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Ao Eminente Amigo e Snr. 
Dr.Geraldo Bezerra de Menees, com 
estes retardados votos de felici

dades em 1947 
2lom ./lu9ur1.trJ ./lellaM da J'ii.v.a 

..tROBBIBPO DA BAHIA E PRIM AZ DO BRASIL 

agradece mui cordialmente os pri-
morosos B.Discursos" e faz côro can 
os que renderam a justiss i ma ho-

OAMPo GRANDE - sog menagem. Bahia, l~ll~'?DoR 
"f- --7-..-4,. ~ . /"~-. 7 

3 o- -1:{-Cjlf{, 

6/1?- /"/6 

D. JAIME DE BAR.ROS CAMAR.A 
CAP11F.AL ARCEBISPO DO RIO DE JANEIRO 
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Parna!ba (Pi), 3. de Setembro de 1947. 

Ilustre e prezado amigo Dr. Geraldo Bezerra: 

Paz e Bem·. 
,. 

Antes de tudo; peço-lhe desculpas pel falta involuntar1a em que 
incorri, deixando de agradecer~lhe, no d vido tempo, a acolhida ge
nerosa, e os obséquios que me prestou, q ndo a{ estive em Outubro 
p,passado. Tenho que agradecer-lhe també a oferta da 11 plaquette ''· 

" refere te as ust s homena n ram ibutadas uando e 
~ , 

sua investidura no mais alto posto da juglicatura tr@..alhista.. ~ 
gavia_!!dot aguns dos primorosos discurs s ali enfeixad~s~ como li, 
éom igual ~razer, no "Jornal d.o Comercio", o discurso profer~do .P-2 
lo ilustre amigo, quando da recente visita da Missão Parlamentar 
Britânica, a..,o.Jrib~l Superior do Trabalho ·. 

Quando ai est~ve, falei, a seu respeito, ao meu ilustre amigo e 

!conterrâneo ~r. José JacaÚna de Sousa, brilhante advogado perten
cante ao Departamento Jur!dico do Banco do Brasil, e autor de al
guns trabalhos de relevo, entre os quais ocorre-me citar um magn{-

~ A , 

fico ensaio sobre à precedenc1a do pensamento filosofico na forma• .. . . ,. 
çao das te&rias sociais e das doutrinas economicas• Meu desejo~ O! 
quela ocasião, era promover uma aproximação entre ambos, dadas as 
afinidades que existem entre esses dois esp!ritos brilhantes, por• 
tadores da mesma formação religiosa e cultural• Faço•o agora, com 
o máximo prazer~ anunciando a visita que lhe fará o Dr. Jacaúna; a 
quem peÇo dispensar a fidalguia com que o ilustre amigo sabe aco • . ,. 
lher todos aqueles que, como o meu apresentado,~ merecedo~de sua 
amizade·. 

, · , , A 

o Dr. Jacauna ja esta bem informado sobre a personalidade do a-, 
tual Presidente do Tribunâl Superior do Trabalho, que e, reconhec1 
damente 1 

11 the right ·ma.n in the right placa''·. 
, , H 

Quanto ao nr. Jacauna, alem dos motivos de aproximaçao e das a-
finidades a que já me refer!, quero aludir a mais uma outra razão, 
muito do gÔsto dos nossos penderes genealÓgicos: !• que ele está 
~1sado, pelo casamento, à ilustre e tradicio»al ~ Bezerra de 

. ,. 
Menezes, ~ois sua v1r};11osa e digna es~a e neta de Israel Bezer• , . 

L_, ~ ºº-me que está. _ligado aos rastos aboliciQ_nista.s e repu'Ql! -, 
?~~~' e cujo temperamento muito faz ~embrar o daquele o~ 
t~~ Bezerra - o célebre Brigadeiro Leandro - d 
avo paterno herdou o nome. e quem seu ilustre 

Aqui termino, meu prezado amigo, fazendo votos por seu bem- . 
tar, em companhia da exma ·ram!lia . e! .. 

