\da Co~ia,. mini~tro Gerald' c outras- autoridades ·e roem-

Bezerra de Meneze•, Presi

icnte do Tribunal Superior 

io Trabalho, ministro da Fa

.enda, Sr. Guilherme da Sil

,.eira, ministro do Trabalho. 

bros do ministério · público'. 

Abrindo a sessão, Q minis

·ro Geraldo Bezerra de Me

.:Jezes agradeceu a v.ülita Pre-

Sr. Honório Monteiro, Pro~ siãencial f~ fez uma síntese 

rias atividades e da reforma 

por que passou a Justiça do 

Trabalho no a~ual Govêrno, 

referindo-se e8petialmentc au 
decreto n. 9. 797 que a,-segu

rou a conitnuidade, a inde

pendência. e melhores meios 

:le atuação da Justiça do 
Trabalho, adaptando. a como 

-)rgão do poder judiciàrio. 
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O PRESIDENTE DUTRA VISITOU 
o Tribunal Superior do Trabalho 
Presidiu o chefe do go- ~ O Presidente da Repúbli- sessão solene comemorati-

A ~ ca, general Eurico G. Ou- v a, tomando lugar ã mesa 
verno a. sessao solene tra, visitou, ontem, pela pri- alem do chefe do governo, o 
comemorativa do 3o ani- meira vez, o Tribunal Supe- presidente do Supremo Tri-

. rior do Trabalho, ali presi- bunal Federal. ministro Lau 

I versário de instalação dindo a sessão solene come- I do de Camargo. ministro da 
daquela côrte de justiça mor ativa do 39 aniversário Justiça, sr. Adroaldo Mes
. de instalação daquela alta quita da Costa, ministro Ge

Corte de Justiça Trabalhista raldo Be:!erra de Meneses, 
cuja reestruturação e anexa-~ presidente do Tribunal 5u-

1 ção ao poder judiciario foi perior do Trabalho, ministro 
ato do seu governo. O chefe da Fazenda, sr. Guilherme • 
do governo chegou ao edili- da Silveira, ministro do Tra
cio du Ministério do Traba- balho, sr. Honorio Monteiro 
lho, ás 15 horas, acompa- procurador geral da Repu
nhedo do capitão Edulo lor blica, sr. Plínio Travasse~. 
ge de Melo, sendo recebido, o representante do Presiden
ao cheHar, pelo ministro Ge- te do Tribun<~ l Federal de ' 
raldo Bezerra de Mcnese~. Recursos, presidente do Tri-
presidente daqu_ele tri.b!J.I1al bunal de Justiça, e o pro

e uma conti ~são d~ iilfi,es 
1
Cia . curador Gei:al do T rabalho, 

.[Iie~m.Q. :Corte. No nono .an- dr. Jair Tovar'. Viam-se pre: 
dar; S. E xcia . foi condu :i~ sen tes o ministro Barros 
do ao gabinete da presiden- Barreto, o senador Sá Tino
da dali 'passando ao Salão co, o presidente do Institu
Nobre onde se rea lizou a (Cont.inua na 4.a página) 

O .,fts~e Dutra visitou . .. 
(Ooat~uação ~ !.• página) que assegurou a continutda~ 

to dos Comerciár;.os. senhor • de, a independenc,ía e me
Remi Archer. presidente do [ lhores meios . de atuação da 
IAPETEC. sr. Hilton San- J'ustiça do Trabalho. adap-
tos e outrru~ autoridades e tando-a como· orgão do po
membrcs do minis~io pu- der ;udic:.:iario. 
blico. A seguir , foi dada a pala-

Abrinco a sess!o. o mt- vra ao orado.r oficial. minis
nistro Geraldo Bezema de tro Delfim Moreira Junior, 
Meneses agradeceu a visita que pronunciou importante , 
presidencial e (e: uma sin- discw:so. Em nome do ptesi
tese das atividades e da re- d~llte da Repüblica, agl"ade
forma por qu~r passou a . Jus- cenda a saudaç.ãc que lhe foi 
tica do Trabalho no atu31 feita. discursou o ministro 
g;verno. re ferind.o-se esp_eci- · Adroa!d'o Costa, titular da 
almente ao d ~e-to n. 9 . 797 I pasta da Justiça .• 



iscurso pronunc1auo pelo ministro Geraldo 
Bezerra. de Menezes, presidente ~11ela côrte 

A pas.satL~m co terceiro :llúver.f.ário de instalação do Tri
unal 3uper!or do Trahalho, que coincide com a r~strutura

ção geral dos órgãos j~l~.ic1ário--trabalhis~ do país, além de 
constituir a~ontecim~nto rle alta significação em nosEa v1aa 
judiciária, reveste-!'e de extepcional importância pela grancte 

~---,.----='"'"""-1 fo:tu.na. r;u~> nos propor~ionn. a prt>sença do exmo .· sr. Pre-

0 sidente ó. República, g·eneral Eurico Gaspar Dutra., nr:s.te 
l'l'ibunal, -cu..i!l C."tiste11ci:t se enc<>ntra Uga.da a uma das mais 
t1otres e .<1bins inlctativa.s do preclaro chefe do Podet Ex.e-

...... I C\ltl\'(l. 

:z ...... A rc•f('lrm~ por que paswu a Justiça do Trabalho, uo g'>
;;êmo d\! ín".l!.tc Presidente, e quando mini~tro do Trabalho, 

~ I rn~ústria e Coméa·eio o dr. Otactllo Negrão rte Lima. foi, de 
---' • .ôdaa. a :nal.s l)rofuncta, a nlais útil. Ineontestà.velmentc 

< qu~a que mn.Ls a pl"f'..stigiou e dictlificou. Decretada já n.a.s 

Cô rtlro:tln"ldndt'S da reconstltuclonaltmção do pais, oferece euor-
- •- ~!lC rr.lev'ê.ncl~. I".S~lalmen.te porque, pelo Deeret.o--lei nümero 

:>. ':íll, de 9 ae setembro de 1946, além dll.s m~didas visando a C)C\ ·ol'tinuldade do seu funetonamento. a sua Independência e 0<: 
-1 < 
o~ 
01 ...... 

.nelho~s !r.eics de atuação, Objetivou-se adaptar os tribunais 
~ jn~s do trabalho à. no\"3. ~ltuação deoorreute de -sua. indu-
SÃO como ckgio do Poder Judlcl!U;to. . 

A er!a~ d.o Trl~unal SUpeli.or do Tcabalhó, com a.s suas 
características de autob~la e o seu pod'!!r normativo, repre-
16lta crendc evoluçl4o da nessa conscteucia polltica, sor..tal e 
econômlca. 1 

~to, 0 CJitna em ((Ue \'lV'-'lnQs - O clima da demoaae.:a 
- próprio ao ~cbnte de idé1M, favorável à livre diseus.,.lo, é 
o únl.co qnc pOderá cor.trtbnir para a form~o de um ambi-

0 t!lte d~ tmn~l•rlh:iadc, ti".n .r.ec~sátio ao desuwc1vimeuto oo 
:abor ccmum. D<ti dEcorre uma dM funções 1~:.:.i..s de:icad:ls . 

O 
àa Jnstl~:l do Tcab~lho, e~erdd.1 pelos :;:eus jwz.es e trlbu-
0..1.is: eCln'!Orrer p~m qu~ o Est<J.do, que a cr:ou como instru-

I 
mento d f.' ectnc:1ção c defesa sociais, possa man~er em tôda a 

,..,.,.._ plf'nltudc t-Ssa ~tmosfera de ronflanva e diguidalle. 
&.-I ' A ta!'eía. im~osta !\ Justiça Trab;:ilhisLa. é ex••rcida pelos 

1e1.!s magistrados aira.\'fS de um mecanismo judiciário sim-
• plE s, de 1m1 apare-lho acessível ao m:\tendj.lt'ent>J das -class~s 

«1teresmda:> no ~eu funcie>r.:urieuto. 
Sentindo a necessidade de produzir. mat~> e m.als se t.s

:orçam os set•s l'Y'.embros, tanto na pel'feita a1:.licação de~ dis
osltivos lê~rais cM:no 110 propósllo de tra.çl.r norn1as clar-...s, 

'l':'t'undas e hum.8.!1as 

:Z:o:: 
<I 1 I 
o 

• o 
:=::> 

1W C'.i&s. R-QUi ccstcve, no Brasll, para coohece:: "rlc v1su'' 
) funci«am~nto dos nosSC's tribunaiS dn trabalho. O ' emeri
to rrofefror Muiaoo Ti.ss!:mbaum, cakdrãtico de Direito do 
~balht": na Unh·e&\tdêde cta At-gentlna. Após a.::sistir. Pt•r 
d.r1os diu. ttc funelooameuto normnl d. primetm à Ultima 
lnstâncls., o jurista 'l.~!lflno, nutn:t entrevi~ta. totetiva à hll
pn-nsa, ~ ternou o S('U ~ntusia.sm.o pda ··~guran~ d••Sta lt.::r

ft ib$Ut:ll.,:..\o que .~oje ititccra. a Ot&1Uliuçi.o Judiciária com 
t'atttetel'E's C.e t~n c ld<.nte pres~to•·. Rrfer·u-~e à ''Revl.6 a 
do Trtbur.al Su!)<'rior G:> Trabalho", -que friJrX>u 1-:!r com r..lhl'
t..'\do lnteft.~. através ô nnal aoompauha a nossa juris
pr'ld~.cl c a tivi~ade d lõOSSOS tribunais, qu~ at<•ra co
rt:~r~ '\. pctt.., c tanto. o llupress1ol 'U'&m P!.!lo "xtto do s~l.l 
sistema, Pela !nt{"ti~'!lda dQs reus ul.&~tndei. p::la sereul
ÔI.df! c ('I \':\~:o dc.s rr?ttSi'.ntantes pr.>fl.sslGtl&is na tuuça:> 
jul!!ad:~r.::. 

~!!1·~-~I!!!~L., '·F'1n~l!'!'e 1tt' - . -., rtüavras textusls do ::ue6tre ~!1~1-
no -- ttu.al~~nt , quero tam~m de.~tacar a ót;ru.a imp~~sho 
q~ lf\'•1 sób~ a comr<>tênda da Justi~ .do Tcal.;atho par:t 
l:1tenll· uos ~!Ut.os <.<'l~hoos. Co S.:dero ql'.e tsto ltnporta 
n tn!a ";h):'l~f' ronql1!s'tfl institucional n:1 solnçio d..--.. as <.'0 1-

tt-r.das". F.. ~nd • w \U~'l d•'ment(l de eousol!.daeáo da pn 
~:~t. nmn e!eva.oo indlce de pr~ o t- de cOJ.tm a, o que 
coloca ,o Bm~n 1w n posto aV!:Inç&do, uão só t:m 1'{0'1<~.\'ÜO it le
~slação ~1~1 ,cti 111esma. ~en5.o também com nspciLo ao cum-
prlrni'r~to de:! ::<Xiula~0s tlo du:eiio soc1al" . 

'I 



- .2.-

t , .. E'l .. ore~. l!l!l v l~osi~simo depcim~:nt.o , qu,, ?rec:
aavs. .~r lid3 <' considerada P<ll' aqueles que. moo1o e1u taee 
:le um texto) h :. qui·mco c' e nossa lei fundameutal, rcpudiand.o 
r01a a evlC!êncl. e t"~ OS os crítéi·ic.s de h ermenfuttca. ior
et>,1am pc" nulitl~ac a .lrl'ecu.:-~vef outorg-a c .. nst.ilucional do J 
Pt.'fier normtttlvo a .rusttça do Trabalho. Nas SlUl!> 1l trlblliç5!:s 1 
judtc:u.~s . ~'(!tüYr.le tt ! z~•· JJo cumprtm.•nto õ:s suas funçoes l 
n:nnai~. os :juiz ~:- :· trabalhis ta,<:. co~1quant<?_ "hnmens da le1", / 

ac. r;odPll! ':'<'!'é.Yizar--.se no fornw.l1smo, nao poden: fugir às 
t>.xlgê!lc i:,s da retUrl:td~. à lntap~açã.:O dos fatos s•'1C:'iais. à i 
!1~-;.~ao da..<: t~orma..c; de inwr~sf'l eoleUvo, para a ttlelhar com- 1 

pn;ensãa aos ~irciic.s e cicvercs das cla..'$ •. es s..1ciais Têm <:an
segulr.l crM..n'~- ~ . df' ffb'>eke"r urna ~ie de sist.emé.tt~ de 
coo~r)\~·ÜO ~ntre o C.l.pit.Ll e o trnl»aJ.ho, ao dirlmir-ihtJS os 
con!litm: . 

. Compreende-se. A ~~r.lfld-ade d!i leg-Islação trabalh!st a I 
!:dge urna proc ::s;;uali~tica própria... a cujas noru~ n~ ~m J 

($1CA!)fl' ~ ))t't'lCC\Ipaçoe.s de oa:d~m econütnlco-oo~l. Do cmi
nt"nt'!:' mlnist!'!l Orczhnho ffooat<l, am dos lunún.are.\i uas ·!e- I 
t :-as j ud dieas do Brasil , êste juizo de suma rla.!·ez:\: tratan
do~<' c•. um "~!to ~ vanguaréa", em que se de:;plntam 
~t!itos <i o.:; traçoo q\le d~o colorido nos outr,' s ramos do cn
rr>!to, "'ra 2.a tun1l, era quu~e in~v~tável que não só na ·adoção 
e m'1ne1~ Jt' ret;n:s e r;riterios de jUlgallieuto como no parti
eaJar .:io f't'(JC~so. ~ aluoa em n à.téria n,e recur:so e de organt
u.<;~.o h:diciãria. upr.·sentas~e o direito do trabalho dU'~r.>..n
~ ccn ·pkut\s com. o rl !reíto Ct)ntum··. 

O tx~r~to-lt'\, Que trat o n. 9 .19'1, de 9 de ~t :"n:\:Jro «e 
1946 H.S~inado pt"lo sr . Pr esidente Eurtoo <Jupar Dutra, !QJ. 
• pon:.o d~ 1lftrtid:1 - a. que depoi'> a Coll.itàtuiçã'CI Feà<'l'al 

v1l'ia dJ.r fonna <ie.ft1lit!va- para a intecraçio da JU!t.t;A do 
TrabrJho entre os órgãB~S componentes do Poder .t .u11e1ário. 

Sr. Prestdt-nte dn Rep1bU~: p balanço dêsses três anoe 
de esforçcs, nem veja v . éxda. um exeeao neste pronuncla
:nento, pt-rm.it~os dizer sem adt:lt.erar o. verdade, que • 
.Justiça do Trabalho tetn ~dido às suas finalldadea. 

Tooos ('S fatoccs morais e espirituais se harmonizam, 
merc~ de. Deus, .para a boa execução elo direito do trabalho: 
- a índn!c crh:t~ e ooncilladOra da llOf.SO povo, a cultura e 

probi.do.de do.:> juizes, a vigilância clo5 Uusires mernbros <io 
Minls':;éi'io P(tblico da Trabalho, a. o. - ·1 .e.l.'Clfa do.s nobres ad
vogados, o zelo d')S servidores, a L - · ~recnsáo da.s classes; 
todos, enfim, t"DlPenha~~AS. vivamente t>•npenhados, Nt manu
tP.nç5.o de um ambiente de paz, de confin.uça, de equilíbrio 
nas relações do trab:\lho. Acrescente-se a tais fatore~. e ac.:; 
Inicialmente expostos1 o alto senso do sr. nunistro Adroaldo 
M~s~:;ui tu da Costa. pugnandn por "ilr..l rcf,'l!ne dem<Jcrático cic 
ordem, de liberdade, de justlça", c que salientou, quando de 
sua visita a éste Tribunl\1 que. aqui, temos orientado "a evo
luçio da harmonia entre o rapltal e o trabalho". Mas, l'ar 
a par com êrlcs, sublinhem-se &b s:\bl.a!; lições, qac to.nto ll0S 
impirnm, dos preclaros Ministros do Excelso Suprcm.o Trlbu
nal ;Federal. Ao seu !nsignj? presidente, minlstl·0 Laudo de 
Cat:1krgo, que simboliza a fôrça, a at~stt..rinade. a lXRndem do 
,Pudt't: Juri\c!áriq, e se dignou h.onra.r-nc~, _lmpõ.:- -se espec1al 
:::.~radccimerito desta. côt:te h·allalh1sta, llavida e proclamada 
por •s. t>:tcla. como um ''alto tribUJ.lal , tiio a.lto como os que 
nwis o sejam". 

E'. portanto. com ottnüsmo, q11c comemoram 'S a passa
gem do rereeh'O aniversário da instalaçio r!o Tr.i.!lun.l.J. Supe
riol' do Traualho. P~seguirentos a n~Sil'.l tarefa Cl1m o cn~s
mo ardor eivtco, o menno interêsse pelos problemas funda
mentais do ptús, liga.dos às relações cn~e o eaprtt..: e o tra
t:alh(', p!:oblemas dt' sob~vtvêncla, d~ llb.rda ti::, ti~ aegurau
~a. se acima de tudo não f058ED1 tan•IJém prot>l:::ma.t I e laci:l
nádos com o próprio ~tino dt> nO!sa ct·; illzaç fi.,) ·. 

An~s. sr. Prel>ldente, de dar a pala na no eminc~ute co-
lega ministro lli'itim Mor~tra Júnior, uotnê QUf lH;,nrarla 
qualquer Tribunal âe JU&Ííça., para aprt'sentar a v . excla. 
a saudacio otlc1al ôo Tribunal Supclicr do l'r:l:.lho, ~Ja
me Uel~ atlrmar que a s~renidade admlnlattath·a, o e-'Pftl
to patrlóUco, o respP.ito ME~ dt:mais poderes eonst1t~ o 
intel'és8e pela sorre dos trabalhadores, . tenacidade CGal QUe 
o atual Ocvêmo da RepúbUca vem eukiaradJ' da reoraJin.w.
<;ii<l mor:tl e material do pais. tudo lsllo. q•Je S'! "<'SUIIle no 

' I 



;ll'f.e o - reete rew.pu DCim r eon 
dar a v. excla. uma exprcJI4io de confiança e de ~-. 
:JUe ec.nforta t<ldos os espiritos sinceros e construtivos. 

