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HO~NAGEM DOS ADVOGADOS 
FLUMINENSES AO MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 

Clima de compreensão e respeito nas relações entre 
advogados e magistrados trabalhistas - A vitoriosa 
integração da Justiça do Trabalho ao Poder 

4 

Judiciário. 

O ministro Geraldo Montedônio Bezerra . 
de Menezes, prplneiro presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho e seu organizador, foi alvo de 
significativas homenagens dos advogados fluminenses, 
em solenidade conjunta da Ordem dos Advogados do 
Brasil (subseção de Niterói) e da Associação 
Fluminense de Advogados Trabalhistas (Afat). A 
primeira concedeu-lhe a comenda Dr . 
. ....... ...... ....... ... . ......... .. , a mais alta da diretoria daquela 
instituição, e a segunda conferiu-lhe o título de 
membro honorário. Pelas duas entidades, falaram os 

o<o.-v<t >presidentes: Dr. ....... .... ...... e Dr. ... ............ Ambos, 
destacando a obra jurídica do homenageado e sua 

, merecida J'rojeção nac~o, ~· t _?uyiram-s~, ~inda, o 
W'- cXJ~ advogado .. ~ .. ............... e o'~pres1de~!~ do Sindicato dos · 

· Jornalistas Profissionais do c!é~ Rio de Janeiro, 
• 



- É bom destacar o clima de paz, 
compreensão e cordialidade que sempre norteou as 
relações do homenageado com a respeitável classe dos 
advogados. Jamais se registraram, nos mais de 30 anos 
de atividade judicante, o menor atrito, a mais- leve 
divergência entre os causídicos e o digníssimo 
magistrado, sempre atento às prerrogativas dos 
advogados. Eram comuns, ao tempo, almoços de 
confraternização de fim de ano, de aproximação da 
família judiciária trabalhista. Dizem-no 
pronunciamentos de credenciados representantes da 
classe, através de sólidos testemunhos. 

Juiz-Presidente de Junta aos 23 anos e 
presidente do Conselho Nacional do Trabalho aos 29, 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho aos 31, 
Geraldo Bezerra de Menezes sempre revelou equilíbrio 
e maturidade precoces. Sua juventude, desde a fase 
acadêmica, jamais constituiu óbice à manutenção do 
que os velhos estadistas mineiros qualificavam de 
"grave espírito da ordem", perfeitamente conciliável 
num clima superior de compreensão e respeito. 
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u. Í Participou da fundação da Academia de 
... ;:: Letras dos Universitários Fluminenses e do Diretório 
1~ <1~' Central dos Estudantes do Estado do Rio de Janeiro, 
GJ sendo secretário da primeira e orador oficial do 

se undo. 

- Nascido em Niterói, a 11 de julho de 
I 1915, nesta Cidade sempre residi )f. 'Égresso no Ginásio ""' 

Bittencourt Silva, Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes fez~" o-brilhantíss1me curso jurídico na 
Faculdade de Direito de Niterói, concluindo-o em 
193 6, aos 21 anos, na condição de orador oficial dos 
formandos. ( Carreira universitária coberta de lances - ; 

vitoriosos. Orador oficial e presidente do Centro 
Acadêmico Evaristo da Veiga, numa gestão das mais 
profícuas, publicou 12 números mensais de "O 
Gládio" e dois números anuais da Revista do 
Diretório, com excelente colaboração dos colegas e 
inúmeras colaborações de cunho jurídico e literário 
dele prõprio. Secretário e Presidente do Centro 
Fluminense de Estudos Jurídicos, que também 
abrigava os alunos da Faculdade Nacional de Direito 
residentes em Niterói, entre os quais o jornalista e 
advogado Dr. Alberto Francisco Torres e o f ex
Ministro do Superior Tribunal Militar Dr. Newson 'f 
Sampaio. Integravam a sua turma de Direito o imortal 
Marcos Almir Madeira, da Academia Brasileira de 
Letras; o ex-presidente do Tribunal de Justiça, 



.. ... 

desembargador Plínio oelho; Dr. Américo Lúzio de 
Oliveira, ex-presidente do Centro de Estudos Jurídicos 
e membro do Tribunal Eleitoral. Representou e chefiou 

~ a delegação fluminense ao Congresso Jurídico 
~~ Universitário na Bahia (1936). Es quadra da vida do 
~ J. ;~ jurista fluminense está retrat~da e livro de Edmo 

Rodrigues Lutterback, em 2a edição: "Vida 
Universitária de Geraldo Bezerra de Menezes -
Presença de uma Geração". 

