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No per!odo republicano, e não preciso nomear estadistaa, deram 

7 a Baia e o Estado do Rio figuras marcantes ~vida poÚtica •o pais. 

E hoje posao di~er do meu Estado o que já se afirmou da Báta a 

"a tradição está viva integrada no presente". 

Para imortalizar-voe, e :::l'taos brasileiros, duas glÓrias 

nos bastam& Castro Alves • Ruy Barbosa. 

De Joaquim Nabuco, esta sentença& "6aatro Alves foi uma in8-

piração elevada e uma inteligencia nobre. seu maior t!tulo é o de .. 
ter posto o seu talento -ao serviço da causa da emancipagao, da 11-

, grande . _ 
herdade e da patria". Como f'o1 MIMI a sua contribuigao para que-

- -ingressassem na comunhao nacional os nosso irmaoal de cor. Fol, nin-
, , '# su-- podara ne,ga-lo, um precursor da democrac1a social. 

, 
E Ruy Barbosa ? Ruy, "inegualavel, singular e unico", no juiao-

s!ntese de Xavier Marques, Ruy preparou, na célebre conferencia 

do Teatro L!rico, ~s brasileiros para o advento da democracia social, 

por que nos batemos c011 tanto ardor. 

f dele, ao genial apregoador das 1nstitu1gÕes democráticas, 

esta observação a uA concepção individualista dos direito humanos 
, 

tem evoluido rapid~ente, com os tremendos sucessos aeste seculo1 

para uma trans~ormaÇão incomensuravel nas no~Ões jur!dicas do 1nd1-

-vidualismo, restringidas agoras, por uma exteoaao cada vea maior do• 

direi tos soclaistt. 

Comquanto esta trar.e~ormagão seja incemensurayel DAl pogÕes ~-

8SI811 dicao ~ individualismo, ainda assim, entre os nossos opo81-

torea ha re~Ógrados e passadistãa, que se Oi~em escrupulosos e in

transigentes de~ensores da democracia, porque a cr- completa, tal 

b • • como a conce eram os pensadores do seculo XVIII. E o peior, o que e 

maia grave, em sua trama ousam envolver o nome de Ruy Barbosa. COlllo 

se RUy ae solidarizasse com homens que amarram a democracia a pr!nc!

pios estáticos, e não procunsm ajustá-la?A~a exigenciaa do mundo con-
.. -temporaneo e nao lhe perdoam progressos. 

A democracià social, que o nosso Partido e o Brasil anseiam, aô 

a combatem os que não evoluiram, os que deturpam a realidade, os que 
C,c/ _..,._ 
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observam o mundo atual can os mesmos Ólhos dos homens de ha dois sé-

culos. 
\ 

# o que deseja o Partido Social Democratico1 e com ele .o seu pr.e-

~ 'bli # h "•b 1 claro candidato a presidencia da Repu ca, e 1 sen ores, r r ao 
### ~ i 1 povo o acesso a todos os direitos" e o exercJ.c o de todas as pos .. 

.. 
çoes. 

As velhas questÕes resultantes das r elaçÕes entre o capital e o 

trabalhodeatacam-se, hodiernamente1 pela multiplicidade e originalidd 
d { # 
de dos seus aspectos. Apresentam caracter sticas peculiares ao seculo 

xx. Abalaram as ciaseicaa concepÇÕes do Estado e da ldberdade. Um es-

p!rito novo, plasmado no interesse coletivo, preside á conceituação de 

ambos. 

Vale insistirt o conceito wimitivo ttSAU8t da democr acia era 

excessivamente estrito par a compor tar os fenomenos 6coqomioos e so-. .. 
A:.~ ~a vida contemporanea. Aos novos direi tos sociais correspondem 

I 

novas om•igaçÕea do ~ ~a4o1 na obs~ação feli~ de Mirkine Guet~evitch 
# .. -Sà aqueles que tem a obstinada preocupaçao de manter 

• lhos institutos, dif icultando, assim, o amparo"a t'raque~a 
• # tadoe contra a ganacia dos opulentosn so esset1 passadistas e r8tro 

doa1 combatem a legislação trabalhista brasileira e não alean~am o s ~ 
sett1i8t #o ;). 

sentido humano da pol~tiea social.contemporanea• iaapirada nos.lt imar ~ 
tais documentos pontificioa de Leao XIII • Pio XI. O P.S.D. nao qu9r 
apenas sustentar o Direito Social Brasileiro. Quer mais. Quer amplia~' 

A esta altura, povo baiano, cumpre adVertirf 1 o Gen8ra~ úurioo Gae-
- • ~ ,,, # ~ par Dltra nao e um passadista, nao e um retrogrado. J!i um pregoeiro 

da dernoorac!a social. Dizendo-vos isso, ,digo-vos tudo. 

M•ua senhoreaa Devo falar-vos, ligeiramente, sobre outro ponto. 

CaÍolico praticante, não posso silenoiar a minha t&, discursando na 

Bata. onde Frei Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil; onde, ·no 

silencie,te$81 tanto ti~eram e continuam fa~endo por Deus e pela Pá

tria, jesuitas, franciscanos, carmelitas e outros ap~stoloe. Não posso 

silenciar a minha t& na Ba!a das velhas igrejas, ~a ~{~ 
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ESTADO .d~mingo,-27.(,. e s;gunda-feira, 28 de março de1994 O FLUMINENSE 

Jurista só· aceita reforl.lla~· 
com mais dir-eitos sociais 

MAALÚCIO LUNA 

O FLU-O senhor pode
ria indicar uma inovação atual 
que traduza avanço marcante 
do Direito do Trabalho? 

Ministro - Respondo com 
a tese, que sempre sustentei, de 
que este novo Direito do Traba
lho está hoje enquadrado no vas
to campo dos Direitos Humanos. 
Não é outro o ponto de vista 
do Papa João Paulo li, contido 
na encíclica Laborem Excrcens. 
No documento, o pontífice desta
ca que os di.reitos fundament~s 
da pessoa sncluem o respe1to 
ao trabalho e suas relações sociais. 

O FLU - QuaiS os efeitos 
práticos dessa inovação? 

O FLU - Qual a sua opi
nião a respeito das propostas 
de privatlzação da Previdência 
Social? 

Ministro - Seria o caos. A 
Previdência não pode estar sujei
ta ao lucro. Mas cumpre reco
nhecer que ela não dispõe de 
fonte inesgotável de recursos. 
Por isso mesmo, não pode ser 
sobrecarregada de encargos. Já 
houve exemplo de fracasso nes
sa área pela incompreensão ' de 
tais aspectos. A Previdência Pri
vada deve cingir-se à sua ârea. 
Nada de pretensões absorventes. 
Os que entenderem assim que a 
utilizem para complementar os 
beneficios da Previdência Social. . 

O FLU - Como o senhor 
avalia a proposta do ministro 
Walter Barelli com relação 
ao Contrato Coletivo de Tra,!>a
lho? 

Ministro - São imensos, 
se levarmos em conta as incerte
zas e descaminhos pelos quais 
nos pretendem conduzir os pseu
do-sociólogos e juristas do Direi-
to do Trabalho e do Direito Pú- Ministro - Deixou-me ·es-
blico. Em nossa época os direi- tarrecido, tamanha as suas incon-
tos do homem não se circunscre- gruências e subterfúgios. É uma 
vem ao plano individual, - ci- proposta inoportuna e suposta-
vil ou polftico, do tipo clássico, mente salvadora do Direito do 
proveniente de um Uberalismo Trabalho no seu todo e do Direi-
fossilizado, predominante no sé- to Processual do Trabalho no 
cuJo passado. As duas esferas, plano coletivo. O próprio autor 
dos direitos individuais e dos só- transfere a sua aplicação P!lfll 
cio-econômicos, não se contra- quando deixar o ministério. Des-
põem. A partir de 1934, todas preparado, como se revela, ati-
as constituições brasileiras apre- o niteroiense Geraldo Bezerra de Menezes l reconheci-. . ra pelos ares o Direito do Traba-
sentam esse detalhe importante. do internacionalmente como uma das maiores autorida- lho e até a Consolidação das 

· - d Es des em Dtreito do Trabalho. Entre os itens de seu ex- Leis do Trabalho (CLT) perdem 
O FLU - A pos1çao o - a significação. A idéia quer im-

tado moderno pode retroagir, tenso currfculo, destaca-se o fato de ele ter sido ministro e pôr modelos utilizados em ou-
como pretendem alguns, no primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), tros países, cujos hábitos e costu-
sentido da abdicação de rcspon- eleito por duas vezes consecutivas, e do qual foi um dos orga- mes diferem em muito dos nos-
sabilidades essenciais? T nizadores. A importância de seu trabalho fez com que recebes- sos. emo que a proposta traga 

Ministro' - Claro que não. se, da Associação dos Magistrados de São Paulo, o tltulo de mais problemas do que soluções. 
Este é o mais grave erro em que "Construtor do Direito do Trabalho", concedido a apenas ou- O FLU-E a Justiça ' do 
incidem certas figuras desprepa- tros nove juristas. do Pafs. Trabalho? Como ela fica se a 
radas, à procura de remédios pa- Aos 78 anos - 58 deles dedicados ao Direito - o minis- proposta for aprovada? " 
ra os problemas da conjuntura 
nacional. o pior é que tais remé- tro falou a O FLUMINENSE sobre as mudanças ocorridas e Ministro_ À proposta~vi-
dios não se harmonizam com as alterações propostas para o funcionamento da Justiça do sa à eliminação do poder norma-
os interesses do País. Não se jus- Trabalho. De forma cdtica e apaixonada, defende o Poder tivo da Justiça do Trabalho. 
tifica insistirmos em imitar po- Judiciário Trabalhista como instrumento indispensável à defe- Acho que o ministro Walter Ba-
vos de tradições seculares. So- sa dos interesses das classes sociais menos f.avorecidas. ·Com relli q~e~ ~e~figurá-11a, 9ue ~ela 

, mos um povo em formação, com .• . A • • ._, . -rsT 11 1. ' _ se restnnJa umca.e exc usJvamen-
l ' problemas m;>ssos e J>CC!lliarfssi- • a • ~xpe(I~!J~'.9 .. ~~· ,q'f(!~n prl;JuJU ? 1 

• ~,, ~fff1~~11~ i t • 1 ~r~.s;. ' ~Ítie' à conciliação e ·julgamento 
mos. A concepção liberalizante alem de mumeros art1gos, o magtstrado alerta para os nscos , dos dissfdios' individuais. o pior 
e individualista do Estado é coi- de reformas radicais na Justiça do Trabalho.~. é que não bá na proposta uma 
sa superada, ~nta. O que só referência à matéria constitu-
cumpre não é extinguir, mas sim Jfbrio e senso profundo da reali- do sua política' social (o "Ncw cional. Parece até que.a proposi-
ampliar os direitos sociais. Não dade nacional. ·Dcal"), afirmava que homens ção se harmoniza com o texto 
é restrinif-los ao campo limita- O FLU - O senhor pode- necessitados não são livres. Quan- vigente e não há a necessidade 
do do Contrato Coletivo de Tra- ria explicar melhor essa posi- to à assistência e Previdência de adequações. A Justiça do Tra-
balho, como equivocadamente ção? Social, tenho em vista a sábia balho sempre foi um instrumen-
pretende o ministro do Trabalho, Ministro - Em um País advertência do jurista e fllósofo to de defesa dos interesses e di-
Walter Barelli. Insisto: o proble- em desenvolvimento como o italiano Del Vccchio; "A obri&~- reito~ dos trabalhadores c não 

. ma nllo G&tó em extinguir os di· nosso, o Estado não pode abrir ção de socorrer vincula a ordem pode ser reformada radicalmen-
reitos sociais, mas estendê-los mão do amparo aos homens ne- jurídica à ardo amoris, de que te, sem que ~e pese as conseqUên-
a outras áreas com sensatez, equi- cessitados. Roosevelt, justificao- falava Santo Agostinho" . cias. • 
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ORAÇAO DO HOMENAGEADO 

(Ministro Geraldo Bezerra de Menezes) 
:··~ . 

r, ., 

Tendes-me aqui outros diri am como um 
f avor ecido da sorte. Com muita convicção e nenhum excesso, 
prefi r o dizer-vos: aqu i me tendes corno um favorecido de Deus. 

Envaidecido. assisto ao púb lico reconhecimento dos 
méri t os do Dr . Alédio Vieira Braga . inc l ito v ice -presidente do 
Tribunal, estima do ex-aluno da Faculdade de Direito . quando já se 
projetava no meio universitário e abria a inteligência ao Direito 
do Trabalho , disciplina que empolgava a mocidade de seu tempo, 
como empo l ga as novas gerações. 

Não só. Rejub i lo-me com o pregão dos talentos 
s uperiores do antigo presiden te da Ordem dos Advogados deste 
Estado, Dr. Alberto Francisco To rres, padrão - se a palavra 
Frecisasse adjetiv;;,da - padrã o altíss imo de dignidade e amor à 
coisa púb l ica . a "f•o nto de transmud.:1.r em norma irredutivel de vida 
a divisa do velho Estado do Ri o de .Janeiro: F:F.-cte r·ern ~ 
gerere . 

Aplaudo . igualmente. o reconhecimento do labo r 
pr of i ss i onal de dois ilustres causídicos. os presidentes da OAB -
Niterói. Dr. Orquinés i o de Oliveir a e da Associação dos Advogados 
Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasc oncelos . Digni ficam, um e outr~ a 
cadeira do advogado, impondo- se ao conceito dos colegas e da 
magistra t ura , c omum e especial . 

O nobre preside nte do Tribunal Regional de 
Trabalho, Dr. José Mar ia de Me l lo Porto, ao a nunciar-me a 
home nagem. não só, generosamente. deu relevo a uma vida dedicada 
a o Di re ito e à Justiça do Trabalho. na qual ingressei e m 1938, 
aos 23 a nos, no cargo de J u iz-Pr esidente da Segunda Junta de 
Co nci l i a ção e Julgamento do Rio d e Jane i ro , ent ão capi t al da 
~epública , mas, cavalheirescamen t e , f r isou o f ato de ser prestada 

em '"Nitero.i, o châ.o de meu nascimento, de minha forma cão ____. 

educacional, da pri mária à superior, e onde constituí----4 

família, estei o da sociedade, quando alicercada em----4 

fundamentos éticos, e nao em concepcoes amorais e-----' 

hedonísticas, que, dramaticamente, a esvaziam e degradam.~ 

Nasci no Gragoatá, no histórico bairro de São- l 

Domingos, da Vi la Real da Praia Grande. Criei -me em suas-----' 

. águas tranqftilas, num esplendor de luz e de cores! Não primei ~ 

por excesso, ao escrever: 

H~ reflexos do céu naquele recanto, crepúsculos• ~ 

decorados por Deus, predispondo o espírito à poesia, ao so~ho h.. ----t 
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meditação. Ninguém envelhece, ninguém odeia. ninguém blasfema, 
ninguém empobrece a alma, ninguém suprime Deus. refugiando-se na 
beleza dague 1.-:t:=<.. tardes• . 

Nao sei o que sinto, 

Meu Deus, que será? 

Não venço a saudade 

do meu Gragoatá 

Aquele bairro foi o abrigo de minha infância ... -~-t• 
e de minha adolescência. 

N' capelinha de Sào Domingos, voltada para as 
águas '~da Guanabara, recebi o Batismo e a Primeira 
Comunhãu e senti, com maior intensidade, o afago de meus pais, a 
revelarem aos filhos, dez ao todo, os caminhos do Senhor. 

E nós, t:•or que n ã o? 
Ouvindo o silenc io. 
o santo silencio 
cU. ~ fYI.a.s4.a- • 

Em frente a casa onde morreu 
Bonifácio de Andrada e Silva, emplumei o vôo . 
na alegre escolinha do meu bê-a-bé. 

o patriarca José 
soletrei o futuro, 

residência, 
Na rua Passo da Pátria, 

freqUentei o Grupo Escolar Tomaz 
de minha 
Gomes. 

segunda 

Em 1927, ao~~~nos, matriculei-me no Ginásio, 
dirigido pelo respeitável educador Francisco Bittencour·t Silva. 
Findo o quinqú~io, ou seja. em 19:31. 

Deixei o Ginásio, 
c horando de do r, 
dois anos depois. 
voltei professor. 

Invencivel a lembrança do velho Grupo de 
Gragoatá, prestes a celebrar o primeiro centenário, e que 
acolheu, com respeito exemplar , as familias do bairro. Há 
fui por ele galardoado com o titulo de grande benemérito. 

Ragatas 
sempre 
tempos, 

Defendendo-lhe as cores, aos doze anos, não mais 
vencf=mos urna prova inter-clubes. ao lado de Luiz Henrique ::>teeleJ 
Filho. Desembargador. ex- presiden_te do Tribunal de .Justi··:.:, . e do 

Dr. Ero~s· Tinoco Marques, ex-Diretor-Geral· - do Tribunal---4 

Superio~ do Trabalho. Os três atletas-mirins estão hoje .~ . 
preparados para atingir, não as ruínas ou os escombros, como--4 

se diz brincando, mas a respeitável casa dos oitenta. 
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Relevai-me, se me transformo - a expressão é 
conhecida "no Homero de minha t;llíada" esportiva. Conquistei 
mais de trinta medalhas - uma de ouro. em prova de honra nas 
competições aquáticas, realizadas. de ordinário. na enseada de 
Botafogo ou na piscinu do Fluminense. do Rio de Janeiro. 
Participei de competições universitárias nos dois primeiros anos 
de Faculdade, ao ladoJ entre outros, de 1nácio. saudoso irmão, ~~ 
Deputado Estadual em três legislaturas. de Moacyr Braga Land. 
depois Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça, de Joao 
e JÚlio Havellange. 

Cordialissimc colega de turma, João Havellange, 
presidente da FIFA. acabou por adqUirir estabilidade em cargo 
eletivo e de confiança, contrapondo-se à lei, à jurisprudência e 
à doutrina universal.lf ~os mais respeitáveis d<f Pais, 
sem integrar os quadr s nobiliss'mos do Itamarati. 