Do m~mo n:.odo cem que- tem estimulado aa tnlelatlvae 
úte~s c propugnaao mediclas de alcanl!{' para a .tda na<:lonal, 
o President.e Eurico Dutra presUgia o Poder JudlclárJo, J·es
r,tl~lrd~ndo o princípio fundaJr.:>ntal da sua mdependênc~a. 
da .sob~ranla do direito como condicã.o basi::a da ordem social 1 

e jurídica, c, ao me::;mc terr.po, dotando-o dos eleUielliol re-I 
clam~.dos oat·a n sua perfeita e:;ecuçio. 

~os gcvernos atbitrártos" - êsst>s no conceito de Rui, I 
"nãC' s.; c::;omcdam com a auto11om1a <h to~a. n-:nt CCJ~l a 11·· 

dt")Jenctêl da dos jurist-a&.,. 
810m haja, reis, v. excia. que ÍR11'. ressaltado em dls::;ur-

1!1\S, ~:n mf'll.>ag-cue ao Congre,sso Nacional e -· o q•1e mais 
importa - te1u rév~lado em atos públicos e convincentes, ·•a 
con.;tantc preceupação de pE.>s01giar o Pod~r Jttdiciúrlo e rc
alcar '.l ~ua m1~ão bJstórica, a.ssiiutlar.cio · o gel";;l acatamen-
t .. dos c.re,tos prc!.:ridC'.a" <I':fJeU.rso no Tribunal Io'cdc.>ral de I 
Recurros. "Jarnal do Comércio'' Rio 28 6-19481 . I 

P0r tal ~odo vc-l1l re-percutindo essa úitud~ !lo <"SPlfitn I 
<los nu-ssr;s .iurir.tas que. na s~lenids.d•' de in•t&l.açi\.) diJ Egré- ~ 

1 «io Tribunal F.oàel'al de Recursos, o saudoso dr . Au~~usto P!ll
to Lima, então pre-Mc\~nte da Ordem dOIS A<l.,oga<ios do Bra
sil,- p~ra diz~r tudo, d.l~ a v. e.xcia., e a rflhn 1 ~e baste re
!)etHc : 

''t::n dia, quando a hirtócia. recordar · o l{Cvêmo de v . 
exeht .. h:~ fle esere\ er em suas pág.inas rol um presidente 
qee amou (I Dirr:lro e aa-viu à Jttstíça". 

------------~·====~~~~===========---

I 

• 



) ~) 



BUNAL·SUPERIOR DO TRABALt:JO 

As comemorações de seq 3.0 aniversário - O comparecimento .

1

. 
do Sr. Presidente da Repúbliu - Os discursos proferidos 

O Sr. On~'ers.l ae Ellé.cli;(l $\lr;co Çia.-.par ~ad06 tl.l'te o d ~:'lenvoh·lmc'lto c;Çtraor :i inárío de 
:DUtra, Presidente da. ~ubllca, visitou. on- úm n. J (lg!slaç~o. abOrdando qull.st todos os cteta• 
Mm.. pela ptlmc!:-1!. ve:t. o Tr!bun&l. Superior lhes das relações cntr ;, etnprega dores e emp;e- 1 

1
4o Trabalho, ali presidindo à sessão solene co- ga-dO!i, promo'"endo, ao lado da proteção daqu~>le~. 'j 
lntn1orat.tva. elO 30 .~:'li verst\.rlo de lnetatação o re~j:ata.mento econômico e eocl ~l. proC'.urand~ 
cleiM Côm ele J<Istlçà. evitar. t anto quant o pO!SI<:el, a violenta. lutn I 

o Obe1e d(l ·Oovtrno ch~go~ ao ~lflclo ée claues e choques d a ill teresses, que sempre 
dO Mln!stério do 'lrobalho. à& 11) horas, acom· exlstlram em todas as ópocas de nossa história ! 
P'l'lhado do ca;)ltiCI Edu lo Jórge d~ Mtllo, sendo polit!ca · ' I 
teo•l'lWJ, tiO ehegll, pelo sr. Ministro Geraldo Não se podf'rla RC'ompanhar, tAo deprefsa, 
B~erra cZQ M~nezes, Presidente daquele Trl· . as rãnldas transform3<;0es melais, a m 'l:dança de 
bu1;1al e ,1m3 comlr.sâo óe JU!zet da. mesma. tnstitulcõas oc-siCinadas relan novas concepcOe& 
Cllrte. de lt(lverno. em virtude c:as quais o direito dlla-

No go andar, s. l!lli:. foi conduzido a.o ga- tou enormflmetlt.e a sua. esfera .<fe a-;llo1 r egulan
btnett da :Presld!ncls. dali pan~ando a.o .1$1\lão do sempre maior número de relaçOel' entre lndi
Nobre, onde 11e relljiZ(')Il a $t811A.o solene co- vtduos e 17rupos, entre gTUpOs e o Fo~;tado, evc--

d I h ale"" ) lUindo semore para novas for:nas . memotaun, ton:10n o ugar "" mesa, ... .... _ A meni&ltdade jU!'Idlca. rla":jUele tempo nA.o 'j 
Phe1e do aovilrno, OG f;rn. Mlo.!!lltro Laudo de ae adaptarA.. alnds. 1!.011 novos moldas. mostran
Ca.margo, Pres:dente do Supremo Trtbun&l Fe- do-se retra.lda, quando não de&con!iada, ante \ 
dera!, Adroalci"J Me&qulta da Costa, Mlntatro a 'tnov:>"ê.::l . Da( a indiferença, a. quast hostt-
da Jurtlç'; l\l1nl5tl'O Gualdo Der.orra de Me- . ..,. bi" J ti d Tr 
:aeeee, rr•1dtn te do '!r i bunal Superior do Tra.- llchtde eom que foi rece .,.a & ua ça. o a.- l 
b&lho, IJUilherrne da. fll!vetza, !.ftnllltro da Fa- 'balh~ntr~ue. por honrosa eontlança. do Go~er· 
zenda;HOnórlo MOnte~o. Ministro 11o Tra.bll.lhc, · no da. República, a espirlto:; m oçoe e de
Pltnlo "n"aviWII!os, PfOOUr&dor Geral da. Repubttca cldldos, ae !mp6s, de~~de os primeiros mo
o repreuntant.e dó PrflMdente P'edeu.l de Recur- mentos de sua st.uaçAo. conseguindo d!ss!- j 
aos. Dea. Adelmar Tt~.vare:, Presidente do par as nuven~ de desconrta.nçl\ e a.fa~tando to
Tribunal de Just.içt\ e o Dr • Ja.lr Tova.r, Pro- dos a. ohstAculos . Conae~lu <:!esper t ar, em 
curador Geral cio Trabalho. at;!o nrme dentro das normas ltoznts. em A~er-

Vtam-se preGentes os Srs. Mlnt&tro :Sarro• tadll8 decl!!óe.a, & a.tonçã.o c&rinhn~a. dos elrt.u
'6arreto, Senador SA. Tinoco. Remy Archer. Pre- d!Osos e ml'.st rE:s do direito. o l n ter t~se> ~ o· res -
aldentn do Instituto dos COmerclll.rlos. Hilton peltn elas elaase& pela. sua r.:t!5ttncia . I 
sani.OI. Presidente: do lAPTJ, e outras autor\- VfncldA uma série de t rope\O!i de c·rd~m 
da.des e membros do Ministério Público. n1c.rat e makrlal, em wn !à. constderAn l pe- 1 

Abrindo a aeuid, o Br. Ministro Geral"" rlodo de experimentação e r.dllptac:lo, pode-sl'l 

1 

Beierra. de Menezes agracte ;eu t1. visita pres!- afirmar, com \'erdactelr!\ u!anle. e sem i nlsa 
dcnclal e tez uma alnteee da.s &tlvldades e da mod~t!a. Que euft J ust.lçs ~ um.n espl~ncl!d:!. 
reforma por que paaeou a Justiça do Traba- realidade pelo ausp!ciCIIO rl'.anltado de ~;eus t.r a
lho no atuBl Governo, retertndo·ae etlpectal· baU101 e pela. confiança que, a. uns t entro~ . 

1
. 

mente ao decreto n. 9 . 797 que 11311egurou " lnaplro.m os seus julgacJ 011. . 
cOIIttnutdade. o. Independência e melhores Consolld&dllll as numerosas lelf< e;;p:~rsot<,l 
metes de atuaçAo da J'trtlça do Trabalho, adap- plant ou-se na estruturaçJo pol!t tea nr,ciOllRl, 
tlllln"o-a como órgAo do poder jucllclll.rlo. dettnlt'vamente, droutro doa quadros da demo-

A seguir, fOI dada. a palavra ao orador cr11ela brasileira, oomo uma dM expressões maLs ! 
ofteta.l, Ministro Del!!m Moreira Junior, que rea.ts da manlfestaelo do p::lc'!er do Est.&do. 
prcnumtou o aegutnte Cllaeurao: sem alardes, val c~a.ndo uma jurisprudên -

cia, tanto qua.r . .;o po.• . nl firme e unt:orm <'. 
1 DISCt."R$0 DO SR. l!tN'lSTJlO DELFIM sem preconceitos doutr ãrloa, vivendo e sen - 1 

M.OBEIJlA JUNIOR tlnd.o o Direito SOCial. cqnhect'!l dO dl!" p~rto as : 
··--o. Sr. Pr-'dente !.'urtco Gaspar ou- neeel!lllda.detl de aens m!Jhôes ele jurl6dlclonados. 1 

""JU>.I "'"' ouvlndo-lhell as queixa e recla.maçoos com ~en-
tra . Já ae disse alhures que a dn.nsa Cl&!J llOrM sibllldade toda '!sp~~elal, eatat Justiça. adaptan 
vale pelo &lmboli&mo da. existência humana · N() do-se ao m~lo ~ ao homem e apnctancl.o. a 
ritmo llflQUente do tempo, todos ternos horas aconteclm!!ntOI! ~oclall! ~\jeitos a I!CU jt1igamen 
Jaldes, ho:-11~ rósea~!. horM clnzu, ho'raa azues.. to, vem !!Xt'l''=er.do uma nobu e eleva.d:t fun
Nesta travessia. pro!oog&da. e trabalhosa da VI· cio polltlca. que se exprime em fe.t.o~ dlp;n !!Jca
da., no decorrer dos anos, entre " hora.s azues, tlvos que. dia a. dta.o. ae dest~nrol e. na v!da dO!I 
que mUitas ltAo me faz soa.r o cronllmetro tne- lt d 1 d 1.. l t a 
:.urivel dei de&ttno. r-lto e anoto, esta que necess 11 011• apaz guan °· .. es a.a rcvo a • :r"'
.... tou •·iven"''o ........... em ('_Ue me elevo a al· conhecendo-lh e!! os dt%'11,\trl!! , minorando-lhes oi! · 
"" • " -~· sofrimentos moral!' . N«o M m&!s ensejo para 
uraa jamais sonb&Clu, de ser o lnt~rprete dOS que os descontenta..me:t tc>s e a.s rebeld ia.! que 11e 

julzlla do Tribunal Superior do Trabálho, nesta aeurnula.ra.m, atravh de ger&çõe'.l. n;. mentall
hoP\enàgem prestada a V · Ex · ia ·• Benl;l.or Pre- dade e no eoraç! o dOI t.rabalhadotes, pc>aMUU 
illctente Eurt~o oaepar Dutu. . ' um d ia. explodir . 

Cometeram-me 011 colegas a tnatgne dts- .eem aniquilar a aua. prec:pua. tunçAo de 
tlnçlo de ser, nesta oportunld&de. o órgio de justiça e gus.rdanâo In tacta a sua liberdade de 
seus sentimentos de admtra.çã.o. âe respeito e eollllclêllela. o jut21 trabol l'llsta é o homem que 
de r-ontl3nça para prOC'lamar e aplaudir o &e· se confunde t'..Om a11 . massas para acalmar-lhe~ 
reno etplrtto de justlta. e de equtd'al1e com u tntranquttldade«, eatut.ar-Ihes õs anceios f' 
que. tAo ele\'IUfamente, desempenha V . Exeta.. bem aoluclonar-lhetlf os eonflitOfl . 
as 'dlfiee!ll, nta.a ndbllltantes atrtbulç6es de pri- .l'ol compreendendo tocto o a lcance fi o.., 
metro ma.ndatirlo do povo bra.s!Telro, na. solu· efeitos da mlsslo d& .J'ustlça do Trabalho que
o;;ãó de seus mixlmos problemll8 , V. Ex&. & p!&ri.t.ou ainda. mais sólldamcnt e no 

O júbllo <r& odmemora.ç&o do terceiro· ant· re:t'ime. promovendo a. reestruturação de l!ilUs 
vt!rairld da. tnetala.çAo cteste Trtbun&l Superior, trlbunAIII pela. promulsaçlo do Decrt~to Le!. 
que eToea , tam~m. a dA lntegra.çio da Jus- n. 9.797, de 9 de Setelbbro de 1946 . Faellltou 
ttga do Trll.balho no Poder Juct!c~rlo, assu- de tod~ 08 modos a 1111a. lntegra.çlo no POC:er 
mtu ezpre-ulo maior e de :tn&la rea.lce <resde Judiciário, que a Con~ltulçio FMeral solldl
o momento em tp.le V . Exela. transpOII 08 floou . estabelecendo, n ldamente, sua poalçAo 
pórticos deate templo de justiça, concedendOI· h!er&rqulcn. e o plano ut1sdlelonal en1 que & 
noa a honn de sua. pre~ença.. Nlo vemoa, ape- slt!ou, dando aos seus ombros efetivos as mes-
nas, neste dl~tnlttcante gesto a enC!IbrecedorB lllU tnran t.tas e prerr tlvM comun11 a. todor; , 
re-;ertneia. com q-.::1 o prionetro magistrado da os maglstrsdos . 
naxlo &e&t:l. e J)reetisla o Pdder Judlcli.rlo Tra• "Em todo o notuf( de noasa. elaboração 
balnista.. Mas, a(tut temos, a sentimos, bem conet!tuelonal e le~~:tlll l•1o, n ão Cl~8conheceu 
Junto a nóe, em de.mocrittea at.itucte, o elda· v_ ]!:tela . a. lmportAnc dD.I'I atr lbuiç(i~s que 
dio benem~rlto. qu<1 pelas acrlaOiada.s vlrtu- competem a esta Justl a. euju sentença:; so-
dea t-lvleu e &tributos pe!M!Oaia, conqutl!tou, de ~uclonem questõe& que dem afetar a té os pró-
h& multo, a. eatlma. • a veneraçio <.o'e tdda. oa ])rios fundamentos do so regime polltlco·so-
bru!lelros; aqueles que, elevado · em um mo- ctal. Nlo ae esqueceu fm nenhum moment o 
mento exeepctona.l ._ Preslctencta. da RepübU- que 011 a.eus juiZ!M éxer m funções de alta. rP.· 
Cll, em elelçôell mala Hvrea de que há me.mó- levineta., 1Ut&ndo u e ma.da11 "llentenç&s co
ria, soldado. cte carreira e alheio a qul\lquer tetvas" qu~ criam no 11 condições da traba· 
Cllaeipllna que nio a da honra. e do patrlotls- lho, nlo se apoiando, muttu ve.211111, em prlncl
mo" 1141 fm.p6s uma atitude de atqtamento ptoa de direito. ma.s a.e IIJ.Icorça.ndo em normas, 
das oantendu p-.rt;ldárlaa, buseand~ a untAo e erl&das para. cada ca.so, deatlna.d:u a r~omoor 
o congraçamento de todos os seus e.,nclda.d'ios; 0 desajusta.mento entre o Ca.plta.l e o Trabalho, 
aquele que a.e considerou e se pmlal1SOU. de&· regulando 11ttua.çõee fUturas para os dissidente&. 
ela o primeiro momento o Presidente de todOi!l Acostumado 110 trato diuturno d011 problema! 
ce Brullelros. \1tals da nacionalidade. sonhe e eabe· V. EXa. 

lh: · mensapm f:. naçio. dlllle bem, v. que, dentro do conJunto de sua.s atributeoes, de
BXcla. que Ullm. o elellberou e assim o tem tem o juiz trabalb!lltat o tna!ll !onnldá.>el pc
feito. der jam&ls enfeixado natõ de um juiz - o Po

der Normatt;o, que a Canat ltutçã" de 194o6 atri-
bui e:zpre~mente t. J~lça do Trabalho. 

De dois únicos la.nÇ&m mio os trabalhador~s 
Jl&ra reparar prontameu u anormalidade!! <le
eorre!ltea da •ttuaçAo criada. pelo aumento do 
euato de vtda , reduzindo de multo o poder aqut
sltlvo do aalirto : o d1118(dto eoletlvo e a greve. 
o p\'u..ia> aurce Jlo' gr...S. eçerau911 d rA 
el ..... ~bad.ora.a ;\a lUa ~portAnc!a ~ 
co!lllflqUêll.ol.a.i no melo ellll pode. eotn 3 
&e1' denominado como a das expresa6es mais 
vtTM fl1ll que e prnee~~~ e atua a 11emoernels 
brullelra . 

A açlo elo :Poder ~d lllrlo Trab&Thlata., nes
te aetOr. nAo tem sidO o a. aenão proom·ar rell
tabeleeer. pela. juet.. m oraçlo de IIAllr!os, a 
ea.pacldad, ~~qUistttva e race dO! llOVOS ntvels 
cte vida, baleada em l rmaç6ea oficiais que 
tnlnlstra.m d&dOII neeeul\r a uma. •egura. apre
ertaçlo du Jelaç!!el per ntua.te exletttn~ en
tre 011 fndiees apurados e u tabelas aalarla!s . 

