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PODER JUDICIÁRIO 

J. T. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8.~ REGIÃO 

GABINETE DO PRESIDENTE 
Belém. 3 de novembro de 1983 

Prezado Ministro. 

Tenho a satisfação de agradecer a V. Exa. 

a gentileza da remessa de "Poder Normativo da Justiça 

do Trabalho". relevante trabalho de sua autoria. 

di ais 

cor 

PEDRO MELLO 

Vice-Presidente do TRT da 8a. Região. 

no exercício da Presidência. 

PODE~ JUDICIÁRIO 

J. T.- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8.~ REGIÃO 

GABINETE DO PRESIDENTE 
Belém. 3 de novembro de 1983 

Prez a do Ministro. 

Agradeço ao eminente amigo a gentileza da 

oferta de seus dois preciosos trabalhos "Poder Normati 

vo da Justiça do Trabalho" e "Oliveira Vianna - Intér 

prete do Brasil". 

Com a cor 

dial abraço. 

JT-01.3 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

PODER JUDICIÁRIO 

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 1983 

Prezado colega e amigo Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes 

Tenho acompanhado a sua brilhante trajetó

ria na Justiça do Trabalho e lido a maioria de seus estudos 

juridicos e literários, que tanto enriquecer~m a bibliogr~ 

fia brasileira, inscrevi-me entre os seus admiradores mais 

calorosos, tocado principalmente pela elevação que sempre 

distinguiu a sua atuação no Tribunal Superior do Trabalho. 

Foi por isso com desvanecimento que recebi 

a plaqueta de seu notável discurso pelo aniversário da Con

solidação das Leis do Trabalho, obra ciclópica, cujas fron
teiras foram qlargadas e enriquecidas por juizes de grandes 

méritos, entre os quais a sua contribuição se destaca. 

A Justiça do Trabalho foi, sem dúvida, a 

pioneira na afirmação do poder normativo das decisões judi

ciais e o Supremo Tribunal Federal seguiu-lhe os passos,ad~ 

tando-o como instrumento de celeridade .no funcionamento da

quela alta Corte. 

Felicito-o redobradamente, atento a que a 

grandeza da Justiça brasileira vem sendo tisnada nos últi

mos tempos pela invasão de elementos espúrios, que a nao 

praticam com a devoção de antigamente. Mas exemplos como o 

seu ficarão para sempre como o altiplano e a · meta suprema 

dos homens de bem, para ser seguido e praticado,quando fin

dos esses tempos de borrasca. 

Com estima e 

Rem.Olavo Tostes Filho 
Tribunal de Justiça 
Erasmo Braga,ll5 
RIO DE JANEIRO-RJ 



Crato,l5-10-B). 

Prezado Dr.Geraldo: é nossa satisfacão que esteja sem-
pre bem juntamente com os de casa. ~ 

Crato,como de sempre. S6 2 verão,comforme poderá ver no 
noticiario,está deixando a populaçao insatisfcita.Seja feita a 
vontade de Deus. 

Passamos bem Graças a Deus,com os de casa. No dia 28 
de setembro,Maria Benigna,deu-nos o 11 neto.Tudo bem. Possivel
mente,em dezembro,chegará o 12. Será de Maria Amelia,que no mo
mento,se encontra em S.Paulo,onde Jos~ Luis est~ fazendo o curso 
de mestrado. 

Almina, d.esde agora, se prepara para viajar 1\fo momentcf, • 
de nosso interresse ~ s6. 

Recebi com satisfação a conferencia *'Poder Normativo da 
Justiça do Trabalho~ 

Como adoto o sistema de inicio,retirar um numero do que 
temos interresse para os meus seis filhos,assim logo fiz. 
Os numeros restantes,foram destribuidoa da seguinte maneira. 

o.-11-Pedro Pinheiro Bezerra de n.~enezes. Este moço á náto 
de tio Pedro Pinheiro.eursa o quinto ano de medicina,possuidor 
de uma memoria prodigiosa. 

ov 2-Raimundo Pinheiro Couto. (pai do antecessor) 
OY· 3-Dr.Jos~ Cortez de Alencar. (PEQmotor de justiça-Crato) 
~V4-Dr. Mandú Holanda. Advogado,(atua em Crato e Juazeiro) 
bV.5-Dr. Milton Lopes- (advogado em Crato) 
ôY6- " Emidcho Lemos - Crato. ?-Quatro numeras deixei com 