É f"~"" 
Na Faculdade, ensaiei pobres versos, de cunho 

evocativo. Estes,por exemplo: 

No meu São Domingos. 
diviso o estaleiro: 
-Bom dia, operário, 
irmgo brasileiro. 

Comtemplo o trabalh0 
sem lei. sem justiça; 
que o pobre amargou. 
Nas cenas amargas. 
bendigo o roteiro 
que Deus me traç-ou . 

Wtis anos acadêmicos, em pesquisas, debates 
artigos, detive-me na problemática social brasileira. 

e 

Mal egresso da 
estudos. Divulguei-os através 
revistas especializadas. 

Faculdade, intensifiquei ~ 
de colaborações em jornais e 

Quando de minha nomeacão, em 1938, a Justiça do 
Trabalho. no plano constitucional. estava inserida no capitulo da 
Ordem Econômica e Social. VivÍamos sob a Carta autoritária 
outorgada em 1937. A Constituição democrática anterior. de 1934. 
fixara a mesma diretriz. excluindo-a do Poder Judiciário. 

O "velho individualismo · formalista", esse o grande 
obstáculo que, originariamente. tivemos de enfrentar. magistrados 
e juristas consagrados ao n.OJ.o:..lJJD i..tts.. 
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Em 1941, instituída a Justica .d? .Trabalho, 

~) · laborado por comissão sob a pres~denc~a. melho~ 
· ·(proJeto e :1 1·t · ·o e ' - :1 ne t::.l::;ilíssuno jurista, pensac or po ~ ~c 

~~ l'"·b as luzes c o J. ·.-.. • t :1 :1 -"' v a quem substituí na ca ec ra c a 
soció~go Oliveira ~anna , da magistral exposiç-ão de motivos da 
Facu ldade de Direito. autor d .. · ::. ~n~tuicâo deu passo ec~s~vo: t legislat~va. ·~ L - • d propos a abolir a. avocatória das decisões as 
desburocratizou-se. ao Trabalho . Criaram-se oito Conselhos 
Juntas pelo t1inistro do u . 1 . . _ 1 ' -ce a competência do Conselho L'tac~ona • 
Reg1ona~s amp lOU o • • t " 

1 :1 :1, ec:le a fundacão em 1923, pr1mord1almente. às gues oes 
vo taco • c e"' -' "' • - · Camara de · d c 1· .~ r;a., p•assando a tunc 1onar com uma prev 1 en..; a L o • • _ 1: _ 1,_ 
P ' d" c~- e outra de Just1ca do TraJa 110. rev1 en · ... a -

Do Conselho Nacional do Trabalho, fui procurador 

1945 Ano em que acompanhei, atentament~ e com vivo ~nteresse, 
em d b t. da Aecembléia Nacional Constituinte e oferec1 modesta os e a es -.JOJ • • • • ~ • d t '11 

t 'b · - ao doutieeimo Senador At1l~o V1vaqua, pre~l en e~ con r1 u1çao -.JU • , • F 1 ~ Jt:-- · ~do setor~ Judic1ar1o. ora meu co ega 
d · -

7
d- Juc-tl· c:::. .:lo Trabalho. Após a public a.ç .:§lo do Pacto r 1 a a • oJ • '-'· • ., ••• 

f~ de 19413. voltei-me .:. sem. rnec~i~ s;;,c::· ~.~!c~~: á elabora.:-ao 
de Q ['ireito dQ Tr.:;,ba lhQ Iill .!....Q.ruLt.l._t},.lJ.~ ~-

t Â época dirigia os destinos do País o honrad 

Presidente Eurico Gaspar Dutra, que instituíra um Govern 

• estável,de~iadministrativa e coalisão nacional, d 

~~~i~pleno às normas constitucionais e às decisões d 

Poder Judiciário. Demais, revelara atenção especial à Just 

ça do Trabalho, apoiando-a, prestigiando-a, resolutamente 

Na luta pelo apaziguamento e consolidação política, não lh 

faltou a contribuição do fluminense Acúrcio Torres, atuant 

líder do Governo na Câmara Federal. 

o 
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Pois bem. Antes da publicação do Estatuto Po 

tico, submeti à lúcida apreciação do Presidente Dutra o pr 

jeto, por mim elaborado, do Decreto-Lei no 9,797. Prudente 

mente, a proposição foi apreciada em reunião, a que estiv 

presente, para esclarecer possíveis dúvidas~e que partic_ 

param figuras notáveis: o Consultor e o Procurador Geral d 

República, os Consultores Jurídicos dos Ministérios da Jus 

tiça e do Trabalho, e douta representação de Senadores e D 

putados, inclusive o presidente da Comissão de Constituiçã 

e Justiça da Assembléia Constituinte. Por voto unânime, 

e-

o 

o 
projeto foi aprovado, tal qual. Entenda-se, ipsis verbis I 
ipsis \ i tte~_is, ipsis virgulis. 

·' 

Na Assembléia Constituinte . e na Ordinária, em que
se transformou, não houve. que eu saiba: uma só voz, uma que 
fosse, contrária à promulgaçéo do diploma. 

Em sua soberba obra Código de Processo do 
Trabalho, o Professor e Ministro Mozart Victor Russomano. antigo. 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho,é terminante, 

_ . 'ao assinala:.: • "a transformação substancial da ,JUSL-l.co. do . 
Trabalho, que se opera através do Decreto-Lei 9. 797" . o . 
autorizado ~iurista proclama a significaç-ão histórica" do _ 

I I I o- 5'\ 
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diploma, "a sua sensível antecipação ao texto básico, ~riand.o ,I!Q 
regime anterior a .Setembro d~ 19·1Q,-ª- magistratura <}S2 TJ:'abalho". 

Consigno a manifestação do Ministro Caldeira Neto, 
meu digno sucessor, ao investir-se na presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho. Ciente dos esforços que devotei à luta 
integradora. eis o seu depoimento, de 3 de ,Maio de 1951: "A 
integração desta Justiça especializada no Poder Judiciário, 
resultou, quase exclusivamente, do trabalho do Ministro Geraldo 
Bezerra de t1enezes". Com este acréscimo: "A ele deve a ,Justiç-a do 
Trabalho a sua reestruturação. consubstanciada no Decreto-lei 
no. 9. 797, de 9 de ,A;eternbro de 194f3. 

NQn ~t ~ locus. diga-se: não é o lugar, para o 
exame concentrado da Justica do Trabalho na ordem constitucional, 
análise a que procedi no livro mencionado e na conferência 
pronunciada em Brasilia, no Tribunal Superior do Trabalho, 
inclusive sob a Carta Magna vigente. Nem se justifica transforme 
em cátedra universitária esta tribuna, de que me sirvo para 
expressar o reconhecimento às homenagens e manifestacoes de que 
sou alvo. 

Sem embargo, estou em realçar que. desde a 
primeira hora de atuacão nesta ,Justica e já ao empossar-rne . fiz 
profissão de fé no nascente Judiciário- trabalhista . vigorosamente 
oposto ao processo fo~silizado e ~s construcões abstratas. Se a 
representatividade par· i tária de empregadores e e mr:•regados 
assegura-lhe a ~~~~JLq d~ antbg~. a presença majoritária 
dos .~~~f. t,<:;./,If.!f,~ conti tui a base ou a garantia jurídica de 
suas decisões . Vislumbrei-lhe o futuro: um monumento judiciário, 
uma Justiça Nova, instrumento vivo de um Direito Novo! A exigir 
de todos nós juizes de ontem e juizes de hoje, juízes 
vitalícios e juízes temporárioz compreens~o de suas 

l • ... I d ...l • "' • d • ,- . pecu l..:lrl. í..~a es . •1C suas exl.gencl.as, e seus J:r~nC.l.f•lOS. 

Tal compreensão tem movido o ilustrado Juiz José 
Maria de Mello Porto, digno Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho. Homem de visào objetiva, luta por informatizar os 
serviços dos órgãos desta Região . Aparelhou-os em termos 
modernos, para o exercício das atividades judicantes, tudo a 
traduzir empenho pertinaz por uma justiça eficiente e rápida. 

Não lhe nego encômios, porque sempre me bati por 
lidima concepção da Justiça do Trabalho. De rito simples. 
contrária ao tecnicismo abusivo, desvinculada de. formaJ.ismos e 
filigra~as, que a descaracterizam. Eficiente, cé lere, refratária 
a prazos longos. Ouvi. sobre es~e aspecto, a lição irresistivel 
de Ruy Barbosa , na clássica QJ:::.tl!;:liQ 2.Q..fl t1ocQs: ",Justiç-a atrasada 
n ão é justiç-a. senao in justiç-a qualificada e manifesta" . A 
sentença do patron o dos advogados brasileiros ajusta-se. com 
maior rigor, à Justica do Trabalho, tendo em conta as questões de 
subsistência. de t odo inadiáveis, que lhe são s ubme tidas. Justica 
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de espirito conc iliatório....~ de solucões h arm\miças . .ll., 
c o letiva . Em sumaJ J ustica da f az $ ocial. Enfim, 
abrangente e democrá t ica) vo l tada à valor i z a ção do 
humano, sem o aniqÜilamento da livre i niciativ~. 

concórdia 
Justiça 

trabalh o 

\. 

suficiente 
O éxito da 

assegurou 
precedente 

Senhoras e s enhor es : He i o s éculo CO!}s t i t u_i t.P.moo t./ 
para um jui zo d e v a lor histór-ico . Ouso·~ _. '\ 

Justica do Trabalho, integrad a ao Poder Judiciár io, 
ao Pais um clima d e ordem, d e p a z. de liber dade. s em 
nos anais da civilização ocidental . 

Por tudo, gra t {ssimo. Do fundo dJalma, ainda uma 
vez , extr aio a reflexão consoladora: sou um favorecido de Deus! 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Ministro Luiz Antonio Octavio Gallotti, 

presidente do Supremo Tribunal Federal: 

Abraço caro amigo e mestre homenagem 

denominação FJrum Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 

merecido reconhecimento notáveis serviços prestados 

Poder Judiciário e Justiça do Trabalho (Brasília, DF, 

31-5-1994). 
---- -

I t'L • 5'1 
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PODER JUDICIÁRIO 

JU~ II~A UU 111.1\MLIIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRAOJ\LHO DA 1 ~ REGIAO 

GABINETE DO PRESIDENTE 

OFICIO TRT-GP-NQ 308/94 

Rio de Janeiro, 16 de m11io de 1994 

Senhor Ministro 

A Presidência deste Tribunal Regional, 

cuja jurisdição abrange todo o Estado do Rio de Janeiro, com 

o apoio e o incentivo dos jurisdicionados . que não lhe têm 

rcguteudo uplausos, vem se empenhando, na medida do possível, 

em dotar o~ seus órgiios , de primeira e scgu uda instâncias, de 

adequadas e mo de r nas insta 1 ações, in f o r matizando- 1 h e s os 

SCf'IÍ(,'t"'l:::, ~)bjctiVhndu o' -tlliL:ar Ullla prestUÇÜO jurisdicional 

rápida e eficaz. 

Vossa Excelência, Senhor Ministro, foi um 

brilhante, operoso e probo servidor de primeira hora desta 

Justiçu. que tnnto llw deve. 

lJcsd~.:: os tempos de Juiz Presidente dn 

. Junt11 de Conci 1 iltçiio c Ju l gnmento do Rio de Jnneiro, em 19J8, 

e cuj11s funções continuou u I:!Xercer em 19 4 1, no instituir-se 

u .lustiçn do Trubnlho. nelos permanecendo nt<! o ano de 1945, 

numa expcri~ncia jurisdicionul pioneiro vivido no lado dt: 

ilustres e dignos companheiros. 

Por essa época, deu· lamb<!m Vossa 

Excelência notlivcl contribuição pessoal pnra o reconhecimento 

dn .lu:dit,•u du 'l'ruhulltu comu ürgílu du l'oucr Judlclúrlu pclll 

Con s tituição de 1946, cujos trabalhos acompanhou de perto, na 

Excelcntís s imo Senhor 

Ml N I STIW lilo;JtALI>O BI~/.1-:I<RA DE MENI·;u;s 

Rua Os waldo Cruz . 49/60 2 

l c nraf- Nilerói - RJ 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 ~ REGIÃO 

2 

yualidacl~ de Presidente do ant i go Conselho Nacional do 

Trabalho. desincumbindo-sc de honrosa missão recebiua do e nt ão 

Presidente da República. Genera l Eurico Gaspar Dutra. 

Simultane a me nte. Vossa Excelência já 

c l lll.HH H v é\ o pro j e to do De c r e l o L e i 11 Q 9 . 7 <J 7 • de 9 de se l e 111 b r o 

d c l 9 <lt) • 4 u t:: • e x t i n g u i r1 d o o s u n t i g o s C o n s e 1 h o s N a ci o n u I c 

R e g i o 11 n i s d u '1' r u IHt I h o , criou o Tril>unnl ~uperior e os 

Regionais, i n s t i l u i n d o a t-1 u g i s t r a t u r a do T r a b a 1 h o . COI\l 

in).!rL'sso. por concu r ~o . llll pri111eirn insláncia, e acesso aos 

l'ribunuis lü:gio1wi s . por antigUiduuc c Jucrccimer~to. 

Corno pr imeiro Presidente do Tribunal 

Super ior do Trabalho, inicialmente nomeatlu e dt:pois eleito e 

ret::leito pela vontudc unãni111e de seus confrades, Vo~sa 

Excclêncin teve oportunidade de desenvolver árduo e profícuo 

tral>alho de organização e instalação dn Suprema Cor te 

'l'rullalhisln c dllS 'l'riiHIIIHi1; l{c~illllHi s , Clllllll o dc~lc Tribunal 

R L'~ i onn I d u P r i 111 c i r n R c g i i'í o , o q u c l c n h o El h o r1 r ll d c p r c s i d i r , 

e 4uc con tou : no se u uto inau g ural, com a presença e as 

pnlavras de saudaç ão de Vossa Excelência, seg undo registram os 

seus unni s ·. 

Por tanto s e relevantes serviços prestados 

à Ju s ti ça do Trabalho no Brasil, é que esta Presidência 

deli berou dnr o JWlllc de Vos s n Excelência 1\ J1ovu sede d a 

Justiçll do Trllbnlho de Niterói. n ser inaugurada no clia 22 de 

j u I h o · p r 6 x i mo , às 

Ministro Geraldo 

17:3 0 horas, a qual 

Bezerra de Menezes", 

s e 

e 

denominará 

ainda pela 

"Fórum 

feliz 

coincidência de ser aquela cidade o seu berço natal. onde 

reali zou a sun f ormnçiio humuni s tica, exerceu os magi s térios 

secumlúrio c su peri o r c constituiu suu numerosa c dignn 

família. 

A o c 11 ~ c j o , r c r1 o v nmn s l> ~ 11 os s o s p r o te s t os 

lll' "ll 11 c:1 ti mn c di ~• li lllll cu n ~.; i dcru~llo. 

~u.-L:-~. 
JUI~Srt MAKIA DE MELLO POR'fO 

I' r e s i ti c 11 t c do T r i h u 1111 I R c g i o nu l ti o 'I' r u lw I h u d u 

l'rimciru Região 

I 
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Juiz PlZARRO DHUMMOND -

Lostaria, e por isso mesmo pedi ~nia a Vossa Excet 
l~1cia e aos ilustres paras, de pronunciar brev!ssimas palavras 

em torno de figura exponencial, cujo nome em boa hoca foi escolhi

do para denominar o forum da Justiça do Trabalho de NiterÓi, o do 

Ministro G~raldo Bezerra de Menezes. Minha admiraçio por esse dou~ 

magistrado e professor ~ muito grande, é muito antiga. Eu era 

f. )adolescente, quando tive conhecimento do seu valor imenso. 
Logo que comecei a me interessar pelo Direito do Trabalho~ 

impressionei-me com o seu livro dedicado ao direito sindical,~":=:; 

(Í•Poll tica Sindi• 

~ i:jrasil oira",+que ~ de l94J. Logo apó$tado por Oliveira Vianna 
, 

e louvada pelo professor Tu1io Ascarelli, da Universidade de 

Bolonha, nestes t~rmos: "A clara e aguda exposição do desenvolvimen

to do direito sindical brasileiro no quad~ yoral do direito compara-

~ do conGlitui, realmente, uma contribuição not~ve1 ao estudo do 

~ ~(f'~ssuntou .1. mestre Rafael Caldera, da Universidade de Caracas, 

a~tor de Derec~o ~al Trabafo, ediçm primeira do 1939, 'atual Pre

s~dente da Republlca da Venezuela, saudou o aparecimento da mono-
. L-i r . S c•• cst~s z - -: ~ . 

~raf~arJo nosso patr~c~o, a@e:~ oxpre~3oes~ 

~'felicito-o muito cordialmente por sua obra, 
, , 

que constitui magnifica s~ntese do problema sindical e de I sua 

consideração no Brasil, nas diversas etapas por que tem passad~ 

e constitui, por sua vez, informação de grande valor para os que, 

entre os ~ovos irmão(. nos interessamos vivamente pela realidade 



,i , O 
,-- --- ndo- .p- Ger-al'do- Bez-err-aCã- -

.livro foi publ~cJadot qud: Conciliação e Julgamento, 
é sioento da un a •iu 

Men~zes era a~n a ~re . ~ d e especialista do novum ~s. 
e ja s e imPf1ha c om'1mayl.s .. ro o ' . - . . -- . -

Succner am-so outros livro'l. Diss~dion Col et~v~s . .Q.Q. l!a?alho 
e Direito 3 Gr eve a.Q.ireito_~ Juba;ha .Jl.._JLSegurldade _S<:'c1al 
n;-co nst ituição, qLo se~t2rnaram cla~sicos na b~blio~afl.a tra~ 
ba l hi s t a , c om r epe lidas ~ui ç oe~ e~ >r~pergu~sao alem-~ro~ter-

/ · r as. Out~;ifob r asf d~ cunho soc~ol_o y .. u;~ ~ l~terarl.o, q':'e atJ.nglra'»'. 
C!rlll'~l~.'l,' ) S quatr~eis ed i .,: oes.)~ ~ redl.gl.dOS como 05 Cl. ta dos' em ll.n 

gua gem bem elabo r ad a . .. ·- ~ 
. P • ._-.-.- ' -

Geraldo Bez e rra do Mayri(zes foi ~nrimeiro presi9ente do Tri• 
bunal Supo~i~r ~u Trab~lho, , -· - ~instalou. Alem do~ - ~mais, 1 

- ; J .. 
-- - -- -

a integração da Justiça do TrabalhÔ---

no Poder Judici~rio. [ J e ~ o credenciado autor da primeira lei Orgi-. , 
aMatax nica da Just i ça do Trélbalho, pois o projeto de le.1. e da sua ... 

A # 

lavra, e propos ao presidente da Republica Eurico Gaspar Dutra o pro• 

jato de lui de quo rosultou a car~eira de Juia do Trabalho. Tod os co• 

nhocemos a import:ncia do Decreto•Lui~~!: 9797, de 9 de setembro de 

• 1946, e o quo rnpresontou para a justiça especial. Geraldo Bezerra de 

Menezes ~ nome de ma gna relevância na histÓria de. nossa Justiça. Não 

• poderia deixar de homanage~·lo. Apenas aguardava o momento propÍcio a 
, 

fim de rualçar a boa escolha desse egragio Ministro e doutrinadGr para , 
rotular o Forum de Niteroi. 

J UI 7 ROBERT O DAVIS -
Permita Vo~sa Excelência, Sr. Presidente, quo subscreva .!u 

t.otLHtl o que f oi dito pe lo eminente Juiz Pizarr~. Drummoru;t, porque 

realmente foi(// oporluna e justinsima a homenagem prostada ao Ministro 

Bezerra de Menezes, qu ~ cu considero verdadeiro art!fice da Justiça 

, --- -do Trabalho como orgao do Poder Judiciario. Com acerto, foi dito e 

sublinhado#: por inic iativa do homenageado, esta Justiça do Trabalho 

foi enquadrada no Podar Judici:rio. Solicito ~ Vossa Excelência, Sr. 

~ _ > . Presidente, consto dq,. ata a manifestaçãoJII do eminente 
Juiz Pizarro Orummond e a minha, no mesmo sentido. 

~ PRESIDENTE MELLO PORTO 

berto DavisJtJque souberam traduzir, com fidelidade, o pensa-

mento de todo~ os que corapÕem o l5rgão Especial~ 

Jl$ 1 õ"l 
--------------------
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~ AO MINISTRO GERI\1.00 BEZERRA DE MENEZES 

( PRCNJf'CIAMENI'O 00 DEPUTADO JUNJT ABI -RAMIA NA CÂMARA FEDERAL) 

O FÓR.l.M MINISTRO GERALOO BEZERRA DE MENEZES que será inagurado sexta-feira, dia 
22 de Julho, em NiLeroi, abrigará todas ns Jtr~Las de Conclllaç~ e JulgG~JCnioda 
antiga Capital da Velha ProvÍncia. De parabéns, o Juiz José Mari~ de ~llo PoP
to, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Prineira Regi~ por mais es
se serviço em favor da cOOJ.IDidade. 

Em pouco rrenos de dols anos de adnlnlslraç~, quero reglslrar, o Juiz Mello Por'
to tem daOO un novo ruro-di.Ilâni.co, ágil, pleno de eficiência - à Justiça do Tra-; 
balho no Estado do Rio de Janeiro. Serrpre , obstinadarente, preocupado em agiliza
la. 

A minha presença nesta Tribuna, no entanto, acima de tudo, é para dizer do rreu 
regozijo pela harenagem, justÍssima, que está sendo prestada ao Ministro e Profes 
sor Geraldo Bezerra de Menezes. FÓRll-1 MINISTRO GERAlDO BEZERRA DE MENEZES, assim
estará estatpado, para a posteridade, no pÓrtico do novo prédio da Justiça do Tra 
balho em NiterÓi. -

E é bem, e é justo, que assim seja. O reconhecinento é tudo. O patrcno universal 
dos Advo~ados, Marco TÚlio cicero, sentenciou que "o mais essencial de todos os 
deveres e o reconhecirrento". 

De prole rlt~Terosa, 15 filhos, sem rredo de e rrar, afinoo que a Justiça do Trabalho 
é un filho a mais desse niLeroiense ilustre, de 79 anos de idade, chanado pelo Mi 
nislro JÚlio Barata de "Juiz paradip;na de Juizes". Desde o final da década de 30-; 
quando se tomou Juiz, ainda jovem, no ent~ Distrito Federal, nun terrpo em que 
~"f>-.'1.'1 JusUça em, alnda, ~ndicc do Minist.hrio do Trabalho, Geraldo Bezerra de 
Menezes lutou sem esroorecinento para dar à Justiça do Trabalho a feiç~ atual. 

É de sua autoria o proje lo do Decreto-Lei 9. 797, de selerrbro de 1946, que deu à 
Justiça do Trabalho a organizaç~ hoje vigente. E mais. Últiloo presidente do Con
selho Nacional do Trabalho e prineiro Presidente do Tribunal SUperior do Trabalho, 
reconhecid.arente, já é fato histórico, ~raldo Bezerra de Menezes tomou-se un dos 
principais responsavels pela incorpo~90 constitucional da Justiça do Trabalho ao 
Poder Judiciário, e, sem soobra de dÚvida, o seu grande organizador - do Tr lbunal 
Superior do 'I'raba!ho e demais ÓrgQC>s. A par disso, integrou a Caniss?9 Elaboradora 
dos Projetos do Codigo Processual do Trabalho, da Lei de Greve e Dissidios Coleti
vos do Trabalho, quando Ministro Trancredo Neves, além de outras canissÇ)es prelegis 
!ativas. -

N~ bastasse i~, Geraldo Bezerra de Menezes - que é un lÍder católico de expre~ 
nacional - i.npos-se, ainda, coroo un dos mais conceituados doutrinadores do novo di
rei to, autêntico pioneiro, com obras consagradas no Brasil e no exterior. E, diligen 
terrente, todo o seu saber jurÍdico, por mais de três décadas, ele o transnitiu aos 
seus alLU10s, coroo catedrático de Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito da Uni 
vcrsidade Federal Flunlncnse. Jus~i!'lcac.taTcnt<;, corú'erlu-lhe a Associaç~ dos Magis= 
trados do Trabalho do Estado de 8{10 Paulo o titulo de "Construtor do Direito do Tra
balho". 

Senhores Deputados: Por dever de reconhecirrento, como representante do povo flLITÚ.Ilen 
~)( ' rx'n ln Co:Jn lrgtoJ.nllvn, n:;io (XXJerla <.k! JxtJr di'' r-cgl aLrar a cnlrega oo pÚbJJco,ocx= 
ta-feira, dia 22 de Julho, em NiterÓi, do FÓRUM MlNISTRO GERA100 GEZERRA DE MENEZES. 
Muito Obrigado. 

tl '-~ '1 
--------------------------------------------~---------J 
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O extraordinário acontecimento desta 

tarde de 22 de julho de 1994, ficará assinalado na hietó-

ria de Niterói. Um de seus mais ilustres filhos tem o pre-

nome. nome e agnome identificando este prédio da Justiça 

do Trabalho: FdrUJD Hinistro Geraldo Bezerra de Henezes. 

Permitiu Deus que o paladino de sua 

Igreja estivesse presente, para assistir, na integral lu-

cidez doe 79 anos e ll dias de existência, o magnifico ba-

tiemo. 

O nome Geraldo Bezerra, sempre respeita-
'-~ 

do, acatado e admirado na Justiça~ - _- ~uiz, para-

dlsma de Juizes~ na frase conclusiva do Ministro Julio Ba

rata, ex- Presidente do Tribunal Superior do ~rabalho e ti-

tular da Pasta do Trabalho e Previdência Social - hoje a 

ela se incorpora, em termos definitivos, passando para os 

anais da posteridade. 

Todas as vezes que olharmos para este 

Templo da Justiça especial, iremos relembrar a figura no-

tabil!esima, da qual se envaidecem Niterói, o Estado do 

Rio de Janeiro e o Brasil. 

Aqui nasceu Geraldo Montedônio Bezerra de 

Menezes, aqui estudou, aqui fez o curso jurídico na venusta 

e vetusta Faculdade de Direito, integrada a Universidade 

Federal Fluminense, estabele- ~4~------------------------------~;t~ 