Tudo quanto aqul •~ apltca se rea!lza. não 
poda aer encarado eomo uma. aolu~lo revoluctO
n&rla, Mmpre explora.da. eom tntultQa demagógl-

e de subvara&o. decorre de um lrn 



a etapa opoUt.lea. ~ou to«& 
atl'rl41aGe t. ad.Dttntstraçi() -públ~ prc;euran

o eeu func.louam.ento cOl'll 1t ml• 
~=~:i0 •• 5~:!:'~:~Wi:;.enctêncta • de eeo:a.oDlta.. 
~ . .rct\eoa • rottttel.n!ll o 

e eltminanclo, os Cieeperc!t· 
de meioa e de energi!WI. 
~do em t~rátie& um prOBfam& flt adml• 

ntetraçio intensiva, ae c."e.rveldu em todo, os 
reclam011 de uma r:I.CSJe. pollttca flnal\eelra., pre• 
''en.\ndo • c~rlgindco erros, tentando resolver, 
dentro d.e Pfll.l!lOll, rei &ti nmente eqrtOII, tod.OII 
oe ::m;blemaa Nndameuttle d& na.eldnr.Ud&de. 
l"ot um eoordenaclor de tntela~:va. ''tela à eo
lettvtda.de, um Instrumento de de!eJa COll aa· 
gradoa cUrettoa . <lO!! ~eu1 eompatrlotts que, 
desde :Ji&, se aenttrflm l!vrea, sesurcill e cou
fla.nte:;. - , 

Ori~tado por Ieee!! prlneipiO« e, aob a tns· 
plraçi.o ~eles, prestou V. :eJxeia., IMI'l mala 
franco e leal concurso -para. a obJetiv&9lct da 
con&truçio mdral e .rnatelial de urna pt.trla 
g::-ande e forte. :z• iflcllllva e de re&l atua!id&de 
e. afirmação 4e V. Jl:ltcla. de que . 

"N&o lll camlllllÓ !aelt ,para um povo 
obter eeu bem-estar, P&ra. liSO eó ex18te um 
caminho, que t!J a. luta. hones~ e pen;llltente". 

COnstitui um- examplo de trabalho contt. 
nuado e perseverante, de~~de oa primeiros alvo• 
rea da madrugll.da., cuidando doe negócio• pu
blleos, dentro dos prlnelploe da justiça social, 
COt;lpreendendo a, demoeracia, como uma lnstl• 
tulçio humana de respeito riaoroso pela.a nor• 
mu decretadas 1'\0 interesse comum. Demone~· 
trando uma p,r!eita vtsio cta.s relações exleten• 
tes entre oa problema.s naelonale e internaelo• 
nalll, compreendeu bem que a uosaa clezuocracla 
não ~evla. proceder como o homem de que nos 
!&la a. lQ!erltura.. que seoncb,egou e -.queceu &O 
ea.lor do peit;o a.s v!boras que encontra eungela. 
daa pelo ca.mlnbo. Dotou-a. de ma.tor de dete• 
~a. !lfasta.ndo-a de altuaçlles dt\bl&a, eatlmulan• 
do-a. nu suas reaçõea de vigor. e eatorçando-ae 
o mala poaalvel para adatá-la à. realidade na. 
clonal. 

Provou V, J:xela. que · a dtmoeraela. IJ7a51• 
letra. nlo 6 umt regime eatitleo e imuta.vel, mM 
dlnl\mico, em constante evoluç&o, lenta, porem, 
Mgura e "rogreuiva. 

B está insllltlndo, patrlotle~nte, no ·~
tlclo de criar uma Ofi&nluç6o sOC1at que, ,ob 
o prlima econ6mloo, eeja la.atreada f1.& re&U4ad.e 
da. prQduçfi.o. e. sob o aspecto ~lftloo ,Jeja a elt• . 
prefido ae toda.a a.a atlvlc:ladea e tunc;oes uer• 
ctda.a pelot braslleiroa, f1.& eua. ccomunhio <Se ln• 
tereqes materiais e moralt. e.mpltanclo e •~r· 
tetço&mento. ao mea!Uo tempo. no t.c)cante à 
J)festaçt.o ao trabalho, a obr• .,;latente, com o 
objet1vo de elevar ~ l'&drlo ele V\'C!.& e a 11ua 
eapaetdade, . 

Ultrapu.sado o marco cll!lelt da rtJCom.poei• 
940 pol!tfca, devot&cto 110 tr&bal])o e com o &Jli• 
mo firme e sereno, desvela-se V. :S:X., oo:n todoe 
ea!orçoe de sua. energt• etl&dor~~-, no reatab~e~ 
etmento dll n(!rma\lda<le eoon6mieà, enearan<to 
de tref!te OIJ problemas llgactos f!, cr~e. que não 
~ grave, apenas, pelo 11eu aspecto material, ::nta 
obscurece. de certe m~o. o Cll.l'l\ter col~tivo, :pela 
açt.o deatrutdora. doa tmpa.triotu que, &IIIIOJ!l&
ctos ~lo dellfio doa lucroe !uels l'lB muado dO$ 
negócios, sOl\flgtm u utllldadea J)&fa eleitos ea· 
poculatlvoe, &f{I911J:&n:io o pa4rl,() e<!lmum da mo. 

. ralldilde 110 melo aoetal. 
Senhor Presidente Zlt'I'ICO Oa.,par .D11tra. 
Elite 'l'rtl>una.l, m&llslo <Jo direito, cüpuJ.a de 

uma jlletlça eaP.eetallzada. ~. ~mbem. e eobre• 
tudo, t~m ta.r de br~Uidade. /\qui na.scem e 
aqui ~~~ de.len..v<!ltnm, em continua. ueen~~Ao. een
ttmentos ~te a.mor à PAtrl& e dt re,po~to ._ 
llllltitutçOIII. o obJttlvo superior q'!la •nlllU 
tOd,os oe M~ Juizes é o de velar l)fl}o 'bem es· 
tar NletiV&, tllt$1'Ctlndl) lla.lUtM prol'll~a · IJOCI&l, 
ao garantiram mpreg-.cfoa e emprega.:tore• contra. 
abUIOII de parte • p~tte. e:stcilmlna.ndo posai· 
vels dlsturbioll e termentaçOOI para qlte ;unboll 
•• harmonizem e se identt!lque-m BCII l.'IU&moa 
propólltos, elentea dJs seus ctenrea ·e obrlgaç* 
reclprocta e eousctoa \1M tlllp&ftN.bllldadea que 
lbes cabem eomo elementos de c~per~.ÇAo na 
órblt$ I!Oetal. 

No nerctcto 4& 41!1cU miado ~ Julrlf de· 
rendem 01 pril\elploa que permitem eetabel~er 
erttérioa que. safd preju~ para. 01 Jnt..re~ea 
do locador de aervlços, aem ~'"ebf& de aua. a'U· 
torid&de • livre direção fle n~óc\oe, nra.n~ltt 
o trabaljla4or contra pc»Qivele ar~lttàrlt~tta<1ea 
~rue, em úl\lma análllle, &lgnlf\ee.m vercl&det~ 
abus011 de direito, 

A atuaç-.o deate 'l"rlbuna.l, que 6 tam'bem a 
de todll '- Ju~t!ÇI!i dO 'l"r&ballSO, Wln ee dirl!ldO 
e orle~tll-<io ~o senti4CI de. atrav~c: de julge~e 
que 1e arucdem em altos m"i'11elplot cte <:Ol\CI• 
Uaç&o. sertmtdaãe e exomçio, eetabtlleeer uMa 
ética profissional. Ull'l direita tnatttuclnllal ~el'l· 
t.ro ds eadit empresa, pera que neull!'l ualnas de 

r 
potellelal eonatrutl\•o se mantenllam o equlllbrlo 
e a trar~qullldacte lnd'llpenaJ!,vel ._ tareta. que 
reall,.am em proveito da cotettvl:iade. 

I Exttn~utu-se, de )1á multo, o preeot,eelto ra• 
dlcado entre .empreu&lorea e empregado. c;le IJLUt 
"' Justiça do Trab"1ho f6ra erlada para defender I e der!dlr unll•ter~lmente em tuor dos tnteress

. ses destes 1.\lt!mos. Conhece-ae l:loje o esp!rlto 
que preelde o exercfc::io de -anfl.l runçlles judl· 
eanteJ, e()\oeadu a ~rvl9o elo r-te. 

J\ prineloJo, nos seu1 múltiplos up~et:-«, a 
J~tl,..a. ao Trabalho '!llo J'JOdt.rla asr meamo tu

ctentell!.el\te -eom-preeneUd•. /o. ctOmptexa. rede 
• Jd(4l'.lt:ld& leJ1tlà9let IOCI&l, d.e 4Ue era O SUl• 
tl\fteulo, num oompll::ado e1nna.nhsdo de leis, 
~et011. reculame!'ltl'ls e portsr·a,, taeone~rta· 

'OI etptfltdl ~~ Jurlatu 1 401 le&JO•• ~-

o aleaftee 11 os 

A a.çio do Poder .rwllelir\c 'l"ra.balhllta. nes· 
te setor. n!io te111 sidO outn senlo proourar Te$· 
tabeleeer. pela JustA. majoraç&o de a&llTlos, a. 
eapaelc1ad J ~~qUistttva em face doe a.ovos ntvels 
de v\da, ba4ee.da em tn!prmaç6Q oficiais que 
'l'lllnlstram da.d011 nece811A.rlos à. uma segura. apre
crla~lo das Telaçlles percentuais exlllt~tnte& en~ 
tre os indicee ,pura.dos e as tabelas 1a.l o.rlals , 

TUdo quanto aqul te apllea se reet!Zll> não 
pode ser llncara.do como uma eoluç§.o revolv~o. 
nf.rla, sempre explorada com 1ntultQa dl!magogl· 
eos e de subveralo, mas deeorre de um !mpera.
tlvo eeon6mlco, nascido da. eonvulalo eoclt~-1 do 
mundo eol\temporA.neo e que deve ser por to-
dce reoonheekt& na sua dura rflalldade. I 

Da.l porque, l',lUanto maiores a.a transforma
• iee que se estendem e se a.profundam no pro
cesso nl$.turlll da evoluçio brMlletra., tanto mal!! 
a'\IUltam e vencem de slgnl!leat;ll.o as responsa
bUld&des da ma.gletratura do . tra.ba.lho em r;ua 
prec!pua funçl.o de manter ee'rnpre vivo o Ideal 

. da equlllbrlo, de bam10nla, de equldade e de 
justlca no dea~nvolvlmento des11e elemento mar
ca.nté de seu poder jUl'l.sdtclonal, que é a. com· 
pe~nela normativa. 

PodetnOII, porlsao, &firmar que, privados 4es
sa competência eapecl!lca. e verdadeiramente or· 
gf.niea, Jamais terlsmoa apre~~entac;lo resultados 
tio compensadores de nossos esforços, I'• nun
ca, nesse triênio de lutu e aacrlf!ctos, cumpri· 
riamos noasa altA miado constitucional. 

o momento,' por6m, nlo comporta mlnu
dee.r clrraa (I estatistless par!!- demonDtra.r que 
·• Just\ça do Trabalho soube, acima de tudo, 
cumprir o nu dever. 

o historiador de ama.nhl, dl~o estamos cer
tce, de.scobrir& em nouoa Julgadoa, na.a nor~as 
que criamos, o despontr.:- de uma nova aurora 
de p!Ul e de fellçldade pa.~a os desprotegidos .

1 
VertUcart que a Jttrllprud!neta trabalhista 6, 
cada. vez malll, geradora de direitos, procurando 
lobttgar a. verdade nB mU\tlplleldade ·tra.nsltó:rla 
d&e a.eontectmentoa. Verâ. que o drama. esplrl· 
tual nio tlca. sómellte ao lado de homem de 
gov!rno. diante doa problemas que desafiam sua 
<;&pllctd•do criadora. Olri, t&mb6m, que nestas 
lutes duras e il'lll8.nas que ee ferem no fundo 
de nOIIII&II coE~ACU!ncia.a. vivendo uma época. de 
evoluc&o e de traba.l}lo funcl.amontal. com a tor· 
turante preoeupa9io de que a norma aplicada 
n&o eoftllesutu corresponC:er exa.tamente aos an
eeiQ~. e h l:leee&~~lda.dea coletivas: dlrâ. que. aen· . 
ttMoa. enttm. em noeaa.a sentenças, a pa.lplta.çã.o 
elo rutul'O da nacionalidade. 

eenhor PrMidente da ltept\bl!ea. , 
A Justiça do Trabalho, qUe tem a sua. fren· 

t-e est!l. Ugur ·' e7<poneuclal I! e Geraldo Bezerra 
de Menene, condutor magnlflco que V. l!l:ta . 
em b6e. hora. eotoeou na Presld6ncla d() antl~o 
Conselho "aclo;Qal do 'l'ra.blll:tlo, e dua. vezc& 
;,;:)nflrmado f1.& presidência t::este Tribunal pelo 
voto unânime · e pela confiança ela aeus pares, 
que::- &penas pela voz de um de seus julzr-.e re· 
!Demorai" e retrlbutr. eom ae palav:ra.a por mim 
prof;:~··:ta.a, as provu de atençlo e de deferência, 
as tnequlvoe&~~ demonstraçóea de desvelado apre· 
ço ;)8 magl~tradça que a c:ompOem. p!lta concre
tlza.r tod.o o aeu recon}lee!Inento ao emérito 
eatadlat& q'l,le cult-qa., com a reUglOI!Idade de um 
dogmll, a (!()beratlla l.nter•h&rmOnlea do Poder I 
JU41clãrio. 

Ma.rÇamos hoJe mala um ano de lutu, ma.l!l ' 
uma et&pa vencida na apucaçlo do Direito So-' 
el-.t e a aotenida4e que aqui no• congrega, &ob : 
., pre~~ld6nnl.a. de V J:p. servlrt. para que. de I 
publico. reatirMeltlot~ a. 1\01111& !4 neste direito 
aovo que aqui apll~oa ~ntro dos limites da 
lei e aob a Inspiração da. equJdatte. com dls:posl-

1 

ç&o a f~& enrljeclcla pelas labutas do pu. 
ll&d'l e com o eapfrtto voltado para o futuro 
desta PAtria el\tremectct• 

En•olftndo-no, M t.oga para eseonder aoe I 
oli:IOc albeiOIS aa nossas çlõr!U, ~ormadas- de an· 
K\llltt&ll interiores, de ren hldas batalhan que 'e ' 
ferem n:.. protundldll.da clt~ noesaa coru;c!ênctas, 1 
er~elttOII na~~U precea a. J)ew; para que fort.'l• 1 
leça. dentro de rtõs 01 prinoliJlOa jurtdloos q·uc: 
eonttituem a, segurança das relaçôç;s ent-re os I 
!101180& jurladleionadot. que alo as forças ma!s I 
v1vu ·e atuante• da grand~ nael!ll'lal, abrindo· 
lhes claros .camlnhoa d.e ftlloldadt, colaborando I 
!lest• obra IJ'andl~sa. tte tornar cada ve:Ff mais 
tndestrut!vet a pl'(l:;perldadft econômica e a trnn-

1 qullld&de eoclal deet& grande na.;Ao, que ~ noseo~ 
bqço comum . 

'renh.o dito. " . 
Em nome do Sr. Pr~sldente da ~publlc/1.. 1 dltleursou agradecendo aa sa udar,;ões feita I 

a S. Elt. o Sr. Adroaldo Mesquita da CóSta, 
Mlnilltrr> da. Justiça, C!Ue profenu a seguinte 
oras~o: I 

OBAÇ40 DO SR. lllll'\IST:RO tM, .n:STIÇA 

"Senhot•ea: E' ec>nl o n,a!s profundo respeito, 
e a. ma.t~ slnt"'era actmlr>tçllo, por quantos ml· 1 
litam neste Prétórlo, que me hl''anto, para., 1 
em cumprimento de cr:.ta. e honrosa. t~refa. com 
<:JUe me di5tingulu S. 'E::.;. 0 Sr. Presidente rla.j 
República, agradec-er, em nome. as sau· 1 d4çl5ea que lhe foram teltal!, e, ainda em i 
seu ·nome, e no meu própl·lo, a.ssoclal"'me às 1 comemora.c;Oes <'!Ue aaslnalam n tra.necur!o do ; 
terceiro anlvers6.t·ln de. \nstalaçao do Tribunal : 
8uper1or do Tra'ba.Iho. I 

No desempenho dP.. delicada, e re!f!\·antl!l· 
slrna, tarefa de i!onc1liar e julgar os dlssl oe 
ll\dh•iduals e ('o!ettvo~. rnt'l'<' cmpr,.gado:fl e 
MUprefallort>J, à. a-:&o aa Just\l;a. do Trabalho, 
e em puticular il. deste Colendo Tribunal, -
edpula magnlfica ue toda. a. 1111:1 estrutura - eo 
lie<leve., sem hlp6rboles, o p~ce~e~mento ~· WUA 
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e~·olução neccoe.á.r!a, porque bumana.,' firme. maa 
srm cxceaso3, que se op:!ra no Mprocesaue" s~ 
cial de nclt;so pauL 

A Justiça. do •rrabaJho constitui, hoje, pela 
wa. atividade, e pelo sentido que Imprime 
às ~uag tleoisôes, a demon~;tra~ fla.grante, • 
\P.contestftda, de que nílo há problemas quo se 
não possam ha rmonlza1' nos entrechoques so• 
dais ; de que não ê a luta, mas a compreensão 
que deve servir de fundamento e !orç:a. pro• 
pulsora <las grandes conquistas do traba.lho; 
<!e que .existe um plano superior e alevantado 
em que pode reinar aquela justiça. que não 
ccn.o;iste, apenas, na aplicação . fria. e deshuma
n=- dos texto!! legais, - pois que as lei• nunca 
abarcam toda. "- multiforme rea!ida~ social. 
qne csirnva:m. sempre da moldura que lhe tra· 
ç0u 0 f a ll·vel legislador - mns, sim, justiça 
Uita pela construção palpitante e c.heia ee 
vida da composição dos conflitos, e da. conci· 

_llaçl!.o dos interesses . · 
Concillando e julgando. poderlamos dizê-lo 

~ó conciii:Jndo, porque hem julgar ê tam· 
béln conclllar, os Ilustre~ membrol!l de tll.o 
excelsa judicatura têm demonstrado estar à 
altura. da sublime tarefa que lhes foi come· 
Uda. · 

Nem por outra razão, o Constituinte de 
1946 conferiu a essa Justiça o lugar de desta· 
que que Hrc. competia, e lh!l atrlbuou funções 
gravíssimas e do inexced!'l."cl ma.gnltude, não 
apenas du conciliar c julgar - mu t:tmbém 
de crear e e5tabclecer normas e condições de 
trabalho. 