• , e ~enovando a expr N ' 

meus sentimentos de estima e admiração · S . assao dos 
_ ~ eu ex•corde 

.'"' ~ - .{P •. 
~·!"'fi~~ 

· José Bo11ifacio de .... ousa 

Remetente: ]os 
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."i. O prec l rlro r~ I'!igo , .ilu<~trr-do cole rrl\ ! l'ri -

lhr.n te c onfrP.de Dr . Ge r r ldo :BE ze rrn. d t- .vlc n€ 2 e o: 

l1~u i to n.gr['.de ç o ~ b e l n. cole ç~o d e di :H~ 'U'f! Of• 

qu e ·t~ v e ~- del i c o..dn lH1hrrnçn d e of erEcer- I!le , I I 

t~nao n:pl· ecjr,do f.tvér r:.s f.S j ucte.s hOinEnLgr; n~ 

qu e lbe i'ornn r> r E s tLd r..~ , nur.J. a l to r r e i ~o de 8 in":-

p~ ti~ c oa seun inc ontest(v~i s ~lritos de juri2 -

t c. ,escri t or e catÓlico . S e jr. f.l enlp:r·e b enC. ita r./ 
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lha.nte co:n:fr de Dr.Geraldo 

l~ito agr deçn ~ bela coleção de 

que teve~ delioad. lembr~nç~ de oferecer-me,// 

tendo aprecir:do àevér~s as justas homen~gens ti 



Arrcnju,l 2 de Jrneiro de 1947 

Exm2 omieo Dr. G rnldo B z rrn: 

Aprov itei o dia de hoje(domin·o) p r 1 r
1

àe um 
eent,d ,os mo nificoe discursos proferidos n ho

men c m com ~u lh dietinauiu o espírito d jus
tiço do olt socied d de Nit r6i. 

Si for dndo ooe qu e o lor m ~<r~ o vôo do 

Eternid~d mist rioeo,indo encorporor-se oos qu 
D us chnmou o sí,vibr r m com e lori s dos seus 

~qui n terr o seu sL nto rü e meu e udoso mi'"';o 
Dr. Jos~ G r ldo,v rteu, _or c rto,l ·rim e d ju
bilo n es di, 4 d Junho d 1946 m q o rilho 

q~ rido,o r tr to fiel do i que s e p rtiu,r oe~ 
~eu, um remio d qu se tornou m recedo~ ' p los 

s us dot . s,c~be~ 1 de cult r ,oondut ilib d e 

o_ erosidod 11til: ss . hom nL · m que constituiu 

um aconte cimento soei 1 n , belo C it 1 fluminen-
s .Dou-lh p r nb ens or tudo de elev do desvone 

c dor que foi , mer cid m nt >dito nos brilh nt s 
diecupsos qu cobo d ler, e _e ci lm nt 'o do Dr. 
D lam r :toõ curto qu nto ex _r seivo.O s~u,_or 
suo y z,soiu um p ç di ·na d eu lto inteli-
aencio,do s u o_.urodo bom senso e do eu f.ini·esi~ 

m linho d condut o morol.Um discureo,em sum , . ' 
oltur o do homenog tb m rdido,di no,d epi~o d 

l nt joul e d brilho fu 

mod stiv 

.. 



MINISTERIO DO TRABALHO, INDÚSTRIA E COMERCIO 

.JUSTIÇA DO TRABALHO 

T ~rWi~~EGIONAL DO TRABALHO DA 7 !!. REGIÃO 

Fortaleza, 27 de dezembro de 1946 . 