~~~--~--~-----
(•) Discurso de Edmo Rodrigues Lutterbach, Procurador de Jus-

tiça no Estado do Rio de Janeiro e Presidente da Academia 

Fluminense de Letras, na inauguração do FSrum Hinistro 

I 
Geraldo Bezerra de Henezes, eJD Niter6i, no dia 22 de .Julho 

• 
de 1994, em noJDe das ..IJJstituiç{Jes culturais de Niterói. / 

,.. 
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cimento de ensino superior em que presidira o Cen±ro 

Acadêmico Evariste da Veiga, o Centro Fluminense de Estudos 

Jurídicos e fora orador oficial de sua Turma (1936), a mesma 

Casa em que iria lecionar e chegaria a dirigir. 
AquT~ na antiga · cãpTtal fluminense, vive ele 

desde o dia de seu nascimento, 11 de julho de 1915. 

Senhoras e senhores: 

A nossa presença nesta solenidade, sem 

cômpares neste ~- nicipio, deve~se à admiração, veramente 

profunda~ e cresc~e, que devotamos ao·nosso ex-prof~so~ 

Hoje, volvidos os anos, nosso Confrade em várias Academias 

e Institutos Históricos. Nosso mestre, amigo e conselheiro, 

enquanto pularem os nossos corações. 

A indeclinável representatividade que recebemos 

das instituições culturais de Niterói, devemos a distinção 

altíssima de apresentar ao filho egrégio do torrão de 

Araribóia os cumprimentos de centenas de seus Acadêmicos. 

Assim o fazemos pela Academia Fluminense 

de Letras, que temos a fortuna de presidir, e vós, Senhor 

Ministro, a presidistes por mais de uma vez,- Arcádia que 

hoje completa 77 anos de atividades, eis que fundada em 22 . .. . 
de julhe de 1917, festej~doe ·com ~pl~u8o~ ~ um do~ 

seus màis destacados integrantes; pela Academia Nite-

roiense de Letras, da qual fostes um dos fundadores e 

presidente, hoje enaltecida sob a orientação do Dr. Horá-

cio Pacheco; pelo Cenáculp Fluminense de História e Le-- . . . ' 

tr~e, sob o egclarecido c~mnnde de Nemécio Cul~z~~; pelo In~
tituto Histórico de Niterói, que o Sr. Gilberto Emílio Ch~udon 

m:~.is umu vez pres ide e pela Academi&~ Fluminen~e de Fil ~·eofia 
confiada ao discernimente do Dr. Jos é In~ldo Alves Alon~o. ' 

tlÇ{_sc, 
~~----------------------~-------------------
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Todas, Sr. Ministro) sao entidades que integrais, 

para honra nossa. 

T~i ~ In~tituiçõee c omparecem p~c felicit~r-ve~ e 

z.pl•~udir c. iniciuti v::.~ d n DignÍ~ ~it:1o Jui z Presidente dn Tribu

n~l Regi rn~l do Tr~b~lho d~ Primeir~ Regin~, Dr. Jo~é M~ri~ 

de h~ ·:: ll o P :1rto , que teve r~ lenbrc..nçc~ àe identi:tic~;-r o Fórum 
.. 

c ~-::. '"'! n~ne de u..':l flu..1:.inen:. e que serviu L Ju~ ti ';'::-. do Tr.:.b - lh') pcr __ -

:-.. - 1. :.: d'"' tr~r- d é c _.d .::.r , c -:-;:: •--.mor, de d.ic~ç.:.o e cl ~~ivid.~nci -. • 

Ou~rossim, per~ cumprimentar o _pr. Mello Porto pela instala-

ção da Sala dos Advogados, em homenagem a outro crescido 

niteroiense, que presidira, anteriormente, a Academia Flu-

minense de Letras, o Dr . Alberto Francisco Torres, ex-pre-

sidente do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do 

Bras il; ao prezadiesimo e ilustrado Presidente da Ordem 

dos Advogados, s ubse ção de Niterói, Dr. Orquinésio de Oli-

veira , e a o muito digno Dr. Sérgio Vasconcelos, Presidente 

da Assoc iação Fluminense de Advogados Trabalhistas. 

Dizíamos da grandeza de virtudes do patrono 

dest e Fó rum, s em distingüir se Gera~ldo. Bezerra de Menezes 

1 , . ~~ ~ , d' . ü ' d e homenageado ou se o Pa ac~o -· . e ~st~ng ~ o, 

tl4" ~ r e gistrado com seu nome. Seja como for, nossas palmas ao 

j ui z idea lizador da medida. 

O certo, Sr. Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho, é que V. Exa. não encontrou dificuldades para 

denominar?-~~Fórum. E acertou na escolha. Descobriu a marca 

de um homem cuja formação moral e intelectual é reconhecida 

pelos eminentes vultos que se destacaram e sobressaíram no 

c e nário jurídico br_a _sileiro . . No lai- -----------------. .. a-_ w~~~ -

I I 't - 5'"~----------------------_.. ~--------"-----
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cato católic~Geraldo Bezerra de Menezes é tido, por auto

ridades eclesiãaticaa e leigas, como " alma de apóstolo", 

"cristão autêntico e decidido","ilustre pensador e lider 

católico", "paladino da Igreja e da Pátria", "nobre cam-

peão da causa de Cristo e da Igreja" ) <-tcatólico a toda 

prova, de fibra, de .convicção1 
de envergadura moral". 

Foi o lídimo representante do Brasil, em Roma, no ano 

1951, por ocasião do lO Congresso Mundial do Apostolado dos Lei -

gos, integrando-lhe a Comissão Presidencial, composta de cinco mem

bros; mandatário do Brasil no 20 Congresso Mundial das Congrega

coes Marianas, nos Estados Unidos, Ar~idiocese de Newark, 1959, 

onde relatou a tese oficial, "Dignidade da Pessoa Humana"; chefe 

da Delegação Brasileira ao lO Congresso Latino-Americano para o A

·postolado dos Leigos, em Buenos Aires, 1966. 

Na Justiça trabalhista, Geraldo Bezerra 

de Menezes percorreu todas as posições.nos trin~a. anos de 

vida judicante, que soube transformar num laboratório 

de experiências e análises básicas à construção doutriná-

ria". 

Guindado, moço ainda, à presidência da 

Junta de Conciliação e Julgamento do antig~ Distrito Fede-

ral, tornou-se, em 1945, Procurador e último p~~sidente do Con

selho Nacional do Trabalho, fundador, organizador e primeiro 

presidente, em 1946, do Tribunal Superior do Trabalho, nome~ 

pel'1 ínclit~ Prc. i ~ e_,.,_·:.c .. ~_ .. R , 
- u - e~ublic~ Genc~~l Eurico G __ ;:::-r-r 

D-:.t~..:· .• 

I 

Geraldo Bezerr~autor do ante-

projeto do Decreto-Le;9,797, de 9 de setembro de 1946, que 

deu à Juatica do Trabalho a organização atual, criando o 

12 o- ~ Çt~----------------------~ 
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Tribu: ~ 1 superior do Trabalho e Tribunais Regionais e 

extingüindo o conselho Nacional do Trabalho e Conselhos 

Regionais. E instituiu a Magistratura do Trabalho no país· 

A respeito, lembramos o discurso, de grande 

signi ficação, do Ministro Júlio Bara~~ 

~quando Geraldo Bezerra se investiu na 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em novembro de 

1954: "- Foi V. Exa.J Sr. Dr. Geraldo Bezerra de Henezes, o 

verdadeiro autor e construtor do Decreto-Íei 9. 797, que 

estruturou a Justiça do Trabalho, integrando-a no Poder .. 
Judiciário~. Acrescentou: ~Nenhum Juiz do Trabalho esque-

cerá esse serviço inestimável >>. 

Realmente, ninguém mais olvidou o fato, 

de relevo histórico. 

De 1954 a 1958, exerceu, dignamente, com 

exemplar proficiência, o cargo de Corregedor e a presidência 

da Primeira Turma do Tribunal Superior, ambos por eleição 

unãnime. 

Presidiu a Comissão Elaboradora~<C~---;>~ do pro-

jeto do Código de Processo do Trabalho 
..... 

e compos a Comia-

são1 presidida pelo Ministro Tancredo Neves, que preparou o 

anteprojeto da Lei sobre Diesidios Coletivos do Trabalho e 

Dirc~t : ~c G~~vc , ~ando o rel~t or d~ prioeir~ p~rte, e o ~i

n i :: tr::'l Or C~.r s~ .~ .. _. i v~:. , d.: neevnu::.. o~ doi~ projetos . coo ~r; 

re~:pecti v:.'.~ exp -:· r.. içõe ~ de moti v oe , figu.r>.n n 0 livro de s u o:. f".U

torü: "Terr: :->.c e SoluçÕe!::". 