No exerclcio de poderes lneguatados por 
nenhum outro Tribunal; carecendo, para. o per• 
feito desempenho da tarefa, de captar, em 
suas antenas senslveis todos os aspectos e fenO
menos de uma transição social, para lhes dar 

I 
ordenamento e direção que melhox· conaultem 
aos superiores interesses de um pata que tra
balha, e quer trabalhar; tendo que• u11a.r de uma 
quase intuição, que se nll.o pode bitolar em 
•·stande.rds" legais prefixados; operando numa 
f;;so 1le desajas te.s e reivindicações tão co:rnpre
enslveis o lão humanas - porque vimO!! de 
uma guerra que abalou a Ylda dos povos e ca• 
min hamos para uma nova. concepção d& vida. 
e rcnoyação de critérios de aferição de va)OfeB; 
cõn~cla do tantas responsabilidades no pa• 
norama social. eis que dela nã.o hlo do par• 

' 1 ir, e têm partido. os rumos acertalios para & 
lloluçã,, do prohlema social -- a. Justiça det 
Tra llalho se tem imposta à admiração e ao te.!!
pt'ito de quantos, , empregados e empregadore5. 
batem às suas portas{ o daqul '\'Oltam certos 
de que ainda há ju zes uo Brasil. 

Dizendn, pois, da. satisfação e do apreço, 
com que, em nome r\ e S. Ex., o Sr. Prêeldente 
da República, agradeço al!l saudaçõ('s que lha 
foram dirigidr.s, saúdo neste Egrégio Tribunal 
o >;imholo de uma justiça f~ita r\e amor e de 
f. ntendiment.t', 1la sabcdOt·ia ltue ~ o a.pa.nâglo 
<la s sentença,: ju3tas. e da prudência. do proba
Yari'io de q•1., falam a11 Escrituras" . 

Dlscursa.ram, ainda, o Procurador Geral 
do Trabalho, Dr . Jair Tovar e o representante 
do3 adn•gado"' Dr. Coata. Can•a!ho . 

~;néerrado. a sesl!ã.o, o Sr. Presidente da. 
República foi acompanhado à salda. pelo :r.tinis
tl"o Prl'sldente do Tribunal o pelo Sr, Mínletro 
do •rraball•o · 
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Visita do Presidente da República 
ao T ri~unal Superior do Trabalho 
Seaaão solene comemorativa do 3. o aniveraá· 
rio de instalação daquela alta côrte de Justiça 

A saudação ao chefe do govêrno e o disw 
curso do ministro da Justiça 

A11pecto tomado no Tribunal Superior do Trabalho, vendo-fie ., 
presidente Eurleo Gaspar Dutra e o ministro da Jn11tiça, senhor 
Adroaldo. Mesquita dA Costa, quando prononeiA~a o eeu d.fseurso. 

(Foto Agência Nacional) 

O presidente da Repu.blica, ge· 
ueral Eurico Gaspar Dutra, visi
tou, ontem, pela primeira vez, o 
Tribunal Superior do Trabalho, 
ali presidindo a sessão wlene co
memorativa do 3.• aniversario de 
instalação daquela alta Côrte de 
Justiça Trabalhista, cuja reestru
turação e anexação ao Poder Ju
diciário foi ato do seu govêrno. 
O chefe do govê-rno chegou ao 
edificio do Ministério do Tra.ba
lhd, às 15 horas, acompanhado do 
capitão Edulo Jorge de Melo, sen
do recebido, ao chegar, pelo mi
nistro Geraldo Bezerra de 0 Mene
zes, presidente daquele tribunal 
e uma comissão de juizes da mes
ma Côrte. No 9.o andar, S. ~cia. 
foi conduzido ao gabinete da pre
s·idencia, da:li passando ao salão 
uobre onde se realizou a sessão 
solene comemorativa, tt~mando lu
gar a mesa, além do chefe do go
~·êrno, o presidente do Supremo 
Tribunal Federa:!, mfnlstro Laudo 
de Camargo, ministro da Justiça, 
Sr. Adroaldo Mesquita da · Costa: 
ministro Geraldo Bezerra de Me-
nezes, presidente do Tribunal Su
p6rior do Trabalho; ministro da 
Fazenda, Sr. Guilherme da SilYci
l'a; ministro do Trabalho, Sr. Ho>
norio Monteiro; procurador ge
ral da Republica, Sr. Plinio Tra
vassos; o representante do presi
dente do Tribunal Federal de Re
cw:sos, presidente do Tribu.n.al <ie 
Justiça e o procurador geral · elo 
Trabalho, Sr. Jair Tovar. Viam-se 
pres~ntes o uministro Barros Barw 
reto, o sena;dot· ·sã TinQI:o, o · pre
sidente do Instituto dos Comer
clarios, Sr. Remy Areher; o pre
sidente do IAPTEC. Sr. nllton 
Santos, e outras autoridades e 
menlbros do ministerio publico. 

Abrindo , a ses~o. & ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes agra
deceu a visita presidencial e fec 
um.a slntue das atividades e da 
reforma pM- 'l1H Jloliii!IUU a Juatiça 
do Trabalho Do atual aov~rno, re
ferindo-se espeeialmente ao de
creto n. 9. 797 que a3seturou a 
continuidade, a inde~ndeucia e 
melhores meios de ataação da 
Justiça do Trabalho, adaptando-a 
como orgão do Poder Judiciário. 

A seguir, foi dada a palavra 
ao orador oficial, ministro Del
f!m 1\foreir.a Junior, que pronun
CIOU um discurso : 

"Pro\·ou V. Excia. quo a de
mocracia brasileira não ~ um re
,rime estático e Jmutavel, mas 
dinAmic:o, em constante n-oJu
ção, lenta, porém, segura • pro
gressiva. 

E está insistindo, patrlotlca-

demonstrado estar à altura de 
sublime tarefa. quq: lhea foi co .. 
metida. 

Nem por outra razão, o Conl' ... 
tituinte de 1946 conferiu a es· 
sa Justiça o lugar de destaque 
que lhe competia, e lhe ntribubt 
funções gravíssimas e de ine'C.
cedível magnitude, não apena~ 
de conciliar e julgar - mn! 
também de criar e estabelecer 
normal! e condicões ele tra.ba.· 
lho. • 

No e:.ercício de po4eres in~· 
gualados por nenhum outro Tr,
buna.l, carecendo, para. o perfei
t<' desempenho da tarefa, 1f1' 
C"lptar, em suas antenas sen~i
vels, todos os aspectos e fenô
menos de uma transição social. 
para lhes dar ordenamento e 
direção que melhor consultem 
aos superiores interesses de um. 
paí8 que trabalha, e quer tra
balhar; tendo que usar de um~L 
«UMe intuição, que 11e não pc• 
ne bitolar em «standa.rdsl> legais 
prefixados: opel;'ando numa f11.· 
se de desajustes e reivindica• 
ções tão comproonslvel11 e ti! 
humanas - porque v!mo11 dt1 
uma guerra que abalou a. vid 
dos povos e caminhamos par. 
uma nova concepção de vida, 
renovação de critérios de aferi 
çã.o de valores: conscla de tan• 
tal! responsabilidades no pano 
rama social, eis que dela hão dl!l 
partir, e têm partido, 01 rumo 
ncertadoe para a 1501uç!o d• 
problema eoclal - a Juati~a d 'J 
Trabalho ae tem imposto a a.d 
minlatraçio e ao respeito d 
quantoa, empregado• • emprega 
dores, batem u auas portas, 
daqul voltam certoa de que &In 
da há juizea no Brasil. 

Dizendo, pol11. da aatisfaclo 
do apréço. eom que, em nom 
de S. Exci"' o Sr. pre~dente d 
Repúbliea, de~:o aa uuda 
çõee que lhe m dirigldll" · 
.eaúdo newte Egr btmal 
11imbolo de uma. ju-~,lel~~ 
amor e de entendimento, 
't-edoria que ~ o ap o dal-
sentenças justas, e da prud6nd 
do probo varão de que falam a 
!:scriturM». 

O encerramento 
Dlseursaram, ainda, o Procu, 

ra.dor geral do Trabalho, Sr. Jair 
Tovar e o representante dos ad • 
vogados Sr. Costa Carvalho. En
cerrada a seB!lão, o presl.delltfl 
da República foi acompanhado 
à sa.ida pelo mJnlstro preslden
t~ do Tribunal e pelo titular da 
Puta do Trabalho. 

~---..,-~...J 
ment:[z~~ sentido 44 criar -Ol'lf& o soelal crue, sob o 
prisma econ&mico, seja Iutreada 1--..::=;;;....-..::==~~~~~-;...~
na realidade da produção, e sob 
o aspecto politico seja a expres-
são de tôdas as atividades e fun-
ções exereidas pelos brasileiros, 
na sua comunhão de interêsses 
materiab e morais, ampliando e 
aperfeiçoando, ao mesmo tempo, 
no tocante 1 prestação ao tra-
balho, a obra existente, com o 
objetivo de e.levar seu padrão 
de · vida e a sna capacidade". 

O discurso do ministro da 
Justiça, em nome do pre-

sidente da República 
Em nome do presidente da Re

pública agrad_eceu a saudação 
o ministro da Justiça, Sr. Adroal
do Mesquita da Costa, que pro-
feriu a seguinte oração ; ' 

"Senhores". 
E' cDm o mais profundo res

peito, e a mais sincera admira
ção, por quantos militam neste 
rPetórlo, me levanto, par.t, 
em de grata e bon-

me d 



1S41J conferiu a essa .Justiça o lugar de d esta . 
que que lho competia, e lh<'> atrlbuou funçl'ie~ 
~~~,·lssimo~ e rio inexccd h·c l magnitude, n ilo 
a.pen"s do conciliar c julga1· - mas h mbén! 
de crPar e estabelecer normas e condições de 
trabalho. 

N o exerclcio de poderes inegua ladoa por 
neullum out ro Tribunal; carecendo, pa.ra o per
feito <leGempenho da. tarefa, de captar, cm 
suas antenas senslveis todos os a spectos e tenô
menos de uma. transição social, p11.ra lhea dar 
ordenamento e direção que melhor consultem 
aos superiores interesses de um pais que t ra· 
balha, e quer trabalhar; tendo que· Ul!!ar de uma. 
quase intuição, que se nllo pode bitolar em 
"standa.rds" legais prefixados; opera ndo num& 
f"so <le clesajust~s e reivindicações tã.o cotnpre
ens!veie o lil.o humanas - porque vimos óe 
Bma guerra que abalou a vida rlos povoa e ca• 
m inhamo:; para uma nova. concepçâo da. vida., 
o renovação de critérios de aferição de va.}Ofot~; 
cõn~cia do tantas responsabilidad es no pa.
lora.ma E;ocial. eis !JUil dela nã.o hão de par• 

1ir, e tem partido, os rumos acerta<1os para. a. 
soluciJ.,, do prohlema socia l -- a. Justiça do 
'fr:J l1alho se tem imposta à admiração e ao te~
pr-ito de quantos, . empregados e empregadores. 
balem às suas portas, e daqui voltam certos 
do que ainda há juize11 no Bras il . 

Dizendfl, pois, da satisfação e do apr~o, 
C'om que, em nome rle S. Ex., o Sr . Prêstdente 
da República. agradeço a~ sa.udaçõts que Ih & 
foram di r igi(J>.:.s, ~a.údo neste Egrégio Tribun i,Ll 
o simholo de uma justiça fr.ita de a n1or e de 
.ntendimentl', <la fialJedor i,\ que é o a panágio 

dos sentença" justa.•. e da prudência do probo
,·arlio de IJ'IIl falam as Escrituro.a··. 

Dil"cur.~aram, ainda, o P rocu rador Geral 
do Trabalho, Dr. Jair Tova.r e o r epresentante 
d<J:J advog:tdo~< Dr. Coata. Carvalho . 

:FJncerrada a eeaeã.o, o Sr. Presidente da. 
República foi acompanhado à said~t pelo Minis
tro Presidente do TriQunal e pelo Sr. Minllfb-O 
do 'l'mbalvo 

J:arico Gaepu Dutra e o mlnlatro da 
Adroaldo Me~~qulta da Co11ta, qaando pronanelaora • 

(Foto Agênda Nadonal) 

O presidente da Re)mblica, ge
neral Eurico Gaspar Dutra, lisi
tou. ontem, pela primeira vez, o 
Tribunal Superior do Trabalho, 
ali presidindo a sessão 110lenc co· 
mcmorath·a do 3.• aniversario de 
instalatão daquela alta Côrte de 
Justiça Trabalhista, cuja reestru
turação e anexação ao Poder Ju
diciário foi ato do seu govêrno. 
O chefe do govêrno chegou ao 
edifício do Ministério do Traba
lho, às 15 horas, acompanhado do 
capitão Edulo Jorge de Melo, scn· 
do recebido, ao chegar, pelo mi
nistro Geraldo Bezerra de Mene
zes, presidente daquele tribunal 
c uma cornhsão de juizes da mes
ma Côrte. No 9,o andar, S. t:Ju:ia. 
foi condu.zido ao gabinete da pre· 
sidencia, dali passando ao salão 
uobre onde se realizou a sessão 
solene comemorativa, tornando lu
gar à mesa, além do chefe do go
verno, o presidente do Supremo 
1'rlbnnal Federal, ministro Laudo 
de Camargo, ministro da Justiça, 
Sr. Adroaldo Mesquita da Costa; 
ministro Geraldo Bezerra de Me-
nezes, presidente do Tribunal Su· 
perior do Trabalho; ministro da 
Fazenda, Sr. Guilherme da Silvei
ra; ministro do Trabalho, Sr. Ho
uorio Monteiro; procurador ge
ral da Republica, Sr. Plinio Tra
''ussos; o representante do presi
dente do Tribunal Federal de Re· 
eur:sos, presidente do Tribu.nal de 
Justiça e o procurador acral do 
Trabalho, Sr. Jair Tovar. Viam-se 
presentes o •ministro Barros Bar· 
reto, o senador Sá TinOco, o pr&
aldente do Instituto doa Comu
ciariot\, Sr. Remy Areber; o pre· 
sidente do IAPTEC, Sr. }lHton 
Santos, e outras autoridades e 
membros do ministerio publico. 

Abrindo a ees31.o, o m!nbtro 
Geraldo Beurra de Menez:ea asra
deceu a visita preaidenclal • fes 

•intele das atividacles e da 
Nl'....,má flUe 'JMIIIUB a .Jutlça 

T,.,; ... o!hA 110 Ueal fOVtn!O. l'e-

elpeefaJmente ao de· 
ereto n. 9. 79.7 que asaeturou a 
coDtinuidacle, a inde)lfndenela e 
melhores IDeioa de atuação da 
Justiça do TralNaJho, adaptando-a 
como orgão do Poder Judiciário. 

A seguir, foi dada a palavra 
ao orador oficial, ministro Del
fim .Moreira Junior, que pronun

um discuno: 
V. Excia. que a de

não' um re
e fmutavel, mas 

8J.D coa tante evoJu
porim, INJW'a • pro-

e sob 
o aspecto seja a expres
são de tôdas as atividades e fun
ções exercidas pelos brasileiros 
na sua comunhão de interêsse~ 
materiais e morais, ampliando e 
aperfeiçoando, ao mesmo tempo, 
no tocante à prestação ao tra
balho, a obra existente, com o 
ohJet;ivo de elevar seu padrão 
de v1da e a sua capacidade". 

O discurso do ministro da 
Justiça, em nome do pre-

sidente da República 
Em nome do presidente da Re

pública agrad_eceu· a saudação 
o ministro da Justiça, Sr. Adroal· 
do Mesquita da Costa, que -pro
feriu a seguinte oração : 

"Senhores". 
E' C()m o mais profundo res

peito, e a mais sincera admira
ção, por quantos militam neste 
rPetório, 9ne me levanto, par.a, 
em cumprimento de grata e hon
rosa tarefa com que me distln· 
guiu S. e;'(cia. o Sr. presidente 
da República, agradecer, em seu 
nome, as saudaç.ões que lhe fo
ram feitas, e, ainda em seu nome 
e no meu próprio, assoclar-m~ 
às comemorações que assinalam 
o transcurso do terceiro aniver
sArio da instalação do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

No desempenho da delicada e 
relevantissima, tarefa de cori'cl
llar e julgar os dissfdlos indi
viduais e coletivos, entre empre
gados e empregadores, .1t ação da 
Justiça do Trabalho. e em par
ticular .à dêste Colendo Tribunal 

cúpola magnlfica de tôda ~ 
su aestrutura - se de~ sem 
hipérboles, o processamento de 
uma evolução necessária porque 
humana, firme, m,as se~ . exces
sos, que se opera no "processus" 
social de nosso pais. 

A Justiça do Trabalho const!· 
tul, . hoje, pela sua atJyfdade e 
pel? ~entido que imprime às s~as 
decuoes, a demonstração fla· 
ll':_ante, e incontestada, de que 
na CJ há problemas que se não 
possam harmonizar nos entre-

I choques sociais; de' que na o é a 
1lut, mas a compreensão que 

deve sen·ir de fun'dàtnento e 
· fôrça propulsora das grandes 
' co~quistas dn trabalho; de que 
ex1ste um plano superior e ale
vantado em que pode reinar 

' aquela justiça que não consiste 
apenas, na aplicação fria e des~ 
human~ d_os textos legais, - pois 
qne as leis nunca abarcam tl\da 
1t multiforme realidade social, 
que estravasa sempre da mol
dura que lhe traçou o falivel le
l{islador - mas, sim, justiça fei
ta pela construção palpitante c 
cheia de vida da composição dos 
conflitos, e da conciliação dos 
lnterêucs. · 

Conclllando e 
riamos dizê-lo 

demonstrado estar à 
sublime ta.refa. qu~ lhu 
metida. 

Nem por outra razão. o 
tituinte de 1946 conferiu 
11111. .Justiça o lugar de 
que lhe competia, e lhe 
funções gravisslma.s e 
cedi\'el magnitude, não 
de conciliar e julgar 
também de criar e 
norma• e condi~õcs 
lho. 

No e:.ercício de poderes 
gualados por nenhum outro 
tounal, carecendo, para o 
t<' desempenho da 
c'\ptar, em suas antenas 
veis, todos os a.spectos e 
menos de uma. transição 
para lhes dar 
direção que melhor 
aos superiores interesses de 
pais que trabalha, e quer 
balhar; tendo que usar 
~uase intuição, se 
ne bitolar em «S1r.&JlO.II.r!lll:l> 

J'retlxados; operando 
se de desajustes e 
ções tão 
humanas - porque 
uma guerra que abalou a 
dos povos e caminhamos 
urna nova concepção de 
rt-novação de critérios 
çiío de valores; conscla 
t as responsabilld:1.des no 
rama social, eis que dela 
partir, e têm partido, os 
ncertado11 para. a. 
problema social - a 
Trabalho se tem im•~:!~~~!~ 
ministração e ao -
quanto1, empregadoa e 
dores, batem à.e suaa 
daqui voltam certos de que 
da há juizes no Brasil. 
Dis~do, poi11, da N.1;isfaç~ 

do apréço. com 
de S. Exci"' o 
Repúbliea, .ur=-olie(~O 
ções que 
A(ado 

atmbolo ~:-~~,J~==~~ amor e de e 
l-edoria que é o 
sentenças ju!ltas, e 
do probo varão de que 
!:scr!tura.a». 

O encerramento 
Dlacursa.ram, ainda, o 

rador geral do Trabalho, Sr. 
Tovar e o represen~te dos 
vogados Sr. Costa Carvalho. 
cerrada a. sessão, o 
da República toi 
à wda. pelo ministro 
h : do Tribunal e pelo 
Puta do Trabalho. 



Incorporação da Justiça 
do Tràbalho 1\0 

. Judiciári() 
SJ!;SSAO COMEMORATIVA, ONTEM, 
NO T.S .T .. SOB a PRESIDltNCIA DO 
. CHEFE DO GOVltRNO 

O Tribunal Superior do '!'raball!o fes
tejou, ontem, o 3• an!vei'&é.rio da In · 
corporacão' da Justiça do Trabalho ao 
Poder Judiciário, promovendo ho salão 
nobre de sua sede, no 9• anda i do Pa 
lll.clo dq Trabalho, uma ~essão solene, 
que foi pr~s!d!da pelo chefe do govêrno 
Compnrecéram ll. cerlmOn!a os ministros 
da Justiça, do Trabalho e da Fazenda, 
os presidentes do Supremo Tribuna• Fe· 
dera!, do Tribunal Federal de Recursos. 
do Tribunal de Apelação do Distrito Fe
deral, do Tribunal de Apelacào do Es

. tado do Rio de J ane!ro, proçuradm ge
ral da República, procurador geral da 
Justica do . trabalho, procuradores , ad 
vogados c parlamentares_ 
•• ~u, 1\ sessão o sr- Gera ldo Bezerra 

.~~nes~S: ÍÍrgsldente do TSL~ 
a palavra !\2 sr . Deltlm 'Moreira Ju 
.õlõr. que saudou o presidente da Re
pública . D!~cursaram , também, os drs . 
Jair Tovar, procurador geral da Justiça 
do Trabalho, Morais Júnior, pelos ad
~"ados, e, agradecendo em nome dn 
presidente da República, o minist ro da 
Justlcá • . 