Ilustre e eminente amigo dr. Geraldo 

Bezerra de Menezes 

Acuso o recebimento do folheto intitu 

lado 11 Discursos 11
• O referido impressó reÚne 

meia dÚzia àe oraçÕes excelentes, tôdas al~ 

sivas à sua personalidade de cidadão, de es 
cri tor e de juiz. ~ de justiça s·a;Lientar que 

o seu discurso se destaca dos outros, espe

cialmente pela proficiência e critério com 

que se refere ao direito trabalhista, já r~ 
buscando as suas origens remotas, já se ocu 

pando da sua extráordinária evolução e desen 

volvimento no Brasil. 
A Faculdade de ireito de K3terÓi, num 

impulso patriÓtico, julgou por ben rejubilar-
, " se de publ:l co com a justa e brilhante vi to -

ria do seu ilustre ex-aluno, em virtude da 
sua investidura na presidência do Conselho 

Nacional do Trabalho, hoje Tribunal Superi-
-or do Trabalho. Essa grandiosa homenagem nao 

se limitou ao âmbito daquele conceituado ins 

tituto jurÍdico. Foi muito além. Associaram

se a ela a sociedade fluminense, o alto ele-



ro e os elementos culturais do Estado do Rio , 

pela palavra sincera e brilhante dos seus le 

gitimos representantes. A leitura do folheto 
em aprêço deixou-me ae;radabilissima impressão. 

O nosso Brasil, com a sua grande extensão te~ 
ritorial e deplorável ausência de intercâmbio 

intelectual, de Estado a Estado, muita vez~ 
, , A 

torna cumplices de la~entavel ignorancia ou 

mal conhecimento dos nossos valores , ainda 

quando êstes tenham notável atuação na pr6-
pria capital do pais. Entretanto , para se che 

gar à evidência dos seus grandes recursos e 

merecimentos mentais e morais , se faltassem 

outros documentos , lhe bastaria para sagrar o 

nome, a suprema i nvestidure. na chefia do Tri

bunal Superior do Trabalho. 

Prevaleço-me da oportunidade para apre
sentar-Ih~ os meus respeitosos cumprimentos 

e votos de prospor~~.: -~~ 
/~ 



P RE ÂMB ULO. ; 

O prclmbulo contem u ocguinteo indicaçõeo de oerviço: apkie do te!qrama, ataçlo de ori.em, alímero do te!qrama, n6mero de pala-.ru, data e hora d~ ap;"eoen laçlo. 

H A BITUE-SE A INDIC AR NO REC IBO DO SEU TELEGRAMA ' A HORA EM QUE 

O RECEBER. COM E S SA PROVIO~NCIA, AUXfLIARÁ O OEPART AMENTO NA 

FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS. 
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~~ ~E; 
~ 

Ilustre ~mº Dr. Gcr~ldo 
Atenciosas saud~ç~es 

Agr~dc~o, ~enhor~do, ~ de
licHd~ lembrRnÇP d~ remessa dos"Discur
sos" :pronunci~dos por oC"::tsião d~s justru~ 
homenagens q1le lhe +"orqm pr~ .st:;ulas n~ 
F~culãade de Lireito de ~iterai. 

~.., sirvo-me da oportunid~de 
pRr~ renovar minh~ gr~tirlão pelo seu 
vRlioso interesse no :j.proveitamento de 
minh~ modest~ pessoa para o Tribunal 
~·egional do Recife. Jamais esquecerei 8 

bondosa atitude que de sua plii.rte teste-



munhPi n~q_uel~ ocasi:Qo e ,q qual d~
vo l1!;1_ver sül.o nomeado. 

Com meus cumprimentos, sub 
crevo-me 

Amº Col. Obrº 

rl-&--~--r~ ~-
Recife, 10/1/4 7 f .. 
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IRINEU SEN I SE 
ADVOGADO 

S.Paulo , 16 de Dezemoro de 1946 

Exmo. snr .Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

Niteroi. 