Expoente s d 2. cul tur2 pétrie.., n o.!! eeferL-e jur:Ídic;>. e 

li ter::ri::-. , sempre a plc.udircm ~ua atuação e euae decieÕee, li.E:

eim como ~e obr;.s public~!!. De ~ e ele~, .EdJ.l~d1:> Spíndola, 
-r~ck , ~~ ~-M~~....-

Cr.stro Nuner-, Hemel5 Lime., ega dru! Viana, Neli e :te, ri ando 

Goc eo, Ceza rino Júniêr, W~ldemar Ferreira, Afonso Arino5 de 
-!L~~ ._11~~ 

Mello Fr~co;yseabr~ Pagunde~~ri~to de ~erai~ FilhQ, A-

dro['.ldo J.:e ~qui t~ dc- Coettt, ~2 'I SI ~ V~c• Lei tão de. 
t/.4 ~) 

l '2,'- s ""------------------------~~-------------
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Cunhe., J ouquim Piment;., João de Oliveira Pilhe, iíozart Jictor 

Rus~om~no, e ~eus conterr~eo~ Oliveira Vi~2 , Agrippino Grieco, 

Ab~l Iuc.Gr.lh~ee, Ever~rdo Bc.ckeueer, Jo~é Cândido de Carvalho, 
- - . . 

If:5o:-~el Coutinhc , Luiz L"-l!lego, M;ircoe Almir ~~-de ire., Levy Cc.r-
€'4l-_:v. 

neiro. 'YJUiz dr. Corte Internr,.cional de Haia f, ( • s ~ate~-

t t:rc. f.er o livrt~ Di~sÍdiGs Ccletivee ~ ~-----~)1 . 
Trabalho e Direi to de Greve << uma das maia belas pá.ginas 

que se tem escrito no Brasil sobre problemas de Direito do 

Trabalho, em que o vigor e a clareza da argumentação se 

aliam ao profundo conhecimento da matéria e à elegância da 

exposição " . 

Aliás, a clareza de Geraldo Bezerra 

ressaltada por outroar~epeitáveiP intelectuais. 

. 
e 

O conhecido critico literário Agrippino 
'('.4 J<..,~ 'Y'f\Jl-~ / . 

Grieco,~ (obra de Geraldo Bezerra de Menezes, 

refere-se ~ " translúcida clareza de exposioãola refletir a 

lealdade de racioc!n~~2desaparece nunca, mesmo ~a 
voltas com o profissional, o manejador de textos austeros, 

provando-se que ser um bom juiz, não impede de conservar-

se bom estilista". 

E o nosso ex-confrade na Academia Flumi-

nense de Letras, colega do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

no Conselho Federal de Cultura, membro.é-"'" -4. da Aca

demia~ter, a Brasileira de Letras, campista de renome, 

José Cândido de Carvalho, em artigo publicado no jornal O 

Fluminense, foi preciso: Geraldo Bezerra de Menezes~ ~ 
es-

creve com um lâmpada de 1.000 velas e uma simplicidade de -- - . ", - . n -
quem dá bom dia, ou boa noite". Vai além, o ~utor do Coro-

nel Lobisomen, quando coloca Geraldo Bezerra como "um dos 

nossos mestres da prosa, a boa prosa dos grandes escrito-

res nacionais". 

l~L~~~--------------------------------------------------~~---------------------------
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Per seu turno, eminent!esimoe profee~oree e juri~

t~~ de além-fronteir~s ler~ oe livres do autor doe cláe~i -
....... 

coes Dis f!Ídi os Coleti ve~ .!2, Tre.balho .! Direi to S!, Greve, onde 

ce revelou impertérrimo • •~dito 4efoneor~~ --~~ ~~1-

vo· dr. Justiç&~. do Tro.balho, • .Q Direi to ll Tr2.bL'.lhc .! .! ~

ridr.de Soci.-.. 1 !1.:! CQneti tuiçQG, leuv2ndo-oe com fre(i'úêncill.. • 

Entre outros t ant os, <o# 

eno exemplo~: 

Tissembaum, Diego Lamas, José Maria Rivas, Héctor Genoud, 

na Argentina. além de Guillermo Cabanelas, o mestre do 

Tratado Ele01ental de Derecho Laboral . Eduardo Couture e 
/ 

Francisco de Ferrari, do Uruguai; Rafael Caldera, juris-

consulto e professor especializado , duas vezes Presidente 

da Venezuela; Mo isés Poblete Troncoso, Walker Lifiares, do 

Chile; Bernardino León Y León, da Corte Suprema do Peru/ R 

Gustavo Paredes, da Universidade Arequipa; Mário de la 

Cueva, da Uni verei_?~de Nac ional Autônoma do México, • I ar 
~ dos rr.~.i ~ completos trat adiet t'.e de Direito de TrtLbt:lho 

na Améric~ Latina, que repraduz, et: e eu ~sa.moeo TrEt~:tdo, opi

niÕe~ do juri~t c. e magietr~ .. dQ brasileiro. 

N~ Eepwnh~, é lembrado per Miguel Her-

nainz U.~rquez, eietemntiz~dor doutrinárie de direito trcbalhie-• 
t~ n~ Penín~ula IbéricQ, e, igualmente, por nemee de indiecú-

tível mérito - Ju~ ~enendez Pidnl, lranciece Kolina, S~tiage 

L:ontero Diaz. 

Nc. lronç.:., dee.taa&m-eef •< r 1lr*c .... ~ Jei\ll Bre'\he de la 
Greesaye, da Faculdade de Direito de Bordeaux; Jean Rive-

ro , constitucionalista; George Vedel, da Universidade de 

~ ~ Paris Pierro Lavigne,1 nomes de ressonância internacional. 

Reperc utiram na Inglaterra seus estudos 

na área das relações coletivas do trabalho, motivo por que 

o profe s s o r Oscar Fr eund o propôs para membro honorário da 
-::..w./ . 

Indus t r i al L~w Soci e ty~ de Londres, quando já integrava 
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Ger~· ldo Be zerrr;. o Institute de Derech& del Trabajo, da Uni

versidé.de do Litoral, da Argentina, o In~ ti tuto E~panhel de 

Direito Proce~~u~l, d Inetituto Latin~Dmericano de Direite 

do Tro.:.bc.lho e Previd3ncie. Social, a. SociedG~.de InternaciG -

nnl de Direi to S~cial, a Academia. Intern~ci9nal d~. Juri~PI1! . ~,:.: .. 

dênci a e Direita Comp~r~de. 

N~ p~tri~ de Dante, Santo Tomá~ de ~uino ~ outrae 

celebridc,des, enc cntromo~ referência~ conoagrl:',dora~ a. li vree 

eeu~ ~Giu~eppe Chiarelli, doa mai~ notávei~ ju

ri~t~e contemportneo~, juiz da Corte Internacional dn Itá

li ~ ; de Túlio Asc~relli, de. Univer~.idnde de Bolonha; de Ri

CQrdo Richcxd, Que pontificava n~ Universidade de Pavia, au

tor do ~rtigo Que veio ~ l~e n~ revista italiana, editada 

e~ Ro~~, !1 Dirito ~ L~verG, eob e título Contribuiçã• 

Br~ c ileir~ ~Doutrina doe Di~~Ídioe ColetivQe ~ Tr~b~lho, 

reprcduzido, ~ g~ü;c_ de prefácio, ~c. terceira edição da. ebrli:. 

do ncf.so patrício dedicadL e o tem~. 
Compreende-se a razão por que o Dr. Geraldo Be-

zerra de Menezes fe z jus à Grã-Cruz do Poder Judiciário Bra-

sileiro; à Grã-Cruz do Pode r Judiciário do Trabalho; à Grã-

Cruz do Mérito d o Trabalho; ao Colar do Mérito Judiciário do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeir~~stenta , o ~~ 
título de "Construto r d o Direito do Trabalho", ~ 
Associação dos Magi s trados do Tribunal Regional do Trabalho, 

com sede em são Paulo. ~~ 
Válida a medida de V. Exa., douto Presi~ente, JLI~ 

amparad~J1~.lc;>_ .s_enso de justiça, ao~~ Ã ~ 
~~ -~"'~ - . 1 d 1 t (~ -'· · "' .. , .., w'"' "'~· JU~z que exa tou, a to as as uzes, a oga 

do magistrado. 

Cumprimentos a v. Exa. 1 Sr. Juiz 

Mello Porto, que tanto e e tem empenhado em suprir •• _ J 
C\.-) lacunas doa órgãos do Tribunal Regional do Trabalho em to-

do o Estado do Rio de Janeiro, providenciando-lhes inata-

lações modernas, i ~formatizando-lhes oe eerviçoe, visando 
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a uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, como an-

seiam aqueles que nela militamf 

! 
-~-~~-.) -----. ·~ recorremos ao so-

neto do saudoso poeta de Sombras e Luzes, Luiz de Almeida Tei 

xeira, que até há pouco nos alegrava com o seu convívio. Per-

·.~-~ 
mit~· (alterar-lhe o verso do último terceto, ao complementar 

as referências ao digníssimo brasileiro, Geraldo Montedônio Be 

zerra de Menezes: 

Cruzado rijo de ardorosa história, 

na prosa egrégio e grande na oratória, 

tocado pela Igreja divinal. 

Juiz e mestre de cultura imensa, 

apóstolo messiânico da crença, 

jurista que dá nome a um Tribunal. 
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· Tribunal: _:·:~S_tlper.jor do Tra·balho 
: :!1.'·· . .. ... -....,.·--:~ . • '•+-~ -

Comemorado, oritein, o segundo· anive~sário de. sua instalação 
.' · _ ~·os· - di~ursos proferidos 

·Comemo,aado ·a paasagem do seu . ·segUlldO 
anlver.sãno de Instalação· o Tribunal S-uper-ior 
do Trabalho rea li2;ou onte m·, às 14 -hor:a.s, uma 
sessã.o solene a que coin.paroceram, além do 
Sr. Adroaldo Mesquita da .. c osta, Ministro · da 
J .stiça: Se;1ado.r Flllnto Mi.UJ.er, Desemba.rga
dor Ager.o:· ftabe • .>, Dr, Plinio Trava·ssos,• -pt·e
s\dentes (1e r~ !l ~a rq uias, diretores e func:ioná
rios doq T ,·ib- .. -.::; Reg:onais ·do' Trabalho; 

Iniciada u SPóSão fez uso da palawa o 
;:;~. Minist ro Gat..tldo Bezerra· de Menezes, pre
Sidente c.lo T :· ibuna l Superior do Trabalho, que 
;>roferiu o ~e~u inte dlsc.ursq : 

Di:;;::t :rs;o ~o Sr. Ministro Ger:~~ldo 
- Bezerra de Mênezes • · 

tativos elas · düerentes ca.tegorlu pro!i86ionals 
e econômic8.6, .devem,· aem exce81108, sem 1nto 
Ie:rlnciaa; · envid.U: esf<>tços, para. · que u sua 
questões sejam · soluciona.da.s, preferentemente, 
p'or · a.côrdo, através de· •contratos ·coletivos · ae 
trabalho. Esse InstrumentO de paz social, _ que

1 tem trazido tantos resultados, precisa, sem 'd1l-, 
vida, ser ut111zado com· mais . Intensidade em 
nosso· mefo. ' · 

o recurso à Justiça 1o 'Trabalho hA:-cle ·ser 
o· último meio; o ·apélo ~ derradeiro, o remé
dio ·heróléo; p&!'& ·a sóluçã:d hàrmônica· do dissl• 
dio. E não esqueçam as partes, como· ja.ma111 
esquecei"&m os · maglbtrados, · de que 11. funçáo 
ti'asta Justtça é, eminentemente, conciliadora. 
Mesmo depois de ajuizada a demanda, esfor

"::\ ... sol~nid ade. comemor:átiva . do segundo cem-ae por uma . solução collcilatérla. De ' todo 
a!livet·;:;ário de instalação "do· TrlbUJD.al Su.perior lmpossiyel o a.<l!)IclO, ~um~~e-lhes ~epositu, 
do T rabalho, . duas grandeos .iniciativas. vt:;ando como vem fazendo. sua, con-la.p;s. na :-mparcla
r.· dar maior expressã.ó. à .Justiça. .d-o T·ra.balho, lidade e ,na justiçn c~n; que s~~:o . aprec:a.das tala 
nevem ser lembradas, como 'demon.stra.çãó ir- questões noe trl_?uuu~~ trabalw.st~.s. 
r-:cusavel da. nossa confl8.'n~a n.a fq.rça .do· di- . Esta!> .cons!Qer,·çoe'. meus senhores, .estAo 
reíto social: ·a reestruturaÇão dos ttibunais tra- em consonância com a liçllo. do Exmo. Sr. M!
ba.lhlstas, oper.llida pelo Decreto-lei n • . 9.797, nistro, Dr. Adroaldo Mesquita. d& Costa.. Ad
da 9 de Setembro . de 1946, .e 8. -inerusão dessa vogado, lluatr::mdo o pa.rl&mento brasileiro, de
j~:·stiça. especia1 entre os órgãos do Poder Ju- senvolvendo serena e decisiva atuação na Paa
dic!árlo, .nu basea es'tabelecidaa Pela Carta. ta da Justiça. Sua E;rcelência sempre se b&• 
Magna vigente. . teu por "um ·regime democrático, de ordem, de 

~om a eXpedição do Decreto-lei n. 1.237, liberdade e de justic><". Viu triunfante, como 
d,• 2 de Maio de 1939, relati_vo à instituição da. legislador ~constit'ciinte, o seu ponto de vist.a 
nova justiça, o legislador teve por objetivo ou- contrário ao recon hecimento, puro e slmpl~a. 
t oll:'ar a pa.trôes e empregados urp jii)Cganismo do direito de gre\ e. Não . ·encontrou nenhuma· 
~~peclal. capaz de re.s-olve:r .. oom . rçid~:r: · ~ Constitu!çlo· que . a.;segur&Me esse d.1.re1to em 
~m;.I~kiade; _os d1Ssld10s lJl:CiiV..ldu;ais d.u ~a.- têrmos tão a.bsolutot e não podia. compreender 
ha.lh9c. l,.em .IX};...allr~~ ~e ·a~ · deatl- o r~'Ql'l!o a. ne~ ~.a~4_9'l'W'!t&• 
;::"de ~!k,c, ~ole~·toa· ou a~ti-socfa~.N:'déS: . . · · " ~ltr.r"'b:-1il . · - .. • · . ., 
111ece~ddade d·e.sses .rp8l<Js: é. L .que se ·,pcrderá O (i'eputado, hoje ·Titular da ,Justiça, não 
fundawenta.r - C()m segurança. a . .sua. própriá. marcou apenas na. elaboraçAo da Lel . Magna, 
iiel!!t.imidade . . ' · ~ · ' . . de_fendend<;>, com êxito . l~excedivel, os princi-

A atividade jurladiclorwl, · a função · Julga- pios Impostos pel& con.clência .cristã. da nação 
d·.,ra, na. organização · procelli<ual do ~trabalho, brasileira, destacou-se também como um dOS 
para que se torne efiCiente, sém· · sactlficto do. malorea e mais 111e1dos juristas da Asaembléia 
dire!to da.s partes, ant.es para mel•hor asse- Nacional Constituinte, e jurista rigorosamente 
~ura-los, precisa reagir co.ntr& os eXlCeS.SOS do em dia, preocupado com os problemas do '11eu 
f<l'l'm!l.llsmo, contra: o eapínt~"de · rot!ma_e çon- tempo e ·de sua. pl\tria, · · ·· . 
tra. as delo,ngas na. admin!s:_tra:~ . da. Jusbça. Coerente com 11. ~ua posição, contn\ria. a 
H~nri . Bi_n<;_t ·acen'tus. que tlrtl ao~ ~bjetlv~s que se reeonhecesse, _'pura e s1mpl~mente, G 
d:~. junsd1çao e~peclal elo. ~t'!lo~lho ê perm!t1r direito de. greve, defendeu o poder normativo 
a prónta soluça.1J dos ht!g10s' ConSiequente- da. Justiça do Tr&balho Foi vitodoaa. en-
mente, e torça. é dizer, nao há. t-orn~ lenta, d ue r • . a em 
rotineira e çornplicada uma justiça q9.1e,. por a q ap esentou a respe1to. · Sua declaraçl!.ct 
!!U& natul.'eobll. e !!e'lls· firi s,· ·.deve .se-r· J'IÍ4>lda, .. de voto, segura, objetiva, irreapond!vel, diZ 
d:nA.mica e slmple.l!l. · .. . · bem do jurista. -yeraa.~o nu quest~ ma.ls com-

E aqui está., prestigiánp.b..onos ·~om a. . sua plexaa e aubstan~!alS desta. Just~<;a. Va1e a 
!Pres.ença, o Exrrio. Sr. Mmlstt·o da Justiça, pena rei?rOduzi-l.a • . , 
Dr. Adroaldo Mesquita .da Costa, jurla'ta. de "Se nAo se deixar expresso na. Con.atitulçA& 
alto sens-o, advogadó dos :tr~aiorea, e nól! o eo- que A. Ju~tça do Tr&balho compete estabelecer 
!llhecemos honrando a tribup..a · deiJte Trlbunl!-1• normaa n6s d!MfcPI.oa coletivoe,. tenho para mim 
~ois b,m. Sua ExceJ6ncla, ·num .d~a ·~us dl!!• que esta não terá tal compet!ncla. A' JUl!tlça 
cureoa pax:lamentares, atuaJ1do · ~~mo legl_sladc;>r ea.be aplicar a. lei, de acOrdo ·com esta lhe 
Sl!_clal, pro,clamou ~em rebuçoa : . . ,JustJça . t~rdl& compete decidir os casos conetetos, mas 'jamat.s 
~ao. é ju~.lça, senao, quas~ .sempre,. 9 · ~rll~nf?, terl. a fa.culd~e de Çrlá-la, · . porqu~ nf.o é de 
aa Injustiça e a glorlflca.çao da preopotenci!J-· juiz a !unção de legislar A JUStiça do Traba-

Mudaram-se .os tempos. O' próprio Cód1go . · • · e 
de Processo Civil, a que · devemos recorrer, lho, porem, tem peculiaridades que nA.o dev -~ 
oomo detennh'l.a a lei, .só ·e tãO só comó fonte ser esquecidas no texto .oonstitucional, precisa 
su;Jletlva, .não admite mala ú 'Jui' espeetador, mente por _ser~~ pecuUa.rldadea. Pr~ttcamente, 
.inativo, lm·poten.te, · ná· investlgáção .Qa· prova. ela· ficará znejJ.C>ente . · e :te t~TiCJ i?_!Operante 
• da · verdad~: · ' ' · · · · parct fulgcw ru ctissfdio! ooletwoa ae nao se lhe 

· Temos dispositivos · consolidado~. · ani'mados desse ~ compeUncia.. normatit!4. _E esta a lel 
de e"J)frito dl·nA.mlco, regula·rido ';1. .nossa ativj; ordinána. nlí.o poderá dar, al581m o entendo, se 
da.de jurisdicional. Importa. d·lzér: ~Ispomo.s de antes o nlí.o .houver feito de modo expreMO ,a 
l ' nt Direito Processual- do ·Trabalho, . ·<!ini.plea Constituição que estamos .elaborando". · 

de caráter econômico, traçadas pelo Estado, 
esta Jwt1ça especial ~ontrlbul, pOderosamente, 
com os seus arestos e .suas normas, pa.ra neu
tralizar e resolver os conflltol! de Interesses que 
surgem entre aqueles que trabalham e seus ' 
empregadores. · 

Para a reallz~ção dêsse~ objl':tivo;;, di~<póe , 
de um corpo de magiJõtrados que, pela sua re- I 
tidão. capaci-dade da tra·balho e cultura, já. : 
conqul"~~r"rn a confiança das c!asse.s patronal \ 
e obreira, e bem merecem o louvor com que I 
os romanos saud'avam, nos seus dlu gloriosos, I 
os julzea mais ~mpeuhados na dJgnlilcaçã.o do I 
direito,- da. lei e da JUEtJça.. Ressalto, nova-~ 
mente, neste ensêjo, o papel relevante desem- · 
penhado pela· Procuradoria da Justiça. do Tra- i 

I balho. como órgão do Mintstél'io Públlco da 
União, em suas relações com os tribunais des
ta. Justiça, prestando-lhes lntelig~nte e lnin
tCTrupta cooperação. 