~~~-r7 
~) /2-lf- '1- 4'!Jf<j' 

O PRESIDENTE 
DA REPOBLICA. 

esteve no Tribunal 
Superior do Trabalho 
Pela primeira vez, o presiden

te da República esteve, ontem, 
• tarde, no Tribunal Superior 
do Trabalho, que comemorou o 
terceiro ani~ersário de sua ins
talação. Foi recebido pelo sr . 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
presidente e demais membros 
daquela cOrte da justiça traba
lhista. Estiveram presentes ain
da os ministros da Justiça, do 
Trabalho e da Fazenda . O pre
sidente do T. S .'1'. fêz uma sín
tese das atividades e da reforma 
sofrida pelos tribunais do tra
balho no atual govêrno, refe
rindo-se à lei que· lhes assegu
rou a continuidade, a indepen
dência e melhores meios de 
atuação, adaptando-os como ór
gão do poder judiciário. O sr . 
Delfim Moreira, em nome dos 
componentes do T. S. T:; saudou 
o chefe do govêrno. Disse que 
havia muito se extinguira o 
preceito radicado entre empre
gadores e empregados de que a 
Justiça especializada fôra criada 
para defender e decidir unnate
ralmente em favor dos interês
ses dos últimos. Tudo quanto 
alf se aplicava não podia ser 
encarado como uma solução re
volucionária, sempre explorada 
com intuitos demagógicos e de 
subversão, mas decorria do im
perativo econômico, nascido da 
convulsão social do mundo con
temporaneo c que devia ser por 
todos reconhecida. 

Em nome do general Dutra, 
falou o sr. Adroaldo Mesquita, 
elogiando as atividades da Jus
tiça do Trabalho. Discursaram 
ainda os srs. Jair Tovar, pro
curador, e Costa Carvalho, re
presentante dos advogados . 

U::i:=: 

-'<.~ ~ o/}~., 
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Proºrama 

'f. 
I - Recepcsão- 17 h 30 - Aero"~orto ' 'Çle (\ong~o.ha~ " ao Exmo. 

Sr. Dr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e \ exma. sra. 

' .,. 
2 - Jantar - 19 hs. - Restaurante Excel~ior . ·- Oferecido pelo 

diretor do jornal "Justicsa do Trabalho". 

DI A 2 O 

I - Recepcsão - I O h 30 - Na sala da presidência do Tribunal 

Regional do Trabalho, aos ex mos. srs. ministros Geraldo 

Bezerra de Menezes e Honorio Morteiro. Usarão da pa

lavra, para saudar os homenageados, os meretíssimos juizes 

drs. Wilson de Sousa Campos Batalha e Nebridio Negrei ros, 

respectivamente. Usará da palavra também o dr. João 

Paulo Bitencourt, orador da Associação dos Advogados 

Trabalhistas, na Justiça do Trabalho e dr. Luiz Roberto de 

Rezende Puech em nome da Procuradoria do T. R. do T. 

2 - Banquete - 13 hs. - No Restaurante Mappin - Em home-

nagem ao meritíssimo Juiz aposentado 
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(ORGÃO SINDICAL DE 2.o GRAU, DE ACÓRDO COM O DEC. N.o 1.402- CARTA ASSINADA, PELO SR. MINISTRO DO TRABALHO, INDUSTRIA E COMERCIO, EM 27-11 -42) 

Rua Florêncio de Abreu, 157, 5.o andar, conjunto 505 - Telefone, 3-5768 - Enderêço Telegrdfico : "FECOESPA" 

NOVO ENDER~ÇO• 

Rua 1 oma1 de Lima, 644 - Prédio Prí~rlt 
~one I e-3884 

SÃO PAULO 

1260/49 

São Paulo, 13 de setembro de 1949 

Senhor Ministro, 

A Diretoria desta Federação, sensibilizada com o 

apreço que Vossa Excelência dispensou aos empregados no comér

cio dêste Estado aceitando a homenagem que prestamos na noite 

de 2~ de agôsto proximo passado ao ilustre magistrado Presiden 

te do Tribunal Superior do Trabalho, tomo a liberdade de ofer~ 

cer a Voss~ Excelência fotografias e recortes de jornais foca

lizando aspectos do jantar realizado na Cantina Cambusa Rolla. 

Ao encaminharmos a Vossa Excelência as inclusas 

fotografias e recortes de jornais, desejamos reiterar-lhe nos

sas expressões de apreço e renovar nossos agradecimentos pelas 

atenções dispensadas a esta Federação, a seus filiados e aos 

representantes de organizações profissionais presentes ao jan

tar daquela noite. 

Permitimo-nos respeitosamente extender essa mani 

festação de reconhecimento à digna esposa de Vossa Excelência. 

COMtRCIO DO ESTADO DE SAO PAULO 

Exmo. Snr. 
Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
M.D. Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
Palácio do Trabalho 
RIO DE JANEIRO 

CJ/GP 
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FEDERAÇAO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DO ESTADO DE S. PAULO 

R. FLORENCIO DE ABREU, 157 - 5.0 andar • s/ 505 
TELEFONE, 6-5779 
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HOMENAGENS AO MINISTRO BEZERRA DE MENEZES ] 

VISITA A FACULDADE DE DIREITO -Na I 
manl1ã de ontem, o ministro Geraldo Bezena 
de Menezes, presidente do T1·ibunal Supe1·ior 
do Trabalho, vi~itou a Faculdade de Direito 
de São Paulo e o Scminario de Legislação So
cial, organizado pelo prof. Cesarino Junior. 
Na cáted1·a de Direito Social, o ministro Be· 
zerra de Menezes profeTiu uma palestra sobre 
o "Direito Constitucional do Trabalho". Ap1·e· 
sentando o confe?·encista, falou o prof . Cesa
rino Junior, discur~anrlo em nome dos alvnos 
o wonitor rio Srminario ll!oach· Santos Lop!'s . 

J>.3 12 horas foi oferecido pelo juiz Miranda! 
Junio1· um almoço ao ministro B~zcrra de 
Menezes. No Tribunal Regional do Trabalho, 
agradecendo a saudação do juiz Wilson Cam
pos BataiJ1a, do juiz Nebridio NFgreiros e do 
sr . Juão Paulo Bittencourt. orador da Auo
ciação dos Advogados na Justiça do Trabalho 
de São Paulo, o pro f. Bezerra de Menezes 
homenageou os juizes e vogais da primeira 

instancia e, ao te1·minm·, prestou homenagem 
r .m~cinl nn~ jfli:::rs rio T. R. T. de São Paulo. 

A JUSTIÇA DO TRABALHO E OS TRABA-1 pais, que conta apenas 34 anos de !cTade, fez 
LlfADORES - Durante o jantar oferecido na nm apelo ao presidente do T. S . T. para que 
cantina "Cambusa" Ro!la, pelos come1·ciarios I fosse incluída a classe nos benefícios do des
paulistas, ao qual compareceram dirigentes canço semanal renumerado. Em seguida, 
sindicais e representantes da Federação das agradecendo a homenagem que lhe estava -aen
I11dust1·!as do Estado de São Paulo, do Tribu- do tributada pelos comerciarias paulistas, o 
na! Regional do Trabalho e da imprensa da# sr. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 
capital, o sr. Angelo Parmigianí, p1·esidente falou das funções da Justiça do Trabalho e do 
da Federação dos Empregados no Comercio papel que elas rep1·esentam na vida social 
do Estado de São Paulo, proferiu. d sob1·eme- bmsileira . Disse que o; tribunais trabalhistas 
sa, um discurso, em que enalteceu a atuação· já manifestaram o seu modo de ver .~obre a · 
da Justiça do Trabalho com relaçéi'l aos tra- lei do descanso semanal remunerado, em de
bulhadores; considerou a ação meclíadora dos cisões proferidas, salientando a atuação do 
tribunais do trabalho entre empregados e em- juiz em face da legislaqão, e terminando por 
p?'egadores, dj-clarando que, nesse sentido, o agradecer a recepção que teve nesta capital e Brasil havia-se colocado na positão de pio-
neiro. Depois de salientar o fato de ser ofe- a acolhida quf lhe dispensaram os comercia
reei do o jantar ao ministro mais novo do rios paulistas. 

----~----------------------~-----



''Será a democracia social 
ou não será; será social ou - • • , li na o ex1st1 r a 
COMO F ALOU NO INSTITUTO DE DIREITO SOCIAL O MINISTRO 
GERALDO BEZERRA DE MENESES - FUNDAMEN70 DO DIREITO 
CONSTITUCIONAL DO TRABALHO -DECLARAÇõES ÀS "FOLHAS" 

Falando ontem à. noite no lns 
titu t v de D ireito Social de São 
Paulo o minis tro Gera ldo Mon te
donlo ' Bezerra de Menezes, presi
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho citou uma f rase de Ce
sarlno Junior. a proposito de de
mocra cia social, cllzendo nada 

a s l tu ação economlca do pa is Isso 
não só em virtude das condições 
razoavelmente humanas exigidas 
aos beneficiarias de seus a restos, 
como ainda no que concerne aos 
onus pruclen t e e calculadamente 
Impostos à.s classes produtoras" . 

Informa o presiden Le elo T. S. T . 

O ministro Geraldo Bezerra de Menezes fala ao reporter 

@lntetlzar melhor suas lc!élas a I 
propoolto de nossa evolução so
cial que o estudo daquele profes
sor, publicado na Argentina, e 
em que comenta a Constituição j 
Federal de 1946 

o trecho referido ~ o seguinte: I 
''Adolpho Thlers disse , em 1871 , 

que "a Terceira Republlca fra n

que decres ceu sensivelmente o 
numero dos dlssldlos coletivos . 
comparado com o numero del es 
no a no passado : 285 processos em 
1948, con t ra 170 em 1949. Destes 
ultimas: conclllados. 75; Julgados 
procedentes , 27; procedentes em 
par te, 39; Improcedentes. 29. 

cesa será conservadora ou não se- ! SERA' HAMENAGF.ADO HOJE 
rá" . Parodiando esta !rase. repe-

1
• PELOS COMERCIARIOS 

tiu o eminente Guervlth: " A 
quarta Republlca frances a será I A con vite elos comercia rias de 
social ou não será" . Por nossa São Paulo, San t os e Ca mpinas . o 
parte, iren1os n1ais longe ainct~ , 1nin!stro pres id en t e do Tribunal 
com es ta afirmação : a democracia I S up erior d o Tra ba lh o, sr. Geraldo 
me&rna será social ou não será; se- B ezerra. de Menezes acedeu en1 
rã social ou não .existirá".. p erma n ecer m ais u m d ia n esta 

capital. 
FUNDAMENTOS DO DIREITO 

CONSTITUCIONAL DO 
TRABALHO 

A aula do ministro Bezerra de 
Menezes foi proferida para os alu
nos do curso tecnlco de direito 
social do Instituto de Direito So
cial de São Paulo, oficializado 
pelo Mlnisterlo do Trabalho, e 
versou sobre os fundamentos do 
direito constitucional do Traba
lho. 

Focalizou o ministro e. evolu~q 
da nossa democracia poli tlca pa ra 
uma democracia solldarlsta: mos-
trou que todas as ConstituiÇões 
do seculo pa.ssa~O . oj -·e 1.\I.S!.~. ;:rrprl-
melra do Imperlo, em 1824, e a 
pt·lmelra da Republlca, em 1891 , 
fo ram Cartas acentuadamente po-
)l t lcas. nas quais o leg isla dor 
constituinte se preocupou com os 
direitos e as garantias lnctivld uals. 
quando, após o primeiro conflito 
mundial e após o T ratado de Ver-
.salhes. as Constituições do mun-
do passaram a cogitar da ordet 
economlca e da ordem social, pre 
ponderantemcnte. E em 1934 In 
scrlmos em nossa Carta Magna 
preceitos de direito trabalhista que 
revelam a evolução jurldica do 
nosso direito publico . 

On te1n s . ex. esteve en1 visita. a 
Sant os . em companhia d e sua es
posa . d. Odete Bezer ra de Mene
zes e hoje será homenageado com 
um Jantar, pela · Federaç~o dos 
Empregados no Comercio de São 
Paulo e sindicatos dos Comercia
rios d est a capit al, de Sa ntos e de 
Campinas. 

Ao jantar comparecerá , Igu a l- ~ 
m en t e, o sr. José T eixeira Pen · 

' ------~------------------~ 

teado. presid ente do T rlbunal R e
giona l do Traba lho em São Paulo. 

Fez o conferencista um parale 
lo entre as Constitu!Qóes do mun-I 
do , para ressaltar que a primeira 
a lns~r l r preceitos de proteção a o! 
direito dos trabalhadores foi a 
Constituição mexicana de 1917 . 
Mas essa Carta resultou de um 
golpe de Estado, foi Constituição 
outorgada. E então a p rimeira, . 
realmente primeira. porque res ul-~ 
tante de uma assembléia consti
tuinte, !oi a Cons titui ção de Wei-

mar, Alemanha, de 1918. jl"--:~:::;;::;::::~;;:::;:::;::;:;;::::~:;::;:::;:;:==::=::~::;;;:;;:;;:;::;:=;:;:::=::::::::=::;::===:=;::;:;::-: O ministro pJ·esidente do T .S.T.' 
· c~ncltllu afirmando que a evolu- ! 
çao JUrldlca do direito social é 1 
acentuadamente universal. I 

DECLARAÇõES A FOLHA 
DA TARDE 

I 
Falando sobre a maneira por /. 

que devem os tribunais traba lhls
tas agir na solução dos dissidios 
coletivos, declarou o minis t ro Ge
raldo Bezerra de Menezes à FOLHA 
DA TARDE : I 

"Por certo. o que nos Incumbe 
1 i enfrentar e resolver os ctissldios l 

coletivos em termos legais. com 
e!iclencla, oportunidade e justo 
crlterio. E a respeito de como . 
' 'em agindo a Justiça do Trabalho I 
''ale este testemunho do prof. Al
cebiades Delamare. professor da 
}>acuidade de Direito do Rio. da 
Universiade o Brasil: "O que a 
~xperie~cla tem demonstrado, e os 
fatos a 1 estão para comprova r , é /· 
que a ação esclare cida, Imparcial , 
e serena da mais alta corte da/' 
Justiça do Trabalho tem. na ocor
r~ncta de dlssldlos coletivos con
trlbuldo, exercendo sua tncontes 
tavet competencla normallva, pa 
ra evitar a deflagração de confl!-~: 
tos sociais de consequencias lm
previslvel.s, sem, todavia, agravar 



FUNDAMENTOS DO DIREITO CONS
TITUCIONAL .DO TRABALHO - O minis
tro Gemido Bezerra de Menezes, p?·esidente 
do Superior Tribuna! do Trabalho, proferiu, 
ontem à noite, no Instituto de Direito So
cial,_ uma conferencia sobre o tema: "Fun
•• J. os do Direito Constitucional do Tra-

I (",_ 

ba!ho", substancioso trabalho, produzido 
dent?·o da doutrina social cato!ica e da tra
dição cristã sobre a qual se levantou a ci
vilização ocidental. Presidiu à sessão o 
ministro do Tribunal Regional do Trabalho, 
sr. E . M. Carvalho Borges, tendo o prótu• 
sor A. F Cesarino Junior saudado o con• 

A O.th{A DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

ferencista, cuja personalidade pôs em relevo. 
Estiveram presentes o presidente do Tribu
na~ Regional do Trabalho, sr. José Teixeira 
Penteado, juizes trabalhistas e dirigentes 
sindicais. No cliché o professor Cesarino 
Junior, o minist·ro Geraldo Bezena de Me
nezes e parté do attititorio. 