Atenciosas saudações : 

· Posto QUe um pouco tarde, permita-me apresentar- lhe, aqui , 

singelamente, o melhor de meus agradecimentos pela significêtiva 

oferenda, com que V.Excia . houve por oem de me distinguir • 

. Até mim já havi am chegado os écos de sua palavra, tão culta 

quão autorizada, emitida através da cátedra escolar, da triouna 

acadêmico-literária e, agora, da mais elevada curÚl da Justiça do 

Traoalho. 
, ... 

Bem e de ver, pois , a grata sat isfação com Que receoi, ao 

regressar ha dias dessa Capital , as suas festejadas puolicações, 

cuja leitura, soore constituir prazer , ainda admi~istra seguro ro

teiro a todos quantos comoatemos o oom comoate, de que V.ExciP . se 

tem afirmado paladino inderesso. 

Renovando-lhe o meu reconhecimento pela delicadeza de sua 

lemorança, Quero , valendo- me desta oportunidade, tornar- lhe certo 

o penhor da minha sincera dmiração e estima. 

Cordial mente , 



Prezfido Gertlldo: 

ADVOGADO 
R u a Euzebio de Queiroz, 3 - Tel. 69 

Macaé - E . do R io 

Macaé, 9 de dezembro de 1946. 

Paz e saÚde. 

RectbÍ, com muita &legria, o exemplar dos Discursos pro

nunciados po~ oc~sião d&s homenigens que • sociedade niteroiense lhe 

prestou por motivo de su1 nomeaçao para o honroso cargo de Pr~sidente 

do Conselho ~ cional do Trabalho. 

LÍ-os, com o interêsse merecido, apreciando-os sobremodo . 

O seu agradecimento foi magnÍfico, atendendo , em tôda a 

linha~ a minha expect• va. Li-o, como se estive & ouvi-lo, com " sua 

"voz de veludo", hoje amadurecid~ no estudo e na meditação. 

Observei, contudo, uma falta: a ausência, na solenidade, 

de um or&dor que tivesse sido seu contemporânso . s~ Rnubesse das homena

gens, seria esse orador, autoriz&do pe l o longo convÍvio que tivemos. 

Agora, resta-me apenas congratular-me com voce e c~se

jar-lhe contínuos triunfos . 

Com os meus agradecim ntos e me recomendando à FamÍlia , 

lbraÇfi-O o velho am i go e coléga 



.o: ·-
1 

SÔbre o folheto 11DISC:Q.RSOStt (Imprensa Nacional - Rio de 
Janeiro .- . 1946) pronunciados ·na Faculdade de Direito de Niterói, 
no dia 4 de junho de 1946, nas homenagens prestadas ao Dr. Geral
do Bezerra de Menezes, Presidente do Conselho Nacional do Traba

lho: 

Arcebispo Dom OCTAVIANO DE ALBUQUERQUE, Bispo Diocesano de 
Campo~: 

... 
••• "recebeu, leu ·e sinceramente lhe agradece os esplendidos 

discursos pronunciados, em sua honra, por · insignes oradores, na 
Faculdade de Direito de Niterói a 4 de junho do corrente ano e 
permite destacar o do agradecimento de V .Exa., que, mais uma vez:, 
manifesta sua-,tunda e abal-isada -cultura,- estribada em nobres sen
timentos de fe religio~a11 • 

Dom RANULFO DA SILVA FARIAS, Arcebispo de MaceiÓ: 
."Muito agradeço.a gentileza da remessa.do opÚsculo, cgntendo 

os d~scursos pronunc~ados na Faculdade de D~eito de Niteroi, no 
dia 4 de junho de 1946, de tão agr~dável_e fácil leitura. 

Felicito V .Exciâ:. pe~a elevaçao a ta o alto _posto, merecido 
pelo primor do espírito e pela excelente formaçao moral de V.Exc1~1 • 

Pe. AUGUSTO LAMEGO, Vigário da Matriz de São Lourenço, Nite-
rÓi: . . . 

"Recebi os belos discursos em homenagem ao querido amigo, ho
menagem essa bem merecida pelo seu valor e caráter puro