O sistema par:ttno, t. ' ·t:::' a ~m ntan.damen· 
to constitucionaL vem ~J.t~. :uen.:io plenamen
tf'. Os juizes rep!'esentnnt"s de c:ni)regados e 
de empL·egadores dos nCJs~;o..-i trlbuna\s têm 
atuado com espír i-to de cle~:açtio e ;<tstiça, cutt• 
tribuin<lo, 11s'!im, para a ps.z aocial. E, convém 
ainda o'tJ,;el'\'ar, sop ê.sse a.s :)ecto ptleuliar l1~ 
sua organização, o caráter emlnentement.~ de-

i mocrático desta Justiça, alilil;, em per!eit:l e 
inclecllnável harmonia oom o seu vasti.sslmo 

i campo de ação, abrangendo, co:no abrange, ju• 

I rlsdicionalmente, todos aqueleS que trabalham 
ou estejam de qualquer modo ligados à vld'a 

I 
econômica do pds. A Justiça. do Trabalho é, 
destarte, uma. justiça básica da Nação :Brasi
leira, a cujos altoa deat1nos na.o pOdera nun

' ca deixar de corresponder e,n sua. nobre mls
são." 

~ n verdade, · m&s a ainrp-llcidade, insisto, é llá• Não hA. dúvida. :Uma das mais expressivM 
,..·:a neata. jurisdição. NJI() · há: ®utrinador, na.o conquistas da Justiça. do ·Trabalho ·é a compe
L·l legislação, que o nã.o reconhe~a e o • não têncla de que dispõe par& · ditar normas geral& 
i'. -.o-cla.me. • . . . . reguladoras das relações entre patrõea • empte• 

O . dlretto suhstanUvo e o à ireito. proces- gadoa, renlltlnrto-se essas normas de · caráter 
.a: •:l.l do trabalho ipforma,m...se, ·.tanto na. jus- lnçoh!undível e espec ifico. Ela_ um, sinal dos 
ü ç;a., . .éómo na. e<~Uldade. O, .magistrado- .tra.ba-_ novos temp011. Rou.aat e Durant, no seu TrAta- I 
IT ~• : sta, na& t~ uas sent-enças, comç ~r~itua ~ do de LegLslação Industrial, de 1943, dizem. que 
c o_nsolldação, .pode! den.tro '!os lun~tes da Zet, ''o século 19 ·nii.o ieve senão uma concepção 
1:J,plrar-~ na. eqmdade. Cum;>re-lhe, como diz indlvldual!~;ta. elas relaçõe& do trabalho d.es• 
l\:J;igl,lel Her.nalnz Marque;, no. .seu recente conhecendo assi·m a realidade econômic~ e a 
Tratado El~menta-z: · de De-ree'ho dei. Tr&bajo, realirtade social" . .A.ssunto sôbre 0 qual Geor
~">r-ec!ar o 001t~~do .hv·mano '11 soC'laZ de los ges Rlpprt escreveu página& de!tnitlvas nos 
c .>nflttos de tra1>8.-JO . . . · · . ' "A cto J ri"· ·ão C ""t-'-'-- M-" " Est. Tribunal Su•perio~t · tntdo r 1nlélltrete spe 8 1L .. tcos 111'• ..,.,,,..... uu.erno · 
•' -'ts leis · trabal·histas ·na, J.i.stiça do 'I'rabalho, 01 jufzes do trabalho têm conclêncla daa suas 
f•·~ \ a tais prJ.nclplos, . vem desenvolv-e:ndo .pa:- Imensas responsablldades, quando proferem_ de

. IJ l rele\•&nt1sslmo. kplica:ndo- a; lei, dando-lhe cl&6es em d~s!d!_oa coletivos, estabelecendo nor
j · terpretação adequada; . e inspirada· iiiO ·es,pi- mu e cond1çõea de trabalho. Tal poder nor• 

,l·;·;o social e humano que a vivifica, suprindo mativo, que é um ma11damento . constltuciona,l;. 
as suas omi8sões, cumpre reconhecer na jur!s- se qulzerdes, e&ia arbitragem obrigatória, con
IPl"udêncl& assim · ·firmad>a: uma . foJJte .. !PrecioSa sagrada ·em quase tõd'as as legislações moder-
lll<> desenvolv~ment-o e. consolidação do diretto nu, dA aos tribunais do trabalho além da fa, 
do trabalho brasileiro. ·Qu8111tas 'vezes <:>s · seus culdade de apticar, a. ae criar o direito. Obri
juizes são chamados a. .decidir no silêncio ·da. ga aoe que a exercem a - entrentar qutist6ea 
Je!;. fazendo-o, com o bene:pláclto de· todos os econômlco-soc!ai.s, M · b.lab! eomplene. E a en
códJ.gO.s modernos, como · ~;e fot.sem leg'!slado- frentá-las com muito . seneo, multo equllibrio 
;res. Na aolução dos dissidios coletivos, 1p0r e mut~o patriotismo. · 
exemplO, quando decret;;tdos . aumentos de aa- 1 do· daqueles que gove:r-
aár!os, este órgão superior da Justiça uo T ra- Assim é que, ao a • t ela o-
bálho tem criado normas '18titlstanclais ·que nam e legil!iam, responsáveis dtre 05 P P a 
amanhA. o legislador nA--o pôdérã:·· d-ésprezar' titica que também se inspira e concretiza n 
t>in illia. grandiosa tarefa. d~ a,pet'feiçoar cad~ organização econômica de cadat P~8• ~<;.!~.!: 
v~:r: mal.s este :novo ramo do Dtreno. · · · t. magistratura a. funçf.o rele-van e e - .. -

Po.r t udo Isso, a 'trau~fbrina.ção · <lo Con- a. ordem jurJdica. com aplicação a.tualtzad4 · dOI! 
tt?:bo' Naeional do Trabalh>O :em · Tribunal su- princlpios ou leia em que ae tunclamenta., para. 
perior coro:'t..'epondeu a Ul~a -aspi'ração c_oletl-va: realizar e manter sempre vivo o ideal de JUl!tl
E . marcqu, dis se · bem, na.· solellid'ade 'de' ·su·a ça que lhe dá conteútlo e finalidade. Impõe-se 
instaiac;:ll.o o eminente Mini'stro Otacilio . Na-- deStarte por efeito das contingências, que 11e 
grll.o de L Lma, "um pont'o ·altO' 'no movimento vêm ac'entuando em n011so tempo, reconhecer 
de revl4ã.o -e dE\ estudo dae ·questões ·trabà- a oslção excepcional e delicada dOa juizes e 
'lhlstaa em;>ret!J!-dldas .Pe!,o Governo d1J .senhor triEunais do trabalho,. no quadro geral da Ma-
Presidente Eunco Dutra . A verdade é que o istratura do pala 
Exmo. Sr.. Presidente da República tem a!lr- g Nã;o nos tem~ llmit::.clo por isso mesmo, 
mado e re>~erado a sua confiança na eficiência p pel c1. frios aplicadores' o.~ textos legala. 
desta Jusbça. Foi m-oth.·o · d·e grande júbilo ~o a i it 8 

· bUco 0 senso da realidade e a 
J)&ra. os maglstrad~s do trabatiro, comó alta e e~P1f ·a~Ap~onst~utlva d01l Ju!J:ea do TraDa• 
l'llagnlflca .recompensa ao dever cumprido,- o mlhoen ta a t" MAo novas ·perspectivas em maté-
eloglo feito po.r Sua ExCelência, .em sua Men- eem ra..,...~ · 
sagé.In de 15 de M·arço de, 19(4!; . onde após in- ria de Direito SociaL , do 
clulr elq)ressamente a Justiça · do •rrabalho Incluldos estamos agora e_ntre _os órgaos u 
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declara que - "t-odos 08 órgãos judiciário~ Poder Judiciár!o, comü de ha ~u1to ae ~mp -
do pai& manth·eram com 0 Poder Executivo nha por !ôrÇ-!1- de n0$sa a,tivicla.ae jurlsdlclOnal. 
:Fe-d•r&l a s melhores relaçi;es, numa atmosfe-- A Constituinte de 34 foi contrária a essa id~ia: 
ll'a dt mút uo respeito, tealjzando as suas ta- Embora os mais autO::'lZadÇEo jurlstaaf e rro ~~ 
ref&l! de modo exemplar''. E, se assim .pro- sores bruileiros, Ollveira Viana à r en e, -
cedemos, como o p~:ocla~ o .• emitlente- Chefe rnonstrassem, na. epo:a, que o fato de se tra• 
da Nação, certo é que tlve,mos semore no es- tar de uma justiça especial, reve~ando - na. 
!;llrlto a fórmula de equilíbrio~ ..a _lição de bom I interpretaçfi.o da lei e n_a apreciaçao .daa espe
sen~. o exemplo !!e serenidade administrativa eles _ uma mentalidade dlstintl. da. mentali
de Sua Ex<!élência, na suprema direção do a&de dos juizes de direito comum, nem por 
Estado. . - isao deixava de ser Justiça. e de exercer deter
. A erlaçll.o do Tribun!'-1. não. importou em minado poder jurl.&diclonal. -Não obStante a 
slmples mudrunça de denomlnaçii.o, pat·a reves- tnvocaçlio clara • eloquente', dêssea e multo3 
ti r as suas sente:tças . d~ ~1.\ma. autoddade. A outrOti arguroem;os, ainda. assim, venceu a cor
a•~tonomla do Judlpárlo . tral:lal'\lista, trouxe rente parlamentar contrária à lnclusl!.o. 
at:talor força ~ eiast!cldade ~s s\las fórm:ulas Com a promulgação da Carta de 1946, fl
'P,roce.asua.is. Era ev;denté a pos1ção de mfe- éOU vencida. wna etapa da maior lmporta.nci& 
r1ortdade em Que se encontravam a antiga CA.- na evoluç!l.o da Justiça. do Trab'alho: a. aua ex• 
mar& da. Jus.tlça do Trabalho e o~ demais ~r- ras~;a incorporação ao Poder Judiciário . . A 
«i.Otl trll!balhl!ltas, em face de outros colégios goustituição de 1946 reconheceu a f1Lnção fU· 
judl<:lã.rlo.s do. pais Da!,. a .. oportunidade da d.:c!ária exercida pelos juizes e trlbuna111 do i 
reestruturação tevad.a a !'feito !Jffi Setem_bro . t b Ih 1St é 0 seu pod'er jurisdicional pri- ~~ 
de 1946, já em consonânCia com os receJtos ra a 0 • 0 • da Constituição vigente. ,: Encerrou-se; assl.m, vativo, que era._.u~ prezsupoato necessario da 
par3. a !ustiça do 'l'I'ab·à.Iho .. 0_. periodo que instituição já 1 .• e~ista no.s estatutos pol!ticos 
se pode na chamar de "~xperitnental". de · 1934 e 1937. A;eolheu-se. em s~ma, com& , 

E ' de notar, ainda, como já o r:z. qu~ no postulado constltuc;o~1al , a tese n , m a·da. com 1 
mesmo sentido se process·ou ' a: e·voluc5o da Jus- Be~urança pela Doutrma. P que acabou preva- , 
tiça do Trabalho :1os demais países· em que foi .Je~ent\o na traài~io ju~lsP.rudenc;a.l da ma;~ i 
criada: seus órgãos acabaram por formar uma &.!ta. Cor~ e d_o · pals. ·\~um, res~e.hndo a a. 1 
verdadeira magistratura, pot8 -aqui, como alhu- tuaçao ja exts;,ente , de.lne a no;,sa Lel Magna .. · 
res, fol i_nstituida para juls~r ~. uestões j\uidi• nCJ seu _•r.t. 1:.!2; eo. mo órgãos d:.. J;>stlç:1. d~ I 
caa e econômica.!. . , ; . Trabalho : I --- I'nbtma.l Superior do I'r:~.balho, 
· Meus senhores : E' indiSpensável E~ cstl- li - 'I':rlbunals Reo;ionais do ~abalho; Ill -

mule a aproximação p;pontánea de pat~~s e Juntas ou Juizes · c.i~ Concll!!'.•c>o e J .:lgamiln- 11 

em!}regados, ntravé8 do3 ór:?ã CJs :curesentatiYos. I lo. . 
p_aTa o debate, r-anco e livro, do' !n tcrê~ses em \ Continuamos. po:.s .. organizado~ em tripl!ce 
jogo. O progres.~J) d~ empresa, <' ')'-.elo pelo con- e.>e&lonamento, como r.cou estabelecido em 
ciente e nr,Q!il!.llYo , Cilôl·co....do.s-=~llodo...__,.___..._.l..J.9U_._.'\ias . .-.aillda_;._all0!.a...-n1o.-.n.OIIso.-.deixllr-de 



.... o;r-~v-• v-• .-.o_.-a.--q-atJ~ÇQICl.Ji.lll ~-ucc-4--..:zu,...--a-.rem---a o 
Sr. Adroa ldo Mesquita da Costa, Ministro · d-a: 
J .stiça : S.;.:Jadvc Flllnto MüUer, Det~embs.rga
dor Ageno:· P..abe.J, Dr. Pllnio Trava·ssos,• pt·e
sidentes de "" 'a. rq uias, diretor es e func:loná
rios doq T:i~;... .... :s Rag;onais' ·do· Trabalho: 

Iniciada u sr; são fez uso da palawa o 
s~ . Ministro Gat J.!do Bezerra· de Men-e.zes, pre
sidente c.b T :·i buna l Superior d<:~ Trabalho, que 
;.roferiu o ~e~uinte di~c.ursq: 

Pis::urs;o âo Sr. Ministro Gerraldo 
Bezerra 'de Mênezes • · 

questões- sejam solucloiiãdu; - -prererentemen te, 
por · a.cOrclo, através d-e· •contratos ·coletivos · ae 
trabalho . Esse in.strumentó de pa.z social, que 
tem trazido tantos resultados; precisa, ·sem· ·aQ• 
vida, ser utilizado com mais -Intensidade em 
nosso · melo. · 

o recurso á. Justiça. 1o 'Trabalho hA'-de ·ser 
o· último meio,' o ·apêlo ~ derradeiro, o remé
dio ·heróléo; para. ·a a6luçã;<i hàrmônlca' do dlsai• 
dio. E não esqueçam a.s partes, como· jamalll 
esqueceram os · magl.&trados, · de que & tunçé.O 
<testa Jnstl'ça é, eminentemente, concUladora. 
Mesmo depois de ajuizada a demanda, e.sfor-

"::\ ,;. solaoida.de, comemor"á.tiva ·do .. aegun,Jo cem-ae por_ uma. _soluç:lo concila.térla.. De · todo 
a~livet"~á.rio d-e insta.laÇã.o -~0- Trlbum.aJ. Su,perior imposslyel o a<tQEtlO, ~ uml!-~e-lhea depositar, 
di> Trabalho, . duas g randes ,iniciativas • . vl(l8.ndo como vem fil;zendo. sua <;On.l:~<p;a_ na !-ffiPill'cla
& dar maior expressãO à .Justiça .do Trabalho, lldade e .na JUStiça cou; que s~~:o aprec:ada.s taJa 
devem ser lembl'adas, como .'demon.stra.ção ir- questões noe irl}JUtlU!" tntbalbi.Sl;!'.s. · 
r>o~cusavel da. nossa confla:n~;a. na fqrça. -do di- . Esta!> .conslnerrçoe.'. meus senhores, .estio 
reíto s·oclal: a reestruturaÇão dos ttibunais tra• em consonância com a. l!ç~o. do :l!:xmo. Sr. Ml· 
ba.lh!stas, oper!llda. :pelo Decreto-lei n, . 9. 797, n istro, Dr. Adroaldo 1{esquit& da Costa. Ad· 
de 9 de Setembro . de 1946, .e a -inorusão dessa vogadO, iluatra.ndo o pa.rla.mento brasileiro, de· 
ju·st!ça especia~ entre os órgãos do Poder Ju- senvolvendo .serena e decisiva atuação na Paa· 
diclárlo, -nu basea estabelecida.a Pele Carta ta da Justiça, Sua. E:rcelência sempre se ba• 
Magna vigente. . teu por "um ·regime democrático, de ordem, <le 