CRIOU UM CLIMA DE ENTENDIMENTO 
ENTRE EMPREGADOS E EMPREGADORES 

O ministro Geraldo Bezerra de • At ""' 'd f "b. • f b. Ih" f 
Menezes,' ora em visita a esta Ca- uacao os ri unaiS ra a IS as 
pita!. vem presidindo ao mais alto .:. 
tribunal da Justiça do Trabalho M d T R T 'd s p 1 do· pais desde fevereiro de 1946, • ovimento o . . . e a""'o au o 
onde permanece por eleição e re- ~ 

I 
eleição unanime de seus pares. E' 
autor de varias trabalhos juridi- ,._ ~~ -
cos, entre os quais "Politica Sin- 11.0 1 , 1 ~ 
dica! Brasileira" e "Dissidios Co- ~o CJ'\S>.... -
letivos do Trabalho'~ que obtive-~ r c-... J!? n op o?O I r L 191.10 
ram larga repercussao. ...;o...o \.b...u...Xo ~ ,c. ~ :;7(.)L / f I/ 

Ouvido pelos jornalistas. à sua ' 1 
,) 

chegada a São Paulo, fez demo-
rada exposição das atividades da 
Justiça Trabalhista. 
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HOMENAGEM AO MINISTRO GERALDO BEZER
RA DE MENEZES - Pelo Instituto de Direito So
cial , foi homenageado ontem à noite , com um jan ... 
tar realizado no Res aurante Fazano, o ministro 
presidente do Superior Tribunal do 'l'rabRiho, sr. 
Geraldo Bezerra de ]1,-{encz.es, que atualm~nte vi
sita esta capital . Reuniram-se em torno do ho
menageado diretores c membros daquela entida
de , estando presentes os tacs. professor Cesarino 
Junior, Francisco Malta Cardoso. E . M . Carva
lho Borges, ministro do Tribunal Regional do Tra
balho , professor Ruy de Azevedo Sodré, .João de 
Scantimburgo. Aauinaldo de Miranda Simões. José 
Barbosa de Almeida . José Aranha de Assis Pa
checo, Roberto Barreto Prado, Antonio Calvo. El
clo Silva , Decio TeiXPlr& Leite. Francisco Matos 
Vieira e ;Francisco Mrfrell. Em nome do Instituto · 

j. 
de Direito Social saudou o hon1enageado e sr., 
Francisco Malta Cardoso , o qll al traçou um pano• 
r~ ma da questão social no B1asil , mostrando sua. 
compexidade. maximé no l'ri rior, onde se agra• 
va cPda vez ma i!", e rl papel q11e a Justiç.a do Tra .. · 
balho. representada. no momento. por sua mah~ 
alta figura, está chamada a tcpresentar na solu-· 
ção dos problemas que afli gem a conjuntur·a :'10• 

cial brasileira. Respondeu o ministro Geraldo Be- 1 

zen·a de Menezes, agradecendo, já como membro · 
honorario do Instituto de Dirt"~ Social, com cujal 
obra se solidariza. já como homenageado, e expôs · 
a seguir a ardua missão da ,Justiça do Trabalho 
e o papei que está cnamado a desempenhar no cal
deirão de problemas sociais qlle é o Brasil. Fell 
alusão aos advogados de S. Paulo e ao Tribunal Re• ' 
gional, um dos altos padrões juridico-sociais do país. I 



DIARIO DE S. PAULO Terço-feira, 2~ - 8 - 1949 
C.--

I HOMENAGENS Ao MINISTRO BEZERRA QE MENEZES l 

I 
VISITA A FACULDADE DE DIREITO - Nctl 
manhli. de oniem. n ministro Geraldo Bczen-a 
de Mene~ eB, presidente do Tribunal Superior 

I 
do Traba lho. 'l:isitou a Faculdarle de Direito 
de Sáo PaulÓ e o SPminario de Legislação So-
cial, organizado p1lo pro f. Cesarino Junio1·. 
Na cátedra de Dir eito Social, o ministro Be-

, zerro de Menezes proferiu uma palestra sobre 
o "Direito ConstitucionaL do Trabalho''. Apre
sentando o confe1·enci.sta, falou o pro/. Cesa
rino Junior, di.~cursando em nome dos alunos 

1 

o 1TLOit itor do Seminario Moaci,· Santos Lopes., 

I 

I 
l 
1 

A JUSTIÇA DO TRABALHO E OS TTIADA-1 
LHADOUES - Durante o jcmtar (lferecirlo 'lia 
cantina ''Cnmbttsa" Rolla . pelos comerciarios I 
paulistas, ao qual compareceram dirigentes 
sindicais e representantes ela Federação das 
lndu1t1·ias do Estado de São Paulo, do Tribu
nal Regional do Trabalho e da imprensa da~ 
çapital, o Sl'. Angelo Parmigiani , presidente 
lia Federação dos Emp1·egados no Comercio 
do 1'~ s.tado de São Paulo, p1·oteriv , à sobreme
sa, um discurso, em que enalteceu a atuação 
da Jlust1ça do Trabalho com relação aos tra
b!Llhadores: considc.rou a ação mediadora dos 
trib"'nais do trabalho entre empregados e em
pr e{lag.ores, declarando que. nesse sentido. o 
Bratj! ;havia-se colocado na posição de pio
neiro . Depois de salientar o fato de ser ofe
recido o jantar ao ministro mais nuvo do I 

As 12 horas joi oferecido pelo juiz ,Mirandtll 
.Itt11iot Hm almfJçn ao m!J•i•tro Bn:Prra de 
Menezrs. No Trib?l?Wl Rer~ional do Trq.balho, 
agradecendo a ~audação do juiz Wilson Cam
pos Batalha, do jttiz Nebridio Nrgrciros e do 
sr. João Paulo Bittencourt, oradnr da Auo
ciação dos Ad~;ogndM nn. Justiça do Traballto 
de São Paulo, o prof. Bezerra de Menezu 
homenageou os jtti:l's e vogais da primeira 

instancin. e, ao te1·mlnar, prestou homenagem 
c.~p~cial ao.~ juizes do T. R. T. de São Paulo. 

país, f]Ue conta apenas 34 cnws de irlacle, fez 
1•m apelo ao pTesicle11tc elo T. S. T. para que 
fnsse incltiicla a clas.!e nos bene)icJOs do des
canço semanal remunerodo. Em seguida, 
agradecendo a homenagem que lhe estava sen
do tributada pelos comercia1·ios patllista&, o 
sr. Geraldo Montedonio Bezerra d~ Menezes 
falou das funções da Justira do Trabalho e do 
pape! que elas reprcse11tam na rida social 
bra,sileira . Disse que os trillunais traba.lhistas 
já manifestaram o ~cn modo ele Per sobre a 
lei do descanso semanal 1·emunerado, em de
cisões proferidas, salientando a atuação do 
jniz em face da legislação, e te1·mi11ando por 
agradecer a recepção qne teve nesvr capital e 
a acolhida que l/te dispensaram os comercia
?·ios pa11listas. 



O lflXIS'l'RO GF.R.<\LDO Bf:ZER R .\. DE MK~EZF.:S ;'11 _\. 1-'.4-.la:J, D .\DF.l DE JJIR}:I'l'O DE Sl\0 
J' _\\"I, O - l:lm ""A re('ent .. -.·L•tta a S . Paulo, 4le que .tautO.II noticia :Q.K :P pi&iua, o · ;rataJiltro Geral
"• Bl'serra tle .!UeJieEe!ll ..-tetto11 a }l'aeuldaJe •e JJirt'itO e e Sellllll4rt() <te · Lea-l•laçl.ll !0\.-la.t; Ol".._ 
1uv.ndo 1•~lu p.rof . c., • .,,.r,.o Jiinlor. "!\o <>Lleké, -.-f-HI o u ... .t.,., -,...., ta.nte lia · eát'f!dza ' <11e Dll'd(oo :tv-

t'OIIIl cla~ta~le traollelo•al e.talu·lt"cl-Jt111 ele eJlllfüo 



@ 

Em São Paulo o minilltro Geraldo Bezerra de Menez 
No Tribunal do Trabalho da 2.-' Re~ião ..,.. Uma OfHceendo~Jllc o jõ.lntat·, flnJ J 

nome dos rnanitest;1ntell , o 
o,ula na ra.culdade de Direito - VUita e cc>nfe- ~r. An.~elo P~ll'f!!Ítllllini, nr:·· 

~ · I t.... t A · '1'\ • 't g · J lh ":dente çl;i FNkr,t{'iil1 do~ 
reUCll· no p.s hll O ..aO .vlr 1 O OC~-' q~ O .Empreg:Htos do CQmt·rdo qe 

conferiu o título de membro honorário Sü(, Rwlo. At.ll' tHieceu 9 !li· 
. !il!'ll:.li(C:ldO, lt!('('IHIO tOHSiQC:· · 

Ol,Jtras homenage:nJ r:1( õe~ sobre o rlapcl re~rr· .. 
r o minhlro G.i'ra do B.ez.. ... IH ui t t) ap-!auli~a. - 'o din I I ~do ao~ ~i~dicr.tos na Sfl~ll ~ 

ra <I .:o ~knerl'S , prc·:-idcnte d(J imerli:.tlo, oJ't:r'li'('l"y-Jhc o lt• ·, :·:.11~ harrnontra d<~S quest• o. 
'f1·ibun:'l .'. p;?rior do Tr:tl•a- titulo um olmo~;o n qu!.' rnn:• I .rnp:1 1l~J-~t_u.~. . , 
!Lo, :~r·.Jl!a (lc r(•g,·cs~ ::l' ct(• p;u·ecH'<.I!n o UJ'. Rui !)g<it·(:, , O _lldlllo;tro, (, c·ralçlo Hezcr-

ti.·rJ flL' SCto Pa1tlo. ont]e 
n·et"bidu pt'lo n·sperli v o 
~>idrntc, de~t~mharga.:i.or · 
Liorniro Dia>.. 

A' llo:·a do ruf.), l'Hill 

ml:'ntou \111\ il qm os IÍN 
harp-adores rtanucl.a alta • 
te de Jus tira. 

Foi tnml.;c mreccbülo, 
lllldi~n,·ía cspec-inl, por 
Eminiwi;t o Lu·de;ll 
l::u·los C:u'melo ele \'a . 
retos :\Jota. . ::io P:tulo, o.:de ,-i-;dou c ~,l'(·sld.e,llr, prvfes~or Ct•z:ni- ra " 1 ~ 1 tou 0 '1 rllnuwl ele .1\:·.;

'i'!·ib~!ll !ll (lO Tr:ÜH.\lbo t: .ll!n· DI) .lúrlior, F1·~ncjsro ,\l:ll!n j .......:-::-::-:;;-:::::=!'!·=o:;..;:====Tijiiiiiiiiiiiíliiilííiiiíiiiiiiiilli;;-;;;;;;;~;;;;;; 
l,,, dt Coneiliu~·i:io t Ju:;.,:~- Cl:r.IO.'>IJ, _E.~L ~e Car.·vqli;n I 

·1 mf'nto. BQ.f'll~'s, Joüo de t\!l.l)tim_bu!'zo, 
~:omo co ·lvi.(1:J(iO 4c honrn .-\,uillaJI]() dl:' )li(alld:j g, .. j 'I pn·s~d,iu ~o ~dmt)~·o. tm. hw r~ ;;l~· ·: Jo -~)·. B~~-J)o~a ~e ;\~·: 

. T~<'n.tgl· ll~ .w_ dt. ~.lt• and ~ _.111- r..e.d.1, Jose .-\1.\0l.u J ., ) .. ~s.s 
111or, pnnH'lHl Ju.>z do { •:1• ! l':wll.ec<J, Rohcrto Uarreto I 

l i>alJ1o do l?ais a aposcnt'lr w l í~!'ad~, .~nton4•, ~alvg, EkH\ 1 
nestn• qualidaçle. J ~,liY<I, Deuo 'J e;xe1r•1 Lelrc, 
~o s·.'th:J.do, .foi n•.-r.pdon:l· r·m,H:i 'i c() )j.atQ::; \'i.eil'9 \.' 

I üo. no Tribunal Hc..;ioual d(l I r~·~uds :·o '.torçJí, sel}do S3l)..-

'fr:dwJiw, N:ndo ·:..ud<<~lo pd•• 1 dudo. p-do de. fp.lta Cardoso. 
J~ti:r. c;r. \\'ilsan de Somu O ~n:;tiiuto eonJ~riu uo mi 
U.llllPO; lhtulh:J c pelo :l~l- :u~ll'O \;t>r".\lllo Be1.en·a 'o . 
,·agado dr. Joi:io fhn•!o J:;t-ll:onrqs.-. título de lllemhru j 
·tfnc(n .rt. lH"csjd.!nte d:.t . >sw J:onor:í.d9, btu!o qu~ l·on {i• f 
;:· i:•r::io dos r\d\·i)~:;dos du 1..1 dhliiJ.~:iio, pois 11 (ir. 1;r:? 
.k1shra r~o Trakdho de S:in 1 :~ido Uczt:rru (· o setzUil~io 
P:ndo .. gradN·et t o dr. r,c:- iu r is :;:t u quem se r:onfer~.~ 
raldçl iJ .c-ze~·!l, p.on!Jo em re ·, ~end•; " _Iwiu<'eiro, n n~inj · !!·;.~ 
!c I' <.I ;.; u~·i:to da J u:;\i(,'a c'.o l \' altit'Hta r· Fak· ,;o. l~ru ~J!l'cl- • 

T;-o·baH~o n<;::u.el:.t H e g .i i( o, I d. eeimento, falou o hom~~:n:-1~ I 
!•rlc a ·; ·im o alto senso e eh-- ge:!do. I 
v~riío dos sNts ilu-;!res m::-- (J dr. 'Ce!'a!dt'l .Bt>zena, ~e- 1 

' p~~~··~d ·>s ... 'l:c~'_eu: .l·m. M':.,u~- gun da-fdra 41UJr.Ht! visitot~ ;1 I 
. r.l.1, <.Ofl~Jdcr.u.ot-s sobrf' Q ~(- 1-:teuld:!de Ç{c Oir·et!Q, ~ CO'l· 

~'{:IJ 1 oi v 1 HH."t•;_ e na fi(' I do,., •1r • v i ll' çto prof~ssgr C~z ri H<; 
1 .~.:...~s üaballHsla~ . .Júnior, eatçdráli('Q ç\e J)irt'i - ~ 

.\' noil<>, i'ez o <Ir-. Gen1ldCJ to .'odal fi.i.II(UeJe lrll-diRi{lfWl 
J ezerr <! un;:.\ ~·on_t.çr~ncln ~;u l'~l ·.tlJC!kcim.~tnto t!e ~:nsin9 j 

I ]Ir~ O_'i _JJI'lll('l!}~~~ . !ll~~ltutos . ~lliH:'I'Íf,lr, onde ''ÍSit(.IU o se, I ~!9 _1)11'€-lto d~ I_ raJJ~ilh?, n11 ntüHírio d e Dirt'HO lioeióil t!c, 
! ,.J11' 1clulo ele Dirt:tto . O('J:.tl .!e mesmo. j 

·~i.o l':n:lo, sendo s:n:d11do Em seguda, dit·jgjram~~te (t 

JH.>lo pl'ofr.s.sor C.ez:1rino J ú · -;;ti~ <i c Httl~s tto profelJ'yl' 
1:í.pt· e p~r u ru ~~~:".o?ado p.Ht i :t-:.::lri l),t.l, que fez .:lO~ ilYn.os, 

. )h4a. :Su•t .ronlçn•nl'l'l ini rm longo t' hrilh~wte <Usr.nr~ 
~ --,-...--~.,..,___--~------·- ~o~ .1 '-lJJrQseln•s.:;lQ (jQ dr. 

t;eraldo Bc;.eiT<l, a q~1em con 
·.-idan~. t;OiliO Jll'lJffll:i§().f ft jue 
r is ta, pua suh~tilui-Jo na (;.; 
te!;ira lltlquelf rti.a, ~;u.tdQ a 
aula em s~tl J._,far. ~Jll 1191Ufil 
dos !lluno: falou o !'.lra<:l~ml
c<l .jl9:.:dr Santos J • .op~i. 