Justiça do Trabalho -Crato- 8- dois para ju~~ de julgamento. 
OV· 9-Dr.Paulo Idelano. Advogado em Crato.lO-Drê'.Raimundo ~\-'Gil Bor

gea.(advoga~s em Crato)ll-Frederico e Joaquim Pinheiro (sobri~ 
nhos)l2-Drs~Aglesio e~Josá Francisco de Brito (advow,dos em Cra
tp)l3Jn)r.Manoel Lacerda·\Í . (advogado em .Pernambuco-) 14-Diomedes 
Pinheiro-( chefe doiBGE) l0!!.5-Dr Alberto Calou ,f-juiz de direi~o-Cra 
to)l6-Dr.Teixeira-Juiz de direiro em CratõJ~'7-DrGilberto Dumar Pj 
nheiro~advogado e~ Crato) 18-Eliezer Piru1eiro-(serventuario da ~ 
justiça em Crato)ól9-~,Enéas Brê~a-Promotor em Juazeiro do Norte 
20-Dr.nfuurilio Peixoto-(advogado em Crato) 21-Dr.Tarciao,Enrile 
e _arcelio Pinheiro. (de crato) 22-Es~edito Pinheiro Teles.(agri 
cultor e pecuarista-Crato- 23- Dr. Leopoldo ~~rtins.(advogado em 
Crato)24-Instituto Cultural do Cariri- 25 Lindebergue de Aquino. 
26-Carlos Alencar-(academico de direito e111.rCrato) 27-Antonio Li
rio Calou e Carlos de Quenta~L-Barbalha.2@r.Jonquim Cleonicio 
da Silva-(advagado em Crato)~.Dr.Clairton Alexandrno- (viggstmo 
da freguesia de S.Vicente. Crato. Os numeres restantes,destri
bui com os academicos de direito de Crato. 

Sempre as ordens.Desponha com franaueza o primo, e amo. ~ ~ 
tu4lrt:.u dLt ~ 





DR. HÉCTOR GENOUD 

Buenos-Aires, a 18 de febrero del Afio del Libertador General San 
Martín 1950 

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior del Trabajo, 
Dr. Geraldo Be·zerra de Menezes 
Rua O. Cruz 63 
Niteroi 

De mi mayor consmderaci6n: 
Hace pocos díaa recib!, con~norme 

retraao, su amabilísima carta de fecha 23 de enero y con ella el in
teresante e ilustrativo folleto sobre las aotividadea de los Tribu
nales del Trabajo en el Brasil. Créame que me ha resultado de gran 
utilidad, por cuanto me estoy especializando, dentro del Derecho de] 
Trabajo, en la rama jrocesal y trato de recopilar euantos anteceden-

. tes pueda , con preferencia americanos, para mi modesta labor doctrf 
naria y sobre todo, para mi libro en proyecto "El proceso laboral e 
América Latina" al que me referí en mi carta anterior que, por las 
fechas, deduzco ue se ha cruzaclo en el camino con la suya. 

En cuan~ç:> a las gentiles palabras que dedica V.E. a mitra
bajo sobre la coml).etencia en las provincias, de ninguna manera creo 
que sean merecidas y ·entiendo, más bien, que obedecen a al generoso 
sentimiento fraternal con que siempre han acogido los amigos brasi
lefios todo ·lo que procede de nuestro país. Se trata de una aimple 
tarea de ordenamiento de disposiciones, huérfana completamente de to 
do aporte doctrinario, raz6n por la cual, al agradecer vivamente su
expresiones reitero mia protestas de no merecerlas. 

Le envío dos ejemplares del artículo que me pide. Precisa
mente tiene mucha. relación con el trabajo de1 Dr. Unaain mencionado 
en su carta, ya que he tratado de haeer, como lo digo en su encabe
zamiento, aunque guardando las distancias,un estudio de la nueva 
Constituoi6n similar al que h. o Unsain de la anterior. 

· Le reitero mi agra imiento- po sus atenciones. 
Haoiendo votos por vent a saluda cordial!simamente 

su amigo argentino. 

s./c. : Nicasio Orofio 51 

Buenos-Aires 

Argentina 
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