Qom a expedlçfi.o do Decreto-lei n. 1.237, liberdade e de ju~tlc «'' . Viu trlun!ante, como 
d<- 2 de Maio de 1939, rela.Uvo à instítulção da legislador ~constituinttl , o seu ponto de vlllt.& 
nova justiça, o legislador teve por objetivo ou- contrário ao reconhecimento, puro e slmpl~l. 
tor«ar a. pa.trlles e empregados u~ tiPl'ganismo do díretto de gre\e . Não. ·encontrou nenhuma; 
ê~peclal. capaz de r~olve:r .• oom t'a!Phte.z ·e ConstltuiÇAo· que . 1\SIIeg\ll'BASe hse dl.retto em 
slm-;.I~kiade; os dl.asldiOS ~~ivl~U.ais ~o· 4-a.- têrmOB tão a.biSolutot e não podia compreender 
b&lllot,.tem ~.D} ... ~~-ue:~d.-esti- o ecutso à ne'ie ~~4...-NWJ!t&• 
:" 4e ~~c, ~ol&n-toa· ou· a~tl-socfals. -~ .. r"tr ~·r"'b;:ru. · .. : . 
IIUtceSfldade dêsse• "l!8ios: é . .1. .que .s& · ,põderá O (l'eputado, hoje . Titular da ,Justlç:t, nt.o 
funda.aentar- com seguranc;a. a. sua. próprifl. marcou apenas na elaboraçAo da Lei . Magna, 
il-e~rl!.imldad~. . .' :· ~ de_fendend<;>, COM êxito . lnexced!vel, O& prlncl• 

A atividade juriildiclom>l, · ·a função ·julga- pios Impostos .pela. con.clência .cristã da nação 
d<Jra., na. organlzaçl!.o proceEàua.I . do 'tr~balho, brasileira, destacou-se também como um .do.!! 
-para que se torne efiCient-e, s~m sacr:'lflcio do . malore& e mais h\eidos jurist!l8 da .AIIaembléia 
dlre!to das partes, ant.es para. melhor aSISe· Nacional Constituinte, e jurlata. rigorosamente 
gura-los, precisa reagir co_ntra. os eXlCe&s()S do em dia, preocupado com os problem!l8 do ·eeu 
f<>'l'ma.lll!!mo, contra· 1:1 eiiplnto·ae ·rotlna.e çon· tempo e ·de su4 pãtria. · · ·· 
tra. as delongas na. admtnUJ_tra:çã~ . da Justiça. Coerente · com à sua posição, contrária a 
H-enri . Blp~ -a~n'tu!l. que li~ ao~ ~bjetlvos que se reconhecesse, _pura e slmple&mente, & 
d:~. junsd1çao especial elo. ~l'ab:tJ.ho. ê Pel'mltlr direito de . greve defendeu O """er norn tiVO 
a pr<lnta. so1uçã:o dos ht1gios , <Conaequente· d J t· d ' . >""~ la 
mente, e torça. é dizer, não há t<:~rn!lil' le:nta, a u.. lÇ& o Trllibalho. Fo! vitoz:loaa a emen
ro t!ne;ra e ~omplicaõ.a. uma justiça ~i!,. por da que apresentou a respe1to. · Sua. declara.çlo 

!!!U&. nature.sa. ~ lfe'lle· firi s,· ··de-ve .sel' .!'!Ílplda, .. ele voto, segura, objetive., trre&pondivel, diz 
d:nA.mica. e slmplee. · . . . · bem do Jurlllta "Yeraa~o nu que&tões ma.!• com-

E .aqui está, prestigiánd·o-'llos ·com a sua. . plex!l8 e sublltanolalS desta. Justiça . Va1e a 
tpl'escnça, 0 Exmo. Sr. Mlnlstro da Justiç·a., pena reJ?roduzi-la : 
Dr. Adroaldo Mesquita .da Colrta, juria'ta. de "Se nli.o se deixar expresso na Conatitulçll.& 
alto sensc, advogaoo dos malo:es, e nó11 o C<:J· qu• ., Ju.Uiça. do Trabalho compete estabelecer 
!llheceJnos honrando a trlbup.a deste Tn.bu-nl!-1• norm!l8 nas disslcftoe coletivos, tenho para mim 
~ois b~m. Sua E xcelência, ·-num .dos ·aeus d~- que esta não terá tal oompe~ncta. A' juej;iça 
cursos parlamentares, atuaJldo: ~~mo Jegi_s1ador ea.be aplicar a lei, de acOrdo oom ~ lhe 
socla_1, pro ,clamou ~em robu!l(ls :. .JustJç~~o . tardia compete decidir 015 casos conetetoe, m!l8 }ama!.~ 
~ão . é ju!'.lça, senao, quas~ . .secnpre,. 9 trlunfo terá a fa.culdade de criá-la . p<>rque nio é de 
aa rnjustiça. e a glorlf!caça.o da prepotência." - · · ' · · · Tr · 

Mudaram-se ,08 tempos; o- próprio Código Julz a. !unçao de legislar. A JUI!tlça dQ aba• 
de Processo Civil, a que - devem<)a recotrer, lho, porém, t em peculiaridades que nil.o devem 
como detennlna a lei, ~ó ·e tãO só, comó fonte ser esquecidas no texto .oon&tltuclonal, precisa· 
su;)letlva., .não admite . mal,s u ··Juiz es,péctador, me1:tt: por ser':~ pecull&rldadea . Pr~ticamente, 
inativo im-pot-ente · na. invest'lgàção Jl&· prova ela j1car6. ineju:ten.te . · e 8e tOT11.4ria inopercmfe 

. • ela · v~rdad-e: ' , .o . ,.. · • • par tt fulgcw o,s 6isstdio1 ooleti1las se n.ão se lhe 
Temos dlsl>'ositiv-os · consolidado.~. · a:nbi'lados desse o: compeUncia. . norm4tíva. E esta a lei 

de eifPirito dl-nA.mlco, regula·rido ';~. .nossa â.tivl; ordlnãria. níio poderá dar, assim o entendo, ae 
õade jurisdicional. Importa. dizér: dispomos de antes o n!.o houver feito de modo expr~ a 
1• m Direito P r ocessual· do · Trabalho, . ·!!!ini.ple.s Constltulç!.o que estamos .elaborando". · 

de caráter econômico, traçadas pelo Estado, 
esta Juetiça eapeclal ;..ontrlbul, poderosamente, 
com os seue arestos e .suas normaa, para ne•.l
trallzar e reaolver os conflitos de interesses que 
surgem entre aqueles que trabalham e seus 
empregadores. · 

Para a. realiz::ção d.êsses obj<:tiv<J!:, d li<põe 
ele um corpo de magiatrat10B que, pela sua re
tidão, capacidade da tra·balho e cultura, já, :

1 conqU1&1;1Q'am a confiança das classes patronal !1 e obreira, e bem merecem o louvor com que l 
os romanos saud'avam, nos seua dlaa gloriOIICI!', Jl 
os juize~ mais ~mpenhados na dlgn1!1caçã.o do 
direito,- da lei . e da Jw;tJça . Ressalto, nova
mente, neste ensêjo, o papel relevante desem· I 
penha.do peta· Procuradoria da Justiça do Tra• I 
be.lho. como órgão do Ministério Público da i. 
União, em suas relações com os tribunais des· 
t a. Jnst:.ça, prestando-lhes intelig~nte e 1nin
t C1.'rupta cooperação. 

O sistema par~tir~o . I!" i : :' a <'m :uar.damen· 
t o constitu cional. ;;em oati.:'.ueutio plenamen
te. Os juizes rep!"esr:ntr..nt('-s de c:nprega~os e 
d e emp.·ega dores do3 nOSD<J.> trlbuna!s tl'..ru 
atuado com esp1.riro de clet:açáo e ;ustiça, cvn
tribuintlo, ns'!im, p::tra a paz social. E, convém 
P.lnda o'L~ervar, sqb &se as,Jecto p~ll!iar d.~ 
su:~. organização, o caráter em!nentement~ de-

1 
mocrático desta Justiça, allã.s, em per!eit:~. e 
indecllnável harmonia oom o seu vast!.M!mo 

: campo de ação, abrangendo, como abrange, ju• 
J rlsdlcionalmente, todos aqueleS que trab:~.lham 

ou estejam de qua.Jquer modo ligados A v!c!a 

I 
econômica do pds. A Justiça do Trabalho é, 
destarte, uma. justiça bAiltca da. Na.ção Brasi 
leira, a cujos alto& deattnO!I nao poderâ nun
ca deixar de corresponder e.n sua nobre mls
sáo.', 

,. n verdade, · mas a s i-mp-licidade, insleto, é 1)ã~ Não hA dúvida. Uma d!l8 mais expresaivaa 
,..·_:a. n~ jurisdição. NJI() · há- d:Putrinador, nft.O conquistai! da Justiça do 'Trabalho ·é a compe-
1 ·c legislação, que o ni.o reconheça. e o · não têncLa de que d!ISpõe para. · ditar norm!l8 gerala 
;· .Ooc'Ia.me. • · . . . regulador!l8 dali relaç6es entre patrôea e empre-
. O . dtrerto suhsta.ntlvo e o 4lreito. preces- g~Jodoa, reTestlndo-ae essas normas de earátér 

.a:• :i.l d<! trabaLho informa.m·.,s-e, ·.tanto na. jue- inconfundível e espec ifico. Eis. u.m, sinal doa 
t; ~a, . com-o na eq,uidade. O, ,magistrado .-tr>!l-ba-. novos tempOil. Rou.aat e Durant, no seu Trá ta- I 
l }.'sta, 111&11 euas sent-enças. com<? ~r~1tua ~ do de LegLslaçf.o Industrial, de 19-i3, dizem. que 
t:"_nS'OIIdação, ,pode1 dentro ~!os lun,tes da lil'l, ''o século 19 não teve senio uma concepção 
1 .J ;plrar-~ na equ1dade. Cum;>re-llhe, com<:~ diz individualista d!l8 relaçõe& do trabalho des~ 
:r.~.guel H er.na!nz Marque;~:, l!lO. seu recente nh ' 
'l'ratado. Elementar . de De-Mçiho de! Trabajo, co ecendo &118~~ a realidade econômica e a 
a 'lreclar 0 "ocmtetudo .htmta~ y social de los realidade social . A.lsunto sôbre o qual Geor
<.:.JD!Ittos de tra'bajo". . , . , . . .. !fes Ripprt escreveu pá.glnaa . dé!lnltivaa n?f" 

E st. . Tribunal Suoperiol', . 11llaio l"' inlér:~ret-& Aspectos Jurídicos do _CopttaJismo Moderno • 
'''H leis trabal·hl.stas . na., Justiça do '.l.'·ra.balho, Os jufzes do trabalho têm conclência. das suas 
! :·õ l a tais prl·nciptos, vem desenvolv<!ndo pa- imensas responsablldades, quando proferem. de· 

· !' l rele,•an<tisshno. A-plica-ndo- a; lei, dando-llie cll!6es em di;'sld!._os coletivos, estabelecendo nor
J ;o t3rpretaçil.o adequada' . e insp·Lra.da· uo ·espl· maa e cond.ções de trabalho. Tal poder n()r• 

,1·:·.o social e humano que a vivifica .su,prindo matlvo, que é um ma.n4amento constituclona~~ 
as suas omissões, cumpre reconhece~ na jurls- se quizerdes, essa. arbitragem obrig&tórta, oon
IPl"Udf.ncl& a &Sim .. firm ad·a; uma fo.:Qte IPrectosa sagrada ·em quase tOd'as as legislações moder
lllo desenvolvimento e. con-solidação do dir-etto nu, dt aos tribunais do trabalho além d:a fa, 
<lo trab&lho brasileiro. ·Qu8Jt1t&s •vezes ~s · seus culdade de aplicar, a ãe criar o direito. Obrl· 
juizes são chamados a .decidir no silêncio ·da. ga &08 que a exercem a · enfrentar queatóee 
lei,. fazendo-o, com o be1;1eplá~lto de· ·todos os econOmico-socla!A, ._, mat11 eom.ple%111!1 , E a en
oodlgOs modernos, como. ·.,e fot.séJn le-g1slado- f rentá-las com multo . sen110, multo equ!llbrlo 
res. Na I!Olução &os d1ssldlos coletivos, !pOr e mui~o patriotismo. · 
exemplõ, qua-ndo decret:\idos . aumentos de ea- · 1 er-
iários, , este órgão superior da .Justiça do T ra- Assim é que, ao lado daque ~ que gov 0 
bálho tem criado nornias 'ttiJJstanclais · que nam e legllli.a.m, responsé.velll diretos pela. P -
a_me.n'hl.. o legislador '1\A,o iJôderã:·· désprézar' titica. que também se in.splra e concrl!tlza na 
em ini& gra.ndi<isa. tarefa d~ a.pel':féiç;oar cadá orga.nlza.çllo econômica de cada pais, in~'!!.be 
Ycl.Z mais este hovó ramo do Dtrell:o. · · · t maglstra.tura a runçf.o relevante .de a.lll-.,-&r 
· · Po.r t udo isso, & 't'raMfbl'ina.ção · do ·con- a. ordem jur\dlca com aplleaçf.o a.tua.lizada ·dOI! 

•:ho' Na-cional do Trabalh-o :em · Tribunal Su- pr!nclpioe ou le1ll em que ae tundamenta.. par& 
perior corn:epondeu a uma ·all'p'i'l-ação coletl·va·; reall:zlll' e manter sempre vivo o ideal de juatl· 
E. marcqu, disse 'bem, na.· _s6leotlid'ade 'de· ·su·a ça que lhe dA conteútlo e finalidade. Impõe-ae 
instalaçl.o o eminente :Minl'stro Ota.cilio . Ne- deStarte por efeito daa contingências, que se 
grão de Ltme., "um ponto ·alto' 'no movimento vêm ac'entuando em nosso tempo, reconhecer 
õe r-evMão e d<~. estudo das ·questões ·ü-a:bá· a , osl ão excepcional e delicada 11011 juizes e 

P
lhlstas em";>ree':clldas _pelo Governo do senhor tr!Eun2is do t rabalho, .. no quadro geral da. M&• 

residente Eunco Dutra". A verdade é que o istratura. do 111 
Exmo. Sl" .. Presidente da Repú~llca tem a!lr- g Nfi:o DOI! tfmois llmit::.do, por 11150 mesmo, 
!fastdo eJ~et!era.do a sua c~nfianga na efic."l~ncia. ao papel de frios aplicadores ~ textos lega.ls. 

e a ue tça. Foi moth o d·e grande jubilo 0 1 !to público 0 senso da realidade e a. 
para os magistrados do trabatho, como alta e esp r ' J mea d Traba• 
n1agn1flca recompensa ao dever cumprido,- · o mental!cladt-e ~.?~stru;~!; ·pd!';sp.:tlvas e':n maté-
elOfr\o feito por Sua Exee!êncla, em sua Men- lho tee.m ra~o n · 
sagé.nl de 15 de Março de , l~; . onde após in- ria de Direito sociaL 0 
dulr expr-essamen;t<, a Justiça · do •rrabalho, Incluídos estamos agora entre _os 6rgâ_os . d. 
declara que - "todos os órgãos judiciários Poder Judiclár!o, com>.> ele há. mUlto ae 1mpu 
do pala manti\·eram com 0 Poder Executivo nlla por tõrÇ-3. de nossa atiVidade juri.sd!cional. 
:F~ér&l as melhores relaçiiies, numa. atmos!e- A Constituinte de 3-i foi contré.rla. a essa idéia. 
ll'a de mútuo respeito, realizando as .suas ta- Embora os mais auto::-1:z;adÇ6_ jurlstaa e prof~s: 
retas de modo exemplar" . . E, se assim .pro- sores brasilej . .ros, Oliveira V1ana. à frente, _e 
cedemos, como o p~ocla~ o. ,eminente- Chefe monstraasem, na . épo=a, que o fl\tO de se tra
da Naçá(l, certo é que tlve,mos sempre no es- tar de uma just1ça especla.l, reve~ando - na. 
~;>!rito a :tórm.ula. de equllibrio~ .a. _lição de bom I interpretação da lei e na apreelaçao -cl!18 espe
sen,a, o exemplo !!e ~erenidade administrativa. eles - uma mentalid-ade distinta. da mentali
de Sua. E xcelência, na. supl'ema direção do à:ade dos juizes de direito comum, nem por 
Estado, . · · 1~ deixava. de ser Justiça e de exercer deter-

A crlaçllo do Tribunal. não. importou ~m minado poder jurllldiclonal. -Não obStante a 
slm.J}les mudnonca de denominação, pa1'a reves- 1Dvocação clara • ctoquente, dêssel! e multo• 
'ti r t a.s suas sentenças de $1.\rna. autoridade. A outroc; argumentos ainda assim, venceu a cor
au onomla do judi_çiário . trS:lj~lhist·a · trouxe rente arlamentar ' contrária à inclusão. 

q (Õ - 5~ 

·~· 

maior fo~ça. e e last!cldade ~s s?as fórm:ulas cJ'm a promulgação da carta de 1946, fi
'P,roc1~uals . Era ev1dente a pos1çi.o. d_e. mfe- c:ou vencida uma etapa da maior impurta.ncla 
r1or da e em Que se enco~travam a. a.nt1ga Câ.- na evoluçl!.o da. Justiça do Trab·alhO: a aua. ex• 
:lnara da. Jus_tlça. do Trabalho e o~ demais ?r- r essa Incorporação :to Poder Judlclãrio . . A 
~t1 ão. tra:banustas, em face de outros colégJOs gonstltulção de 1945 reconheceu a junção tU· 
udlçlá.rlo.s do, pais Da!,. a . oportunidade da . . - t ib "I..S d · 

r eestruturação levada a efeHo !lm Setembro d.;ctána -exerclcla. pelo" juizes e r un.. o i 
de 1946, já. em consonància COQl os preceitos · trabalho, isto é, o seu ~od'er jurisdicional pri- ~
da Constltuic;ão vigente.· Encerrou-se assim va.t1vo, que era um pre.supoato neeessar!o da 
pars. a Justic;a do 'l'raiíi_Iho,, o. perlodo qu~ lllstltuiç!io já~ í-revista nos esta.tutoe polltlco.s 
S$ poder1a chamar de "~xperitnental" de. 193-i e 19.>7. Acolheu-se. em suma, como 