() n:inistm tiet>3ldo J;Je~,r
rn de )lenezes, a pó !i in c! si. v o 
llí ·..:ttno de agr;id~;ç.inrtntc,l, 

1 I <·z ton~o estuao JiNJre q{o; 

i 
... Fund,lmentos do DÁ r e I to 

C0nstilucional do TrabaU.JQ", 
. endo muüo aplaudido. J 

l A' IJ<lile, rom a pr·e~rn~t'l 
de> lif'-'l;jdca~J~t e represP-n- I 

l 
luntt>s de sindicatos, patro
mds e opcrári.qs, de juizes e 
nd\'o~ados. e do copsu!tçr ju-

1 

rídk.o àu .l.l~c!erJç~o tJ~i In
<l.lslrias õ.a S~o ,PayJg, ~r, 
l'uuja -;Nog~teira, reprcsentan~ 
do o lii'CSI.den~@ ~ fed.ri•;.l• 

! • ,_ 1 l 



3: DE AGOSTO J>E . 1.949 . 

M O V I ~~1 E N T O S I N D I C A L· 

Recebeu ma'lifest3ção dos alunos de Direito Social da 
Faculdade de Direito o ministr.o-presidente do T.S. T. 
Uma aula na cátedra do prof. Cesarino Junior - Levou aos desembargadores 
do Tribunal de Jusi"iça de Stõ.o Paulo os cumprimentos da Justiça do Traballio 
- Jantar oferecido pelos com-erciários de São . Paulo, Santos e Campinas 

Doi.s aspecto3 do banquete oferecido -pelos comerct:&r•os de São Paulo, ao ministro Geraldo Bezer-
ra de Menezes · 

CÓntinu~ a:vo das ·maiores 
atenções, t.m S. Paulo, o presi
dente do Tribuno.} Superior uo 
Trabalho, S!'. Geraldo Monte
donio Bezerra de M~"lezes . . No 
domingo, o ilustre magistrado 
esteve em ·Santos, em . compa
I:!l"i de SUl!. espQI!a,. d. Odete 
Bezerra .de Menezes. 
:MANIF'ESTAÇAO DOS ESTU- . 

~iU-.'.l'EI.:) m; DIREITO 
SOCIAL 

Na manh<l> a'<l · o"1·i;em, foi co
nhecer a Facuidàde de D.reito. 
t ei1-.0 s.c.o ap, eseJ.l'l;aüo ao <11-
retor, prof. braz Ar::uua. e ao 
corpo t.ocente· p~lo piO-. l;esc.
l'.l.llv ;, u.hor. .No liieminar.o de 
Legislação Social, o ministl.> 
Be:llerra de Menezes pro1e1·,u 
uma aula na catcdra do prof. 
Cesarino .iunior, tenao acor
dado para os 1!-lunos a1gU:1s as· 
pectos do Direito ConstltUclO
nai · ao. '.1.'r::.balllo. Exa~urlo\1 o 
entendimento de alguns p.·ece•
tos . aa üonstituiÇil.o ue 18 de 
,;etemoro ao 194õ relativos ao 
Dir-eito So::ial e à J·ustiça do 
T1·apa..ho e concluiu com ·um 
escoço historico da evolução ·ao 
l>ire.·Lo 0o:a;;;tituc1onal no Bra-. · 
sil. ·o sr. Geraldo Bezerra foi I 
saudado por um dos alunos e 
A s11a saída recebeu uma salva 
de almas, n ma . man' estação 

que tanto teve de ruidosa'. quan- Bezerra. . de Menezes. preslden-
to de "sui-ge.neris" por parte te do T1ibunal .:lut>erior ao 
dos alunos de Direito. SocÍji.l. . rrabalho . . Saudou-o o sr. An. 
NO 'l'RT8UNAL DE JUSTIÇA · gelo Panl).igiani, da. Federa-

DO ES1'ADO ção dos Comex:ciarios, que, em 
. A~ 12 horas o JJiiZ Miranda . vi~rante alocução. salientou 
Jtinio::- ofereceu ao visitante um o . grande papel que represen· 
almoço, no Automov'el Clube, · tam os jl)izes desse tribunal 
â que comp::!rcceu o pl'of. Çe'- - ?-O julgar as causas trabalhis
sa'rmo Junior e outr()s mestres · tas. 
de Direito o magistrados. A · Agr.ad.ecendo a homenagem 
tatde o .. ministro . Bezerra de.. . talou o ministro, que fez sen
Men~zes vis!tou o Tribunal de tir aos presentes, prm!!1pal. 
Justiça de São Paulo, tendo mente aos representantes dos 
sido apresentado pelo desem- · tStndicàtos dos · trabalhadores 
bargador Teodomlro Dias; pre· · · 110 comercio, que os recursos 
sidente do Tribunal. A' hora • 
do café, 0 mmistro Bezerra de ~tOS Tribunats. Regionais e ao · 
Meneze.s cum.primentou um a · 'fribüJÍal Superior do Traba
um os desemb~rgrdores, leva.,"l- . lho,. nlio eram' roais ·wna pro
do aos .magistrados da mal.s va de que os sindicatos, em 
alta COrte de Justiça de São l!tla função . esclar~cedora I! 
São Paulo o's c'umprimentos da harmonizadora entre as · cau. 

· Jur;;t;l.ça ··do Tra·balho. e ffcando· · sas de direitos ·de emprega<1os 
·c. inlti!st."'} Bt:Zell a d!! Mene- e empregadores, deviam 1n
zes varlos minuto;; em palestra centivar a compreensão, ali. · 
cóm os · desembargadores do vtanao .assim o l!ervJço aos 
Tribunal de Justiça; · numa can- juizes superiores. 
fràternl.zaçã.o judlclaria. Terminou pedindo à. 1m" 

.JANTAR DOS 
· . COMERCIARIO~ . 

As 20 hora.s. no restauran
te Cambusa Rolla, foi · ofere-· . 
cido um .banquete em· home
nagem ao ministro Geraldo 

prensa que levasse uma. men
sagem aos trabalhadores, de 
compreensll.o e desejo de h&l"
monia. · porq)le a Justiça estA· 
sempre alerta e imparcial pa.. 
ra reconhecer os direitos C1e 
qualquer das . partes. 



São Paulo, Qu;nta-feira, 24 de Agosto de 1949 

NO I T! SAO PAUtO 

!Clima de entendimento e de compreensao 1 

1 
entre empregadores e empregados 

I A atuação dos tribooais trabalhistas - A Justiça do Trabalho em São 
Paulo - Fala o ministro Geraldo Bererra de Menezes, presidente do! 

Tribunal Superior do Trabalho j 

O mínf!'tro Gerah:lo Be:urTa de Menezes 

. O ministro Geraldo Bezerra de ça do Trabalho tem, na ocorr!!n-~1\ JUSTIÇA DO TR/\RALHO 
MPne:o:e.~. ora em visltl'l a e~til ela de dlssidios coletívN, contri- NA SEGUNDA REGIJ\0 I 
Capitnl. vem pre~!dindo ao mais buido, exercendo sua incontesta- Passa o presidente do Tribunal 
alto tribunal d!'l. Juetl:ça do Tra- vtl competenda normativa, para Superi<X a revelar a est!'ltistic:a 
bllllio do pala desde fevereiro de evitl'lr a deflagraçl!o de conflitos dos julgamentos de~ta RegUlo, 
1941'í, onde ~rmanece por eleiç1!o soc:!ala de consequencla lmprevl~ em relaçl!o ao ano de 194~. quan. 
e reele!çfto une.nime de seu5 r.~ve!s, lffll, todavia, agravar a do o Tribunal Regional de S:!o 
paus. E' autor de varios traba- 1 sttuaçl!o econom!ca do pais, isso Pa ulo realizou 178 ses~O!'J. so- I 
lhos jur!dlc:os. entre os quais I n:lo só em virtude das condiç6es lucionando 1 . 155 proces~o. dos I 
·:~olitica Sindical Brasil~ira" e j razoavelrn~~te humanaa exigidas quais, originariamente, 59 dl~· , 

Dissídios Col~tivot do Traba-~ dos beneftcsarios de aeua arestos, I s!diOA coletivos, sendo 12 1'01 I 
I lho", que obtlvel'!lm larga reper- <:omo ainda no ~ concerne aos concllfaçlo. 1 

eus~Ao. onus prutlente e ealculadamente TRIBUNAIS REGIONAIS 
Ouvido pelos jornal!stu, ~ ~ua I impostos 't:ts . classes produtora~" A respeito do 111ovlmento geral 

chegada a Sfto Plsulo, fez demo-/ Ponde1'!1 amda o prof. AlcebJa- dos Tribunais Regionais, d!.,se: I 
rada exposlç:Jo das atividades des Dclamare, e de forma incl- ..- Dentre os re~ultados ofere· , 
da Justiça Trabalhista. 81':~: c!doa pelos oito Tribunais, em I 

De lnldo falov. das fina!tdades Mi.lftando permanentemente nos eonjunto, deve s~r mencionado 
jurkllco-IIOC!afl da !nstitulçJo: pretor1os daquela justiça desde que, para 5. 305 proce.~sos In· , 

- O objetivo do legislador foi 0 advento da legislação traba- cluldos em pauta no dPcorrer do ' 
outorgar aos trabalhadores um ~hista, posso dar meu tstemunho ultimo ano, hott"r 5. 162 Jul ga- f 
organismo judiciarlo especial , ca- msuspeJto.- e por que não dizê- dos. Inclusive 3. 818 recursos or-1 
pu áe r~solv~r. com rapidez e lo? autonzado e ldoneo - de dinarios e 170 dissidio~ colc'i'lo•. 
••mpllddade processual. 08 dls- que • ela deve o Bras!! o cllma I E. no tocé'nte aos dis~ld!Oll co-! 
sidios Individuais do trabalho. e de en!E'Ddimento e compr~ns!lo letivo,, cujo numero decresc~u 
i N!!ção 0 aparPlhamento neces- que, hoje, mercê 9e Deus, ext~te sen~ivelmentl' , compilrando rom o I 
1arlo A !Oiuç.~o jurisdicional dos entre .. empregados e emprega- atingido em 1947 (285 proces· 1 
d!Mid!os coletivo~. cuJo proces- don•s · sos), cabe salientar que M con-
I<JmE'nto ptoet;l!ar a0 , tribunais- VERDADEIRA MAGISTRA- c!llações se elevaram a cerca \ 
trabalhistas devi! substihlir 0 TURA TRABALHISTA de -45o/J dos casos ajuizados, I 
"Iactum brutum" da greve e de Refer!ndo-!e à reforma da JU3- como ae Infere da disc!rlm!naçao 
ou!ras medidas de v!olenc!a . tiça do Trabalho, em cuja ela- seguinte: clou.:;!iados, {5; jul- 1 

DISS!DIOS COLETIVOS boraçl!o teve parte, em setembro 11ados procedentes, 27; prtceden~ · 
Sobre a maneira por que de• de 1946, sob o governo do prrsi- tes em parte, 39; improcedentes. 1 

vem os trlbunab trabalhistas agir d~nte Dutra, declarou 0 pr~sl- 29; total, 170. 1 
oa Aoluç!lo d011 dissídios coÍ~ti- dente do Tribunal Superior do Observa-se, ainda uma ve:r;, 
v011, ponderou o ministro Be:terra Trabal~o: que oa Trl~unais Regionais da 
ele Mmeu.: · - .c.ste reforma lnstltultt no 1.a RegH!Io (Distrito Federal, 
_ - P~ eerto, o cr~ !10$ - in- pais ~·· v~rdad~!ra mag! r"'l· E~t11c.lo do Rio . " Estili to Santo} 1 
cumbe l enfrentar e resolver tais ra traoalh!sta, oferecendo às dai- e da 2.a (Estado de .Sao Paulo, 
conflitos, em t~rmos legais, com ses patronais .e obreiras, o am- Mato Grosso e Paraná.), juntos, 
efic!enc!a, oportunidade e justo b!ente de conftança que essa Jus- tiveram que produ7.lr muito mais 
cr!terlo. Há dias, numa aprecia- tlça lhes deve proporcionar e os que lodos os outroa seis orgaos 

· ç!lo 110bre recente estudo que pu- efe!t?1 da nova organizaçllo já da segunda instanc!a da Justiça 
bliquel focalizando ~sta empol- se fizeram sentir pela eflclencia do Trabalho. Assl l que,· de:t
gante questl!o emitiu o eminente com que v!m atuando os orgl!os tre os 5.162 processos julgac!os 
professor Ak;biades Delamare 0 trab~lhistas, criando entre as elas• em 19-48, contr!bulram aqueles 

f~~~~~~=~~;__:::.;:=:===:Jiiii--_j seguinte conceito, apllcavel com ses mteressadas e nas relações do dois Tribunais com 3.390 de~l
-~==::::::;::;~:;:::::::::-::-::---==:-..,..11 justiça a todos os tribunais tra- trabalho um clima de s~gurança, sOes. E' verdade que estes or-

balhistas. E!-lo tal qual: de DAmpreensllo e de harmonia. gl!os, desde a reforma de setem· 
"O que a e:o;perienc!a t~m D<?S ESTATISTICOS bro de 19-46, comp6e-~ de sete 

demonstrado - e os fatos a! O mintstro Geraldo Beurra de juil':cs, sendo mantido para 01 j 
e.~tão para provar ..- ! que a Menezes oferece agora dados es- outros Tribunais o antigo numero 
açl!o esclarecida, Imparcial e se- tat!st!cos com os qual~ comple- dcacinco julus - todos Integra-l 
rena da mais alta corte de justi- menta 

0
suaTs ?cclarações: doa, como sempre foram, por 

- nbunal Superior do dois jui:r:es rtpresentantes de I ·ib========,.....__,,.......,""" l Trabalho, nute ano, aU 1.5 de r. las~. d~ acordn com o prlnc!-j 
ago~to corrente. realizon 96 ses- pio eonstltuclonal da rJ.rldade de 
sOes, julgando 1 . 2-40 processos. reprl'sentaçl!o de empregado e 

I Dos fu]gamento.,, hA que desta- t!mpregadorea. 
j car -10 recursos ordinarios de ·-----~==~~:::::~~~ 

I 
dls~!d!os coletivos, conquanto 
apenas 34 recurso~ dt-ua nahs· 
reze t~nham entr11do l!m 19i9, 

I 
o que vale dizer que foi também 
julgado o pequeno saldo do ano 
anterior. 

Dos proces110s JA apreciados 
pelo Tribunal Superior do Tra
halho, 402 silo orlginarlos da 

1 Segunda Regil!o da Justiça do 
:I Trabalho, com sede em S:Jo Pau

lo, dos quais 356 recursO! ~x~ 
traordinarios, 16 recur~oe ordi-

1 

narl.Ps de dissídios coletivos e 10 
agravos de instnunentoa . Ba.\-

1 
xaram 1 . 063 processo, sendo 3i0 j' 
à Segunda Região. 
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rr-R=-e-. g-~:~e·-ss=o=u=ao""""""'R=-i;-o l'f/t/IJ, 
ministro Bezerra 
de Menezes 

S . PAULO, 23 <M.) - Po.; via 
aérea, re~ressou na ll'lanhi d~ }\oja • 
para o R1o o sr. Bezerra de M,n.e· 
zes, ministro do Tribunal · Superio • ,., 
do Trabalho, que esteve em viEi . 
a esta Capi tal. 

.,.,..,..,,_...~----

REGRESSOU O PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO 

• TRABALHO 
Reitessou a esta capital o Br. Ge

r.,ldo Montedonlo Bezerra de Mene
zes, pres'dente do 'l'tibunal Superior 

) elo Tdbalho, que, em São Paulo, vi
sitou o tribu~l regional e as juntas 
de concll!açllo e julgamento. No 
primeiro, foi-lhe prestada uma ho- ' 
menagem. Fez ainda uma conferên- : 
ela sôbre o direito do Trabalho, no 
Instituto de Direito Social, tendo 
também discorrido sôbre os "Fun
damentos do Direito Constitucional 
Trabalhista". 



.... n · 

TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO 

Vlslt• do Sr. Ministro Qer•ldo Bezerr. 
de Menezes a Slo P•ulo - Conte· 
rlncla proferida no Instituto de DI· 
relto Social - Declaraç6es li lm-

A notte, fot alvo de uma homenagem, ébm · 
a presença de presidentes e representantes de 
etndlcatos, patronais e operários, de julzee e 
advogados e do consultor jurldlco da Federa-' 

prens• çâo dae Insduatr!as de SA.o Paulo, Dr. Paula. 
o Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Me~e- Nobrega, Morvan Dias de Figueiredo. O!ere-

zes Presidente do Tribunal superior do Tta- ceu-lhe o jantar, em. nome dos manl!estan
baÍho, regressou de são Paulo, onde visitou o tes, o Sr · Angelo Parglarninl, presidente d& 
Tribunal superior do Trabalho e Juntas de Sâo Paulo. Agradeceu o homenageado, tecendo 
conciliações e JUlgamento. considerações sobre o pale reservados aos etn-

1 
. dlcatos · na. solução harmoniosa das queetou 

como convidado de honra., presidiu ao a - trabalhistas. 
moço em homenagem ao Dr. Miranda Junior, O Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Mene• 
primeiro Jlz do Trabalho do pais a aposentar- zea visitou o Tribunal de Justiça de Sâo Pau• 
se nesta qualidade. • lo, onde foi recebido pelo respectivo Presidente, 

No sábado, ultimo. foi recebido no Tribu- Desembar«ador Teodorniro Dla15 • 
nat Regional do Trabalho, sendo saudado pelo Foi também recebido, em audlencia eape
Julz Dr. Wilson de Souza Campos Batalha, clal por SUa Eminência o Sr . cardeal, DQm 
que proferiu o seguinte discurso: Carlos Carvalho de Vasconcellos Motta. 