/Y 

f Figura marcante da Justiça do Trabalho 

! 
do Brasil, frrmou-se neste novo ramo da magistratura, 

. , destacando-se desde a primeira instância~ Em 1938 a f 
r!~ _______... ----., I ..,>-""r;;· nomeação _para presidente da 2a Junta de Conciliação e 

-g;7L; Julgamento do Rio de Janeiro. As revistas 
/ especializadas da época estão repletas de decisões de 

sua lavra, quando a Justiça do Trabalho davas os seus 
primeiros passos. Basta abrir as revistas "Justiça do 
Trabalho" do Rio de Janeiro e a nascente "Legislação 
do Trabalho" de São Paulo (a conhecida "Revista Ltr" 
de hoje), além de publicações destinadas à divulgação 
do "novum jus". 

~ 

Durante dois anos atuÓu na Procuradoria 
Geral da Justiça do Trabalho, emitindo número 
considerável de pareceres. 
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Por último, foi ;frguido à presidência do 

Conselho Nacional do Trabalho e voltou sua atuação 
para o seu trabalho de maior vulto. O presidente da 
República General Eurico Gaspar Dutra, autêntico 
conciliador nacional, desde a primeira hora de seu 
governo, empenhou-se em integrar a Justiça do 
Trabalho no Poder Judiciário, para pôr fim a uma 
situação incontornável. A propósito, conferiu "" ~r:> 
~e~~êzes a atribuição especial das 
providências indispensáveis àquela conquista, 
assegurando-lhe inclusive os entendimentos com a 
Assembléia Constituinte de 1946. Concentr -ru todos os 
seus esforços em prol da colocação da nova Justiça 
entre os órgãos do Poder Judiciário. Nas Cartas 
Políticas de 1934 e 1937, mantiveram-na, 
desfigurando-a, no capítulo da Ordem Econômica e 
Social, atrelada ao Poder Executivo. 

ri ~~ ~ ~v>~' C,.-, P1('- 1 

C'IAn:tes da promulgação do Estatuto 
Político de 1946, Geraldo Bezerra de Menezes 
preparou o projeto da nova lei orgânica da Justiça do 
Trabalho e submeteu-o à apr ~i!l~ão . ~residencial. O 
presidente Dutra submeteu o projeto à apreciação de 
uma Comissão constituída do Consultor Geral da 
República, do presidente da Comissão de Justiça da 
Constituinte e dos Consultores Jurídicos dos 
Ministérios da Justiça e do Trabalho. Na reunião, os 
seus membros examinaram, um a um, todos os artigos 
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do projeto. Não houve a menor objeção O presidente 
da República, então, deu por aprovado o projeto, que 
no dia imediato foi publicado no Diário Oficial de 
9/9/1946, transformando-se no Decreto-Lei n° 
9.797/46. 

Esta, rigorosamente esta, a história do 
passo decisivoda integração da Justiça do Trabalho ao 
Poder Judiciário, tal como divulgado por todos os 
doutrinadores e juristas da época. 

I 

~I 

X Pou,eê> depois, com prefácio consagrador 
de Levi Carneiro, publicade o seu primeiro livro: 
"Homens e Idéias à Luz da Fé". Figuras marcantes da 
intelectualidade fluminense e nacional saudaram a 
obra, como Oliveira Vianna, Tristão de Ataíde, Luís 
Lamego e Ismael Coutinho. O livro está em 5a edição, 
sendo destacado também por Josué Montello e 
Tarcísio Padilha, ambos da Academia Brasileira de 
Letras. 

Sua bibliografia jurídica é iniciada com 
"Política Sindical Brasileira", estudo de direito público 
sobre o sindicalismo e tese vitoriosa de seu ingresso na 
docência da Faculdade de Direito, hoje da 
Universidade Federal Fluminense, onde se formara. 
Everardo Beckausen saudou a obra. E muitos outros. 
C - f • orno ................................ . 
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Seguiram-se "Doutrina Social e Direito 
do Trabalho", "O Direito do Trabalho e a Seguridade 
Social na Constituição", qJe ~hégdu t 'a ~ edição, 
louvado por mestres bmsllei'rbs e estrangeiros. 

"Dissídio Coletivo do Trabalho e Direito 
de Greve", obra básica da bibliografia jurídica ~ 
brasileira, atingiu 1 ãm em, a 3a edição, 'tóm 
ressonância .. na:c~opid . \e ~/\eàtràngeira. Segue-se o 
primeiro livro sistematizado sobre a eguridade ocial 

rasileira, fixando os novos rumos da disciplina que 
'I conquistara " autonomia, desvinculando-se do 

Direito do Trabalho e tomando-se abrangente da 
assistência social, do serviço social e outros aspectos. 
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