E ' de notar, ainda, com<J J.ã o r:z, · qu~ no postul.'l.do constitucional , a tese firma-da com 1 
mesmo sentido se process·ou ' a evoluc§o d:t Jus- 6egm·anç!l. peh Doutrma, ~ que acabou preva- 1 
tlça do Trabalho :10s demais palses ·em que foi -lecentlo n~ tradi<;áo ju ~!si>rudenc J al da mal• ~· 
criada: seus órgãos acabaram por formar uma alta Córle do · pa1s . .\~crm, respelt:t.ndo a ai
verdadeira. magistratura, pois -aqui, como alhu- tuaçiio j :.\. existente . deflne a noosa Lei Mngn:t, 
re&, fol institui<la pa.r:t jUl!fU questões juridl-· no seu a r.t. lll2. eomo órglíO& da Just!ç:1 do 
cas é econômicas . • : .. Trabal11o : I - - Trib1Jna.l Superior do Trabalho; 
· Meus' senhora& : E' indispensável sz csti· II - 'I'ribuna!s Re:;lonals do ~ab:tlho; III -

mule a aproxim·a· ç!io <':pontine.a de p:tt~&s e I Junt as ou Juizes· de Conc1llaçao e J ..:lgamcn
empregados, através doa ór<:'ã os rc ;:~resent:ttiyos , to, 
p_ara o debate, r~anco e u·,.rõ, do< tn t crêsses em Continuamos. ;p-o:s. organizados em tr!pl!ce 
jogo. O prop;res..-;o d~. em pres:t, o')tido pelo con- e.3e&lonamento, como ílcou estabelecido em 
ciente e produtivo <' ~ fõrço. dos omprco:ados e a 11941 . Mas, ainda · agm·a., nt!.o posso deixar de 
melhoria <i'a& condições de sua.. vida e seu t;·a - ins!sttr no apêlo de que tudo se deve fa:z;er para 
balho são Interesses perf;!ltttmc.n~te conc!li:l.veis, melhorar o apar-elb.l!-mento da J'\lstlça do Tra
num clima de co;npreensão ~- sp)idarledade. balho, a fim de conesponder aos elevados pro· 

O contrato coletivo do tr:J.balho é, ineg'l.·· pósitos do legislador ooMtltu!nte, inclusive 
'l'elmente, o primeiro grande passo, para pre-· quanto ao poder ou cmnpetência normativa 
l'enir antagonismos, tão prejudiciais à. comun1- desta. Justiça. em matéria de di&Sidlo coletivo. 
4ade do tr:~.balho e de tanta repercuBI!ão na Julgo a!ndla necessário assinalar que, e'JJl• 

?111& ~~~· 011 ~~ .. ~~ r~.A:.. ~" ~~~ na e~ocuç~ 41!11 ~~-
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DISCURSO DE RECEPCÃO AO ACADÊMIC 
E. ALMEIDA· BATISTA PEREIRA 

, . f • 

---._ 

Sr. Acadêmico Dom José Newton ele Almei
da Batista Pereira: 

R ecebi elo erudito presidente Eámo Roári
. gues Lu'tterbach o convite para esta exal
tacão acadêmica. Prestamente, assenti. 

Não é o 'caso ele argüir que me dobrei à intima-
cão ele um áigníssimo Procurador ela Justica. 
bobrei-me, sim, ao desvanecimento e justo or
gulho ele saudar-vos. 

Posto que considerável a vossa presenca as
sim no Episcopado brasileiro como na hfstória 
contemporânea ela lgre;a no Brasil, em vossa 
eleicão para o quadro de membros efetivos ela 
Acááemia Flummense, pesaram - recorro à lin
guagem camiliana- "virtudes e letras". Ten
do em conta as fina/iáaáes elo Soáalício, é evi
dente que predominaram razões ele ordem 
cultural. 

P or decisão unânime, conquistastes o espaco 
acadêmico. Vale dizer a cadeira número 

7 7, elo resenáense José Ezequiel Freire, jornalis
ta e advogado, a par elo bardo qu~, moco ain
da, publicou Flores do Campo, enriquecido 
com a introáucão ela poetizo Narciso Amália. 
Tão logo formááo , fixou-se em São Paulo, onde 
se bacharelou, contraiu núpcias, construiu famí
lia e atirou-se às lides literárias. Naquelas pági
nas, impressas em 1874, no Rio ele Janeiro, rea
giu àos atos desumanos que precederam à liber
tacão aos escravos. Dois patronos ela Acaáe
mfa, J osé dó Patrocínio, decantado tigre ela 
Abolicão, e Carlos Lacerda, campistas um e ou
tro, Ócreáitaram-se perante a história pela 
atuacão na campanha redentora. Ocupante ela 
caáe1ra Carlos Lacerda, combativo diretor elo 
"25 ele Marco", no discurso ele posse, 
bosquejei-lhe á bioflrqfia, evocando fatos em
polgantes ligados a defesa elos nossos irmãos 
em Cristo, submetidos aos horrores elo 
escravagismo. · 

Três notabiliáaáes elo torrão fluminense 
sobressaem-se no elenco elos nossos maiores. 
Limito-me a ináicacões sumárias. 

'-A Erimeira, DÓm José Joaquim ela Cunha 
AZEREDO COUTINHO, nascido em São Salva
dor áo_s Campos elos Goitacazes, a 8 ele setem
bro ele 1742, 12° Bispo ele O/inda, ele 1798 a 
7 802, e fundador ele seu Seminário. Foi Gover
nador interino ele Pernambuco, BiSpo ela Dioce
se ele Braganca e membro ela Academia ele 
Ciências ele Lisboa. De sua p*!na, Ensaio eco
nôm ico sobre o comércio de Portugal e 
s~às colônias (2" eá. Lisboa, 1916}. 

A segunda, Dom FRANCISCO DE LEMOS 
í=aria Pereira Coutinho, nasceu a 5 ele abril ele 
7 735, na Vila ele lguacu. Destacou-se como Bis
po ele Coimbra e ReitÓr ele sua célebre Universi.: 
daáe, na qual recebeu o grau em Direito Canô
nico, a 24 ele outubro ele 1754. Faleceu a 16 ele 
abril ele 1822. 

F-inalmente, o Padre Júlio Maria, afamado e 
combativo pregador redentorista, natural 

de Angra dos Reis, onde viu a luz a 20 de agos
to de 1850. Entre outros trabalhos, legou-nos 
valiosíssima Memória atinente à · história da 
Igreja no ·Brasil, estampada no Livro do Cen
tenário de '1900. Em página que lhe dediquei, 
há o registro de sua conversão, neste lance: 
Toucou-o a Gracà. Digitus Dei est hic. Em Ma
riana, no ano Je 7 89 7, batizou-o Dom Silvério 
Gomes Pimenta, da Academia Brasileira. O 
Juiz Júlio Maria transmuáou-se no apóstolo ar
dente, ao vestir a batina de redentorista. No 
ponto, ocorre-me o exemplo de Frei Henriqúe de 
Coimbra, que renunciara à magistratura, tro
cando a 'toga de Desembargador da Casa de Su
plicacão em Lisboa pelo hábito franciscano. 

Ôutro informe. Na lista dos efetivos, 
distingue-se o 'CÔnego e profe.ssor Olímpio ele 

Castro, que gaigou a presidência ela instituifão 
em períodos alternados. Em 1920, rolados se
tenta anos, e em 1929, que assinalou, em nosso 
passado acadêmico~ uma fase ele renovafão, 
conforme depoimento ele Nélson Lacerda 
Nogueira. 

M ais. Entre os confraáes correspondentes, 
por não serem naturais elo Estai/o, figuram 

três Pastores com notáveis servicos à Arquiáio
cese ele Niterói. Por ordem cronológica, Dom Jo
sé Pereira Alves, Dom Antônio ele Almeida Mo
raes Júnior e Dom José Golcalves ela Costa. 

Com referência cio priméiro, membro do Ins
tituto Arqueológico e ela Academia Pernambu
cana ele Letras, áeáiquei-lhe extenso capítulo 
no livro Homens e ldiílas à Luz da Fé, quarta 
eáicão. Dom José Pereira Alves freqüentou a 
triliuna acadêmica. Entre outras, bem melem
bro ele sua primorosa conferência sobre Virgl1io. 
Discurso e Conferências, coletânea póstuma 
(Imprensa Nacional, 1948), tem o prefácio elo 
Cardeal Dom Jaime ele Barros Câmara. 

A Dom Antônio, titular ela Academia Minei
ra ele Letras, com rica bibliografia, tive o desva
necimento ele recebê-lo em nome elo Colegiado. 
De sua lavra, constam, em nossos anais, não 
apenas o discurso ele posse, senão as n'lagisfrais 
palestras " A Palavra" e "José ele Anchieta". 
Humilá~, m agnânimo, confiou-me o prefácio, 
que ousei escrever, à sua festejada obra Resso
n â ncias da Palavra de Deus (EdifÕes Pau/i
nas, 1967). 

P or seu turno, Dom José Golfalves ela Costa 
- que, deixando amigos e admiradores, 

ora se despede desta A rquidiocese, por imposi
cão etária - é o tradutor ela língua inglesa ou 
germânica ele escritos concernentes à espiritua
liáaáe cristã e a enfoques diversos. Em 1985, 
verteu elo inglês o ensaio ele Mary e Tony Sha
mon acerca ele Jacques e Ralssa Maritalm. 
Tornou-se colaborador de "O Fluminense", ór
gão centenário, idônea e superiormente dirigido 
pelo Acadêmico Alberto Torres, ex-presidente 
deste Cenáculo. Há mais ele um decênio, escre
ve, ininterruptamente, para "Unidade", perió
dico mensal publicado em Niterói, que faz hon
ra à imprensa católica. Nessas producões e ou
tras disseminadas pelo Brasil, revela-se o Antís
tite preocupado em instruir e edificar sua grei, o 
pensador i:lotaáo ele sólida cultura filosófica, o 
escritor.reflexivo, que domina o idioma, em fra-
se cuidada e transparente. · 

Dom José Newton: a vossa investidura 
ajusta-se à traáicão a que me reportei, suficien
te a conformar 'este excerto ela Gaudium et 
S_pes (n° 15), um elos grandes documentos elo 
Concflio Vaticano 11: "A natureza intelectual elo 
hom~m se aperfeicoa e eleve aperfeicoar-se pe
la sàbeáoria. Está é que leva suavemente o es
pírito humano a buscar o amor, a verdade e ~ 
bem. A se elevar elo visível para o invisívei" •. E 
o sapientia mentis a ajudar o homem à con
quista ela sapientia cordis. 

Não vos restringis a ser o elo que nos vincula 
àquele passado. Enriqueceis o patrimônio cultu
ral desta Arcááia. 

Sras. srs.: o vosso Acadêmico nasceu em Ni-.. 
terói, nos idos ele 1904, aos 15 ele outubro. E 
muito vigor e muita áisposifão para quem 
transpôs os oitenta e cinco anos. Deo Grafias. 

I nsensível, que sempre se mostrou, às "vai
dades genealóqicas '' e outras vaidades, 

ainda assim, não fu1o à afirmacão ele que sua li
nhagem tem raízes históricas na gleba flumi
nense. Retomo a expressão ele um personagem 
ele Efa ele Queiroz: - Eu sou Raposo, elos Rapo
sos é/e Alentejo: O eáificante eáificaáor espiri
tual ele Brasflia- valha a paráfrase - é um Ba
tista Pereira, elos Batistas Pereira elo Velho Esta-

. elo do Rio ele Janeiro. 

OM JQSÉ· NEWTON 

ElERRA DE MENEZES· 
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É fluminense - e/ele a afirmacão ......, em 9ue 
se foi som anelo o ''romano'', o ·''gaúcho' , o 
"mineiro", e, porliltimo, o "brasiliense". Con
tudo, não se perdeu nele o homem ela Velha 
Província, arraifl_aclo à terra, mantendo o moclo 
ele ser e o espír~to ele sua gens, o apego a suas 
traclifÕes, a sua prudência, o seu devotamento 
ao Brasil, a sua consciência cristã e universal. 

De suas ligafÕes históricas com o nosso po
vo, restrinjo-me, c_intamente, a e/ois exem
plos. Um, ele passado remoto. O Conselheiro 
José Bernardino Batista Pereira ele Almeida, fi
lho ele Manuel Batista Pereira e Ana Joaquina 
ele Almeida, nasceu em 7 783, aos 20 ele maio, 
em. Campos elos Goitacazes, Campos ele outro
ra, ainda integrada à Província elo Espírito 
Santo. 

8 achare/ou-se "in utroque juris" pela Uni
versic/ac/e ele Coimbra, o secular centro ele 

ensino que acolheu, especialmente ao longo elo 
último quartel elo século XIX aos e/ois primeiros 
decênios e/esta centúria, uma elite de jovens 
brasileiros que viria a projetar-se na viela públi
ca e cultural do País. 

Compartiu a viela universitária com os patrí
cios Bernardo Pereira ele Vasconcelos, político 
aureolado que conciliou as idéias liberais com os 
anseios ele organizacão nacional, e com Manuel 
Alves Branco, futuró Visconde ele Caravelas, 
presidente elo Conselho, ipso focto, chefe elo 
Gabinete ele 22 ele maio de 7847. 

José Bernardino foi Juiz ele-Fora nas vilas ele 
Santo Antônio ele Sá e ele Maf!é, ele 7 8 7 5 a 
7 82 7. Magistrado às direitas, e e/esse tempo, 
mais precisamente ele 73 ele maio ele 7820, o 
galardão elo hábito ele Cristo com que o distin-
guiu D. João .VI. -

Deixando a funfão judicante; embrenhou
se na política, na qual teve extensa e vitoriosa 
trajetoria. 

Eleito Deputado às Cortes ele Lisboa pela 
Província elo Espírito Santo, não chegou a 
empossar-se, já que optou pela permanência no 
Brasil, a fim âe participar elas lutas pela inc/e
penc/ência e elos grandes debates "na manhã 
da pátria livre". 

Representou o Espírito Santo na Constituinte 
ele 7823 fi. nas c/uaslegislaturas seguintes, ''em 
cujas atas- assinala Teixeira ele Melo, conter
râneo campista - o vemos com o nome ele José 
Bernardino Batista Pereira (sem "Almeida" e 
sem "Soe/ré"}, que l!te ajunta o Ano Biográfi
coJEfemérldes Nodonols, Rio ele Janeiro, 
78 7, t. I, pág. 379}. 

N o Gabinete ele 15 ele junho ele 7828, geriu, 
inicialmente, a Pasta elos Nepócios da Fa

zenda no exíguo espaco ele 7 8 ele tunho a 25 ele 
setembro, quando noíneaclo Miguel Calmon ele 
Pin e Almeida. De imediato, no lugar ele Teixei
ra ele Gouveia, assumiu o Ministério-ela Justifa, 
posto em que permaneceu ele 25 ele setembro no 

_ano seguinte. 
Figura entre os estadistas que mais se eles

tacaram na celebracão elo Tratado ele 27 ele 
agosto ele 7 828, quê assegurou inc/epenc/ência 
ao Estado Oriental elo Uruguai. 

Homem ele costumes austeros, cioso ele sua 
consciência, corrente a frase que os historiado

-res lhe atribuem, c/ita a peito aberto, quando se 
furtou ao convite ele Pedro /,para o retorno, em 
7 830, ao ltllinistério: - Conlianca tle Ministro é 
como honra ele e/onze/a, só se perc/e uma vez. 

Com o ac/ventc elo Ato Adicional, ele 72 ele 
agosto ele 7 834, presidiu à Assembléia Legisla-

.· tiva Fluminense nas c/uas primeiras legislaturas, 
a saber, nas gestões dos primeiros presidentes 
ela Proví,.cia Rodrigues Torres (Visconde ele lta
boraí} e Paulino José Soares ele Sousa (Visconde 
elo Urugudi}. 
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PÁGINA 4- UNIDADE 

"UNIDADE" reproduz o 
discurso pronunciado pelo en
tão jovem acadêmico Geraldo 
Bezerra de Menezes da recep
çlo â Monsenhor João de 
Barros Uchôa, em abril de 
1945, na recém criada Aca
demia Niteroiense de Letras, 
instituição vitoriosa, com no
tável acervo de realizações e 
que ainda hoje desenvolve in
tensa aHvidade cultural. No 
·ano imediato, o autor da alo
cução, membro fundador da 
Acadeff ' i-1, era eleito seu pre
sidente, e, a seguir, reeleito 
para novo mandato. 

Eis, na íntegra, a oração 
de Geraldo Bezerra de Mene
zes: 

Para as boas vindas ao 
novo confrade, sacerdote de 
Cristo, a escolha recaiu num 
Acadêmico católico, modes
to pregoeiro da Boa Nova. 
Prosperou o exemplo da Ca
sa de Machado de Assis que, 
na recepção a Dom Silvério 
Gomes Pimenta, recorrera ao 
aguerrido Carlos de Laet, lu
minar do apostolado leigo no 
Brasil. 

Passado próprio não o pos
sui a Academia Niteroiense de 
Letras, mas tem raizes histó
ricas, como depositária e in
térprete__ das tradições culturais 
de Nitefõi, em particular, e, 
por via extensiva do torrão 
fluminense. Tal seu escopo, 
sua nota distintiva, sua repre
sentatividade. Consequente
mente, seu inarredável com
promisso. Conquanto à visão e 
sensibilidade de seus fundado
res não escapassem a resso
nância e implicações da cul
tura, além do regional, nos 
planos nacional e universal. 
Obviamente, sem evasões in
cabfrJeis. 