"Qulz a benevolência de meus Colega!, Sr. 1 ll.o Fpla~do aos jorna!i~tas, à. sua chegada. a 

Ministro Geradldo BezeErra.cud~p~~~~ze:Ào!o~C:nr~- l perlor a~0°' ~ra~'ith~r~~~eni: ~~~~~~na.Je~~: 
qrem vos sas asse. , rações· 
sa !ncdmbencia venho trazer-vos e.stas palavras, J "O· bj t · . 
descoloridas e 'sem brilho, que coloridas e be- • t aba.lh 0d e IVo de leg1sl~dor f<?i ou.~orgar aos 
las n!\o saberia dizer-vos. mais entuslastlcas e c1al caapaoresd um o1rga.msmo JUdJclarlo espe-

e.d t lasmo sincero • z e reso ver, com rapidez e sim-
sinceras, ta~lm t~ :"-'~:,ea~! -u: luminosa tra- \p!lcidade processual. os dissldios individuais do 
com que o os n s o se d _ trabalho, e à Nação o aparelhamento neces• 
.1etórla que vindes traçando .ao dirigir osT es j sárlo à solução jurisdicional do!! dissldlos co
tlnc.s da Justlçt>t do Trabalho em no3Sa erra. letivos, cujo processamento peculiar aos tri-

Sois vós, Sr. :M1nistro, um dOS mais le- bunals ,trabalhistas deve substituir 0 "factum 
gitlmos expoentes dessa plelade incansável de brut.uT da greve e de outras medidas de vio-

' Juristas. que, através de u·: ros, ~entenças. d\8- lênc ... a . . 
cursos e doutrinamentos, se tem esforçado, Por certo, o qu_e nos mcumbe ê enfrentar 
com zelo e dedlcacf.o . por estruturar um Direi· e rfll:~olver tais con~htos, em termos legais, com 
to Novo e Impor ó culto de uma Justiça. Nova. dl CJ nela, oportum<!ade e justo critério. HA. 
no altar sacrosanto da opinião publldn. "Ho- as, nu'!'a. apr~ciaçao sobre recente estudo q_ue 

ld&las à Luz da Fé" "Pol!tlca Sindical publ\quel, foca.ltzando esta empolgante questao, 1 
~en~l ~ a"~ .. A Ju~ttça do 'Trabalho". "Dissl- emitiu o emi?ente Professor ~lcebiades Dela- ) 

, ra~ e r · " h , • t lb 1 6 5 mare o segumte conceito apltcavel com jus-
dias Coletivos , do Trabal o s .. o con r u ç e tiça. a todos os trib1mais trabalhistas Eli-lo 
que vo.s dlgnhldam . Sr. Ministro. e edignlft- tal 9-ual: · . 
cam a Pátria em que nascestes. I 'O que a experiência tem demonstrado -

Gracas a voz e ao.s .que vos acompRnbam e o8 fatos ai estão !?ara. provar - é que a. ação 
na. preocupaQão de todos os dias n:J sent ido da. esclarecida, lmparc1al e serena da mab alta 
reallzn<."ão do jn;to. traçamm-se diret rizes lU- cOrte de justiça do Trabalho tem na. ocorrência. . 

, risprudênclals. vacilan t e.s de inicio, mas decl- de d_issldios coletivos, contribuÍdo, exercendo 
sivM hoje. Graças a vós e aos qur. vos acom- sua mcontestavel competência normativa para. 
panham. transpô;; a Justiça do Trabalho as na- evitar a deflagração de conflitos sociais ct'e con
turals reserva~ com que a receberam juristas sequênclas imprevi~lveis, sem, todavia, agravar · 
de velhos moldes. superou a :rase de co11!1gu- a situação econõm1ca do pais, isso não só em 
raç§.o Indecisa e firmou-se soberanamente, 1 vi~tude das condi9õ_es. razoavelmente humanas 
como órg!to do Poder Judlciârlo. e:~ugtdas dos benefiCiáriOs de seus arestos, como 

Após outras considerações conclue: amda no que ~oncerne aos onus prurlente e cal-
' · culadamente Impostos à.s classes produtoras" 

"1!: esta Just ica - Sr . Ministro - <t_ue dl- p d 1 d p f A • 
ri!Zis com amolo· ces~ortlno grave serenidade · on era. a. n !1- o ro · lceblades Delama.re, 
e -pro:nndo s:~ber. - ' E! d~ :~rma mCJsiva: 

, Militando permanentemente nos pretórios 
ReJubl.amo-no.'l por. \'OS ter concsco, como daquela Justiça ~' esde 0 advento da legislaç!l.o 

slmb:>lo de .de men~al; dac!c JOVem e cultura tr~balhista, posso dar meu ~estemunho insus• 
sadia, cspirlco de jt:rl3ta e julz, solidificadO pe1to - e por que não dizê-lo autoriz:adQ e 

1 por robusto car:'l.tcr . Idôneo - de que a. ela. deve o Brasil o cllm& 
. Sr. 1\{iulstro .. a ,-!ustlça do Trabalho, em de entendimento e compreensão que, hoje, mer• 

8!o Paulo, ,·os sauda · . cê de Deul5, exlete entre empregados e empre-
Falava, ainda. o S!'. Dr. João Paulo Bitten- gadores. . 

cour t Presidente da Assoclc.ção dos Advogados I Esta. reforma insfituiu no pais urna verd 
da Justtça do Trabalho de Sào Paulo. deira magistrat·ura trabalhista, oferecendo 

Agr~ J cczu u Dr . G~ral:i0 Bezerra. pondo clas~es patronais e obr~iras o ambiente de · 
c:n rele'.·o a ac§.o da Justica do Trabalho na- confiança. que essa Just1ça lhes deve propor
qu:~h - r:agl&. o . be'n n:::m 0 ·alto EC:150 e ele>a- 1 clonar e os _,feitos da n~va .organiza~ii.o jé. se 
r. ão dos :o ~ 1·s iltl ~~r ~ s m 2.gis: mdos. Tece: t. em \ fizeram sentir_ pela efiCJ.ênCia c_om que vêm 
~eguida. consid~r:tções ~0bre o d e3eavoivlmcn- 1 atuando_ os orga os trabalhiStas, cr1ando entre as 

1 
te; ., pap~l uo1 o1·; .<c :; nabaltlist'\3 . 1 _classe~ mteressadas e nas rela~ões do ~rabalho 

A noi t ~ . re7 0 or . Geraldo Be~er~a t~ma 1 um ch"!'a de segurança, de compreensao • de 
co:-t ' rrt'nc la s<'bl- ,' c 3 p rinc ipaL; tn s1"1tutos ao harmom~~:. . 
.Direito d.o Trai:: r lho no Inst ituto de PireltO O Tribunal Supenor do Trabalho, neste ano, ' até 15 de Agosto corrente, reahzou 96 sessões, 

julgando 1.2-!0 processos. Dos julgamentos há. 
que destacar 40 recursos ordinários de dissldlos 
coletivos, conquanto apenas 34 recursos dessa. 
natureza tenham entrado em 1949, o que ,,_ale 
di::er que foi também julr;a.do o pequeno sa.ldo 
do ano anterior. 

' Social de SAo Paulo. 11endo uudado pelo ar. 

\ 

Pro~essor Cezarlno Júnior e por um advogado 
paulista. No dia Imediato, o!ereeeu-lhe o Ins
tituto um almoço a que copareceram o Dr. 

\ 
Ruy Sodrê. Presidente, Professor Ceza.rlno Jó.· 
ntor, Francisco Malta Cardoso, E. M. de Car-

l 
valho Borges, João de Santlmburgo. Agulnal
do de Miranda Simões, Jo1!!é Barbosa de Almei-
da, José Aranha de Assis Pacheco, Roberto 

1 
Barreto Prado, Antonio Calvo, Elelo Silva, 
Decio Teixeira Leite, Francisco Matos VIeira. e 
Francisco Mora.ll, sendo saudado pelo Dr. Mal
ta Cardoso. O Instituto conferiu ao Mlntatro 
Geraldo Bezerra o título de mernbro honom
rlo. O Sr. Dr. Geraldo Bezerra é o segundo 
Jurista. a quem se confere. eesa tstlnçfto, lien-

. do o primeiro o Ministro Waldemar Falcâo. l!lm 
agradecimento. falou o homenageado. 

O Dr. Geraldo Bezerra, visitou ante ontem 
11. Faculdade de Direito, a convite do Sr. Pro
feasor Cezarino Junior, catedrâtleo de Direito 
Social deue estabelecimento de ensino supe
rior, onde visitou o Seminário de Direito so
cial. l!lm seguida, dfrlglram-se à sala. de a.ula!l' 
do Professor Caza.r!no. que fez aos alunos a 
apresentação do Dr. Geraldo BezerJ"&;, a quem. 

1 convidar~~, eomo Profeesor e jurista, -para au
' bstltuf-ló na oátedra. naquele dia, dando a 

l 
aula em seu lugar. Em nome doa alunos, fa
lou, o academloo Moacyr santos Lopes. 

O Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
após o discurso de agradecimento fez um es~ 
tudo sObre os "Fundamentos do Dtrelto Cons~ 
tttucional do Trabalho". 

Dos processos jã. apreciados pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. 402 s~ originA.rios da. 
Segunda Região da Justiça do Trabalho, com 
sede em São Paulo, d(lll quais 356 recursos ex• 
traordinários, 16 recursos ordinários de dlsei· 
dios coletivos e 30 agravos de instrumento. 
Baixaram 1.063 processos, sendo 370 à Segunda. 
Região. 

Dentre os t·esultados oferecidos pelos oilo 
'l'ribunais Regio~lais , em conjunto, de\•e sel' 
mencio.ra o que, para 5. S05 processos incluídos 
em pauta no decorrer do ultimo "-nO, houYe 
õ.162 julgados, inclusive 3.818 recunos ordi· 
nàrios e 170 ctis:;ldios coletivos . 

E. no tocante aos dissidios coletivos, eujo 
nún1ero dectesceu sensivelmente, comparado 
com o atingido em 1947 (285 processos). cabe 
salientar que as concilia ções se elevaram a. 
cerca de 4a% dos casos ajul::ados, como se In
fere ria discriminação ,-cguinte: conciliados, 75; 
julgados procedentes, Z7: procedentes, em parte, 
39; improcedentes, 29; total. 170. 

Observa-se. ainda uma vez, que os Tri· 
bunais Regionais da 1• Região (Distrito Federal, 
Estnd'> do· Rio e Esplr ito Santo) e da 2• (Es
tad(J de São Paulo, Mato Grosso e Paraná.), 
juntos, tiveram que produzir muito mais que 
todos os outros seis orgãos de segunda lns· 
tà ncia da Justi ~a do Tl'Rbalho. Assim é que, 
d entr~ os 5.162 ?recessos julgados em 1948, 
contrib:.lirc. m aque•es doiR 'fl'ibunais com 3.390 
decisões . E' ver rlade <tu e est es orgàns, desde 
n. r :.f ormn de Sctemb1 o dP- 1!)16, compõem- s e 
d e se te juizes. eendo mnnt.i ~J .J para os outroa 
'l' ribnnais o ant iso nlirr,cro de cinco juizes .. -
t ·>dos intc:;rado~. como sempt·c foram. por dois 
jui :r.P R t·Pp l cs en t an tes de cl35Se, de Af' Or(:o cnnt 
o p :·i nd pie • G'li1St itUC'Í Oll l!.l C11\ r al"\r!Ade ele rf'-
IJ • e~enta\ôliO ae emplPf:\dos e emp1·e1ado.res .'" 





Em São Paulo o ministro Bezerra de Menezes' 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

NO INSTITUTO DE 
; DIREITO SOCIAL 
• j 

. ; No Instituto de Direito 
I ·Social de S. Paulo, foi o vi
' ·sitante saudado pelo prof. 

Cesarino Junior, que disse 
que os maiores homens per
dem muito, quando vistos de 
perto, ao contrario do que 
se passa com o ministro Be
zerra de 1\Ienezes, cuja vida 
analisou, como magistrado, 
como jur'ista e como litera
to, pertencente a duas Aca· 
demias de Letras e descen· 
dente de uma família de 
intelectuais: o pai, José Ge
raldo de Menezes, disse o 
prof. Cesarino Junior, foi 
grande intelectual. 

Pelos seus títulos e pela 
sua atuação em favor do di
reito social, o dr. Bezerra de 
Menezes é membro nato do 
Instituto de Direito Social 
de S. Paulo, que lhe vai con
ferir o titulo correspondente. 

O n~inistro Ger:Udo Bezerra de Menezes, ao lado de sua e~p(;sa, d. Odete Bezerra de Menezes, e do juiz 
dass1s~ no Trtbunal Reg•.onal do Trabalho, sr. Antonio José Fal·a, no jantar oferecido pelos comercia· 

nos; ao altc>, xp..-lVO flagrante do ministro quando 11<! dirigia aos empregados no comercie. 

O ministro presidente do 
T. S. T. proferiu uma aula 
naquele Instituto, sobre os 
fundamentos do direito cons
titucional do T 

Passou três dias em São 
Paulo, onde foi festivamente 
recebido, o ministro Geraldo 
Montedonio Bezerra de Me
nezes, presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho. 

Recebido em sessão do 
Tribunal Regional do Tra
balho, o ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes prestou 
uma homenagem aos juizes 
da primeira instancia, dizen
do que 85% do exito da 
Justiça do Trabalho depen
dem da (l tnação dos vogais e 
juizes das J ur.~a~ à" C:nnci
liação e Julgamentos, que d-: 

A evolução social do nosso direito, na palavra 
do mais alto magistrado da Justiça do Trabcllho 

Homenageado pelos comerciarios 

abrangidos pela Consolida
ção das Leis do Trabalho 
confiem cada vez mais no es
pírito inflexível dos criado
res da jurisprudencia traba
lhista, eis que não basta ter 
uma boa C. L. T., sendo in
dispensavel que seus disposi
tivos sejam bem interpreta
dos. sem eYcessos prejudiciais 
nem restrições ~ocivas, citou 
o ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes o depoimento do 
jurista argentino 1\Iariano 
R. Tissembaum: · o maior 
opositor à idéia da partici-

55 mil processos preparados, 
em 1948, liquidaram 50.000. 
Homenagem especial pres
tou o ministro Bezerra de 
Menezes ao Tribunal Regio
nal do Trabalho de São Pau
lo, cujos juizes, disse, não 
apenas julgaram muito, mas 
julgaram bem e no se.tor 
mais importante da Justiça 
do Trabalho no Brasil, ·que 

-~ação dos empregados e dos 

empregadores numa justiça 
trabalhista, na Argentina, 
"porque não podia compreen
der empregados e patrões 
distribuindo a justiça, con
tra os interesses das suas ca
tegorias economicas ou pro
fissionais", considerou-se ven
cido deani:e do que viu. em 
15 dias de observação dos 
nossos tribunais do · Traba
lho, o que, frisou, constituía 
uma honra para a )usriça do 
Trabalho e uma prova do 
alto nível de compreensão 
dos empregados e dos empre
gadores no Brasil. 

é São Paulo, onde qu.alquer •·.· 
atitude irrefletida dos juizes 
pode sacrificar a propria evo
lução economica nacional. 

Dizendo ser indispensavel 
que empregados e emprega
dores de todas as categorias 
economicas e ;profissionais 

SETEMBRO DE 1949 

4-'o . ~ <2~- o n s r 
r~-~~J J 

Ft.m.o x· v-.,y_o A g o -
~oá_49'1CJ 

a proposito da evoluç o ]U· 
ridica do nosso direito pu
blico, que . ao contrario do 
que se dera com as Consti
tuições do seculo passado, 
notadamente com a do Im
perio, de 1824, e a primeira 
da Republica, que eram Car
tas acentuadamente politi· 
cas, nas· quais o legislador se 
preocupara principalmente 
com os direitos e as garan
tias individuais, já a de 1934 
cogitara fundamentalmente 
da ordem economica e da 
ordem social; aliás, disse o 
dr. Geraldo Bezerra de Me
nezes, a democracia mesma 
será social ou não será; será 
social ou não existirá. 

O visitante esteve na Fa· 
culdade de Direito, onde 

. proferiu uma aula na cate· 
~ dra do prof. Cesarino Ju

nior, no Seminario de Legis
lação Social; visitou o Pala
cio da Justiça e levou a cada 
um dos desembargadores de 
São Paulo os cumprimentos 
da Justiça do Trabalho, e 
por ultimo foi homenageado 
com um jantar oferecido pe
la Federação dos Emprega
dos no Comercio e sindica
tos de comerciarias de São 
Paulo, Santos e Campinas. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE JUNDIAI 

GABINETE DO JUIZ PRESIDENTE 

Jundia1.,26 de Agosto d~ 19L~9 

resado r. Geraldo 

Lanontei nã~ ter o ~rooado ~~i~o, 
' I • -tido o:;, .. rtunidade de vir ate Jw1dia1.,a fi..n de conl-l.ecer a.., 

n""r>BclS illstals.iÕcs, o ver <Je ,t:>erto a noaca O't'.San~ za 5 ãO. 
Na medida do ~ossivel,tonho feito 

tudo,no sentido do elevar a Juotlça que to.rl como Presiden
te de seu mais alto Tribunal,o presado amigo. 

Venho apresentar-1 he a~ minhas 'es-
ctLlpas,pelo fatv de não ter )odido lovu-lo até ao 0roporto 
no dia de seu re;::.resso,em virtude de ill!la. deLe ... ·~contrada. in-
f~r ação . , . 

qu~ fica o am to,agu~r 1 rdo que de 
?Utra f...,ita,quard::: viér à 3 . aulo,seja. possivel UrtlO. 1risita 

a J undiu:l.. ~- _ 1?7-· a__ c ~,~~ ~ 
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Geraldo Montedônio 
Bezernl de Menezes 

Primeiro presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho, vai pal'
ticipar hoje, em Brasília, da sole
nidade de inauguração dessa côrte 
de Justiça na capital. Casado, pai 
de 15 filhos, o Mini&tro Geraldo 
Bezerxa de Meneses. foi campeão 
de natação em sua juventude, 
quando fêz a travessia Rio-Nite
rói diversas vêzes. Hoje; aposenta
do, mantém ainda a cadeira de Di
reito do Trabalho na Universidade 
Federal Fluminense, onde já foi di
retor da Faculdade de Direito. 

Líder católico e presidente da 
Federação Nacional de Congrega
gos Marianos, participou de diver
sos conclaves internacionais de ca
tolicismo, inclusive o de Medellin, 
na Çolômbia. Autor de obras sôbre 
previdênda social e doutrina ca
tólica, é um estudioso da obra de 
Agripino Grieco, a quem considera 
"o mais mordaz dos críticos literá
rios brasileiros." 
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