Na competente gestão de 
Toledo Piza, o nosso grêmio 
vem mantendo vida intensa e 
fulgurante 
.. Vulto proeminente do clero • 
brasileiro, inconfundível tribu-

1 

no e pensador, que ergueu, 
em campanha luminosa, a cons
ciência católica do país - aí 
está Júlio Maria, patrono da 
cátedra reservada ao novo 
imortal. 

Sua obra distingue-se pelo 
domínio do assunto, pela se
gurança e clarividência com 
que sublinha, no espírito do 
leitor e do ouvinte, a idéia 
central de seus escritos e ora
ções. 

·Leiam-se as doze prédicas 
sobre A SEGUNDA VINDA 
DE JESUS .CRISTO, livro es
quecido, em que debuxa o qua
dro gigantesco do Juízo Final, 
e ver-se-á que o pensamento 
do autor se espelha, sem re
petições inúteis, em todas as 
páginas. E que originalidade, 
que arrojo de idéias! De igual 
teor, as memoráveis páginas 
dedicadas à História da /gre-

MONSENHOR JOÃO DE BARROS UCHÔA_ Geraldo Bez.-re de Menezes · 

ja no Brasil, inseridas no 
LIVRO DO CENTENÁRIO. 

Pesastes bem, Monsenhor 
Uchôa, a responsabilidade que 
vos trouxe a eleição para a 
Academia, maxime porque 
ides ocupar a cadeira patroci
nada por um bacharel e chefe 
de família que, ao enviuvar, 
se fêz sacerdote, advogado da 
Igreja e apologista de fé. 

Já.. vos impusestes aos flu• 
minenses. De tal sorte, não 
carecíeis apresentado. Inda 
assim, não fujo ao encargo de 
repassar vossa vida e vossos 
escritos. Aposto/ares ambos. . 

Em IDEAIS DO APOSTO: 
LADO; no ensaio vocativo de 
Dom Luiz de Brito, o novo 
imortal confessa enfaticamen
te: "Eu mesmo lhe devo a 
minha ordenação ao sacerdó
cio, tendo ingressado no Semi
nário de O/inda, onde recebi 
a Tonsura em 1909 até o 
Presbiterado em 1919. E a 
ele, depois de Deus, devo a 
honra e a glória de ser Padre, 
sacerdote e embaixador de 
Deus" (pág. 94) . 

Em sua formação, o novo 
confrade enfrentou dificulda
des econômicas. Contou com 
o apoio benfazejo do Coro
nel Antonio de Albuquerque 
Uchôa, seu tio~ e de João 
Alves, pai amantíssimo de 
Dom José Pereira Alves. O nos
so respeitável Prelado contri
buiu, igualmente, para que 
o recipiendário realizasse o 
sonho sacerdotal. DemaJs, foi 
quem pregou na primeira Mis
sa de Monsenhor João de 
Barros Uchôa, celebrada em 
8 de dezembro de 1913, na 
Matriz de N. Sra. das Dores, 
em Timbaúba. 

Completado o curso, é no
meado coadjutor em sua ter
ra natal, onde ergue o Colé
gio S. Luís para filhos de 
operários e funda "O Impar
cial". ~ 

Em seguida, assume a di
reção do Colégio Arquidio
cesano de O/inda, substituin
do Monsenhor Fabrício de 
Araújo. O Arcebispo Dom 
Sebastião Leme da Silveira 
Cintra eleva-o a COnego Cate
drático do Cabido Metropoli
tano de O/inda. A esse tempo, 
já dirigia o Gind&ip do Reci
fe, famoso educandário. 

Com razão plausível, ufa
na-se Monsenhor Uchôa, lídi
mo nordestino, de perten,cer 
ao Instituto Histórico e Geo
gráfico de Pernambuco. 

Pelos anos de 1921, ruma 
li S .. Paulo, a fim de dirigir . a 
organização social da Fábricj:l 
"Maria Zélia" e suscita, na 
qualidade de Capelão, o apa
recimento de diversas enti
dades religiosas. 

Nomeado ·pelo Arcebispo 
de São Paulo, Dom Duarte . 
·Leopoldo da Silva, assistente 
eclesiástico do Círculo Ope
rário Metropolitano, assegu-

ra-lhe sede própria e man
tém o jornal "O Operário". 

É elevado, em 1927, a 
Cura da Catedral de Santos, 
Por sua inspiração, surgem a 
União dos Moços Católicos e 
a Cruzada Eucarlstica. Intensi
fica a atividade na imprensa, 
com a fundação de "O Santis
ta", hebdomadário, e a dire-
ção da "Folha da Tarde", 
diário. 

Em 1930, recebe-o a capi
tal fluminense. É lodo desig
nado para a Confraria N. Sra. 
da Conceição. 

Um ano depois, instala-se 
em Campos, na condição de 
Vigário Geral e Cura da Cate
dral. Por sua dedicação e es
forços foram criadas inúme
ras associações e erguida a no
va Catedral, obra de porte 
que a muitos parecia inexe
quível. 

Fêz jus aos títulos de Mon
senhor Camareiro e Prelado 
Doméstico de Sua Santidade.· 
o Papa Pio XI. O último, 
quando inaugurada a Cate
dral. 

Retoma, em 1938, a Nite
rói como Pró- Vigário Geral 
da Diocese, posto em que 
permaneceu até 1942, ano de 
sua ascenção a Vigário Geral. 
Na sucessão de encargos, diri
ge a Ação Católica, a Obra das 
Vocações Sacerdotais, a Fede
ração das Congregações Maria
nas, a Federação das Pias 
Uniões, o Conselho Central 
dos Vicentinos, o Círculo Ope
rário e o Instituto Jackson de 
Figueiredo. 

Só um espírito comunicati
vo, pugnaz e apostólico pode
ria desincumbir-se de tais e tan
tas missões. Como presidente, 
dou testemunho, de quatro 
anos, do zelo e eficácia com 
que assiste, espiritualmente, a 
Federaçãodas Congregações 
Marianas. 

Monsenhor Uchôa, é, pois, 
uma força viva da Diocese, 
sincero colaborador de Dom 
José Pereira Alves, alma bonis
sima, Bispo piedoso e culto, 
merecidamente enaltecido por 
Dom Sebastião Leme como 
"uma das figuras principais 
da Igreja em terras do Brasil". 

Por este sumarlssimo escor
ço, apresentei-vos uma vida de 
porfiado e fecundo labor. 

Seus principais escritos, dis
cursos e conferências, de seis 
lustros de sacerdócio, reuniu-os 
Monsenhor UchiJa em Ideais 
do Apostolado, expressão de 
sua vida. São páginas de con
vicção arraigada, redigidas por 
quem, a extlfflplo de Ruy, 
e mais que Ruy, está persua
dido de que "O supremo 
elemento moral de nossa civi-

'> 

ApostCilico e Vigário Geral 
de N.terói 

Legação do Vaticano", in "A A rigor, as páginas de 
Imprensa", Rio de Janeiro, 14 Monsenhor UchSa, todas in-
de novembro de 1898). variavelmente, refletem-lhe a 

Lelis Vieira condensou 0 personalidade. Vale dizer, seu 
mérito do volume neste pro- espírito e sua têmpera. Redi-
nunciamento, que reproduzo 1 gindo ou orando, é sempre o 
linha por linha: mesmo. Na fluência, na afa-

"Estamos diante de um li- bilidade, no ardor. E assim 
vro que bem se pode chamar na clareza, na ilustração, no 
de obra santificante. talento. 

IDEAIS DO APOSTOLA- Em suma, q contexto de 
DO está lançado sob o suave sua obra, a traduzir-lhe a vaca-
ambiente da fé cristâ, na ad· ção, está impregnada · de 
mirável transfusão do civismo "Ideais do apostolado". Bom 
e da crença religiosa. exemplo, louvado Deus. 

"O seu · autor modelou-O Intensificai, !'1onsenhor 
nas doces transparências de Uchôa, vossa pregação. Levai 
um estilo ático em meio às a todos os recantos, nestes 
vibrações de uma alma linda- dias de justificadas apreen-
mente engalanada de virtudes. sões, a mensagem de Cristo. 

"A nosso ver, estas pági- Mensagem de concórdia e salva-
nas nunca deveriam emudecer ção. é de esperar que os brasi-
no arquivo de quem as elabo- feiras fiéis aos nossos valores 
rou com o carinho estético fundamentais, não ratifiquem, 
de uma fina sensibilidade espi- com o testemunho de sua 
ritual." pátria, o juizo de Garcia Mo

Outro livro de Monsenhor 
Uchôa: REMINISC~NCIAS DE 
UM CARO/NA LA TO, tributo 
a seu "maior amigo e prote
tor", Dom Sebastião Leme da 
Silveira Cintra. O insigne Car
deal teve no autor - revela-nos 
o professor Barreto Campe/lo 
no prefácio - "o companhei
ro fiel e dedicado das asuas 
vigílias, trabalhos, canseiras e 
preocupações". O biógrafo re
gistra, com reflexões precio
sas, a viagem de sua Eminên
cia a Roma, assim que eleito 
~Cardeal e a repercussão de sua 
presença em di versos Congres
sos "Eucarísticos Nacionais." 

Do recipiendário, há, no 
prelo, outra produção - NA 
SEARA DO MESTRE, com 
embasamento na continuiddde 
de sua pregação religiosa. "Es
te novo livro - sentencia D. 
José Pereira Alves no ex6r
dio - é o livro do pregador 
apostólico, destemeroso e 
cheio de entusiasmo que sem
pre foi, desde a mocidade, 
o Monsenhoi Ba"os Uchôa: 
Conclui o prefaciador emérito: 
"1..er o autor fi ouvti.fo, no 
a"ebatamento de sua pala
vra, na firmeza de suas con
vicções, na sinceridade com 
que sabe aposto/ar os direitos 
de Deus, a .missão divina da 
Igreja e o bem maior das a/-

reno, segundo o qual, na Amé
rica do Sul, "o supremo de
ver de um político é o ódio 
ao adversário" Po/{tica, a 
sedimentada no bem comum, 
não se faz com intrigas, agres
sões e injúrias. Muito menos, 
à custa da consciência ou 
dignidade pessoal. 

Que a justiça de Deus, fon
te inspiradora da paz, inspi
re os políticos, os governantes, 
os responsáveis pelos destinos 
da humanidade. Banida a jus
tiça divina dessas esferas, tudo 
se reduzirá à corrida oportu
nista, à desordem generaliza: 
da, à intranquilidade universal. 

Mosenhor João de Barros 
Uchôa: os vossos confrades e 
velhos admiradores, conscien
temente, vos elegeram. Sacer
dotes à vista, eles que há mui
to aplaudiam vossos escritos, 
respeitaram vosso munus. Se 
quiserdes, vosso status sacerdo j 

1ta/. Todos compreendem, co~ 
mo Júlio Maria, o vosso pa! 
trono, que "o sacerdócio é a 
maior das investiduras quBI 
Deus pode dar a um homem; 
é a que, reproduzindo na 
fraqueza humana a onipo
tência divina, perpetua na ter
ra os prodlgios da redenção." 

Ao cabo, e sob o impulso 
de meu idealismo, digo-vos 
como o poeta: 

"Entrai: aqui há mundos 

~~~----~--~· · · ------·--·------ _!!!minosos. " 

lização é o catolicismo. Se 
fosse possível eliminá-lo, pou
co mais restaria nas nossas 
veias, que um misto confuso 
de instintos e paixões ingo
vernáveis" (Rui Barbosa - "A mas." 
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ESTADO Domingo_ ,~ 27, ,e segu.'!_da-feira, 28 de· marco de1994-o FLUMINENSE 

Jurista só aceita refor01as 
co01 01ais direitos sociais 

MARLÚCIO LUNA 

O FLU-O senhor pode
ria indicar uma inovação atual 
que traduza avanço marcante 
do Direito do Trabalho? 

Ministro - Respondo com 
a tese, que sempre sustentei, de 
que este novo Direito do Traba
lho está hoje enquadrado no vas
to campo dos Direitos Humanos. 
Não é outro o ponto de vista 
do Papa João Paulo li, contido 
na encíclica Laborem Exercens. 
No documento, o pontífice desta
ca que os direitos fundamentais 
da pessoa incluem o respeito 
ao trabalho e suas relações sociais. 

O FLU- Quais os efeitos 
práticos dessa inovação? 

Ministro - São imensos, 
se levarmos em conta as incerte
zas e descaminhos pelos quais 
nos pretendem conduzir os pseu
do-sociólogos e juristas do Direi
to do Trabalho e do Direito Pú
blico. Em nossa época os direi
tos do homem não se circunscre
vem ao plano individual, - ci
vil ou político, do tipo clássico, 
proveniente de um liberalismo 
fossilizado, predominante no sé
culo passado. As duas esferas, 
dos direitos individuais e dos só
cio-econômicos, não se contra
põem. A partir de 1934, todas 
as constituições brasileiras apre
sentam esse detalhe importante. 

O FLU - A posição do Es
tado moderno pode retroagir, 
como pretendem alguns, no 
sentido da abdicação de respon
sabilidades essenciais? 

Ministro - Claro que não. 
Este é o mais grave erro em que 
incidem certas figuras desprepa
radas, à procura de remédios pa
ra os problemas da conjuntura 
nacional. O pior é que tais remé
dios não se harmonizam com 
os interesses do País. Não se jus
tifica insistirmos em imitar po
vos de tradições seculares. So
mos um povo em formação, com 
problemas nossos e peculiaríssi
mos. A concepção liberalizante 
e individualista do Estado é coi
sa superada, bofoftnta. O que 
cumpre não é extinguir, mas sim 
ampliar os direitos sociais. Não 
é restrinií-los ao campo limita
do do Contrato Coletivo de Tra
balho, como equivocadamente 
pretende o ministro do Trabalho, 
Walter Barelli . Insisto: o proble
ma não está em extinguir os di
reitos sociais, mas estendê-los 
a outras áreas com sensatez, equi-

O niteroiense Geraldo Bezerra de Menezes é reconheci
do internacionalmente como uma das maiores autorida
des em Direito do Trabalho. Entre os itens de seu ex

tenso currículo, destaca-se o fato de ele ter sido ministro e 
primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
eleito por duas vezes consecutivas, e do qual foi um dos orga
nizadores. A importância de seu trabalho fez com que recebes
se, da Associação dos Magistrados de São Paulo, o título de 
"Construtor do Direito do Trabalho", concedido a apenas ou
tros nove juristas do País. 

Aos 78 anos - 58 deles dedicados ao Direito - o minis
tro falou a O FLUMINENSE sobre as mudanças ocorridas e 
as alterações propostas para o funcionamento da Justiça do 
Trabalho. De forma crítica e apaixonada, defende o Poder 
Judiciário Trabalhista como instrumento indispensável à defe
sa dos interesses das classes sociais menos favoreCidas. Com 
a experiência de quem presidiu o TST e escreveu I 1 livros, 
além de inúmeros artigos, o magistrado alerta para os riscos 

· de reformas radicais na Justiça do Trabalho. 

líbrio e senso profundo da reali
dade nacional. 

O FLU-O senhor pode
ria explicar melhor essa posi
ção? 

Ministro - Em um País 
em desenvolvimento como o 
nosso, o Estado não pode abrir 
mão do amparo aos homens ne
cessitados. Roosevelt, justifican-

do sua política social (o "New 
Deal"), afirmava que homens 
necessitados não são livres. Quan
to à assistência e Previdência 
Social, tenho em vista a sábia 
advertência do jurista e filósofo 
italiano Del Vecchio: "A obriga
ção de socorrer vincula a ordem 
jurídica à ardo amoris, de que 
falava Santo Agostinho". 

O FLU- Qual a sua opi
nião a respeito das propostas 
de privatização da Previdência 
Social? 

Ministro - Seria o caos. A 
Previdência não pode estar sujei
ta ao lucro. Mas cumpre reco
nhecer que ela não dispõe de 
fonte inesgotável de recursos. 
Por isso mesmo, não pode ser 
sobrecarregada de encargos. Já 
houve exemplo de fracasso nes
sa área pela incompreensão de 
tais aspectos. A Previdência Pri
vada deve cingir-se à sua área. 
Nada de pretensões absorventes. 
Os que entenderem assim que a 
utilizem para complementar os 
benefícios da Previdência Social. 

O FLU - Como o senhor 
avalia a proposta do ministro 
Walter Barelli com relação 
ao Contrato Coletivo de Traba
lho? 

Ministro - Deixou-me es
tarrecido, tamanha as suas incon
gruências e subterfúgios. É uma 
proposta inoportuna e suposta
mente salvadora do Direito do 
Trabalho no seu todo e do Direi
to Processual do Trabalho no 
plano coletivo. O próprio autor 
transfere a sua aplicação · para 
quando deixar o ministério. Des
preparado, como se revela, ati
ra pelos ares o Direito do Traba
lho e até a Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) perdem 
a significação. A idéia quer im
pôr modelos utilizados em ou
tros países, cujos hábitos e costu
mes diferem em muito dos nos
sos. Temo que a proposta traga 
mais problemas do que soluções. 

O FLU - E a Justiça do 
Trabalho? Como ela fica se a 
proposta for aprovada? 

' 
Ministro - A proposta vi-

sa à eliminação do poder norma
tivo da Justiça do Trabalho. 
Acho que o ministro Walter Ba
relli quer desfigurá-la, que ela 
se restrinja única e exclusivamen
te à conciliação e julgamento 
dos dissídios individuais. O pior 
é que não há na proposta uma 
só referência à matéria constitu
cional. Parece até que a proposi
ção se harmoniza com o texto 
vigente e não há a necessidade 
de adequações. A Justiça do Tra
balho sempre foi um instrumen
to de defesa dos interesses e di
reitos dos trabalhadores e não 
pode ser reformada radicalmen
te, sem que se pese as conseqüên
cias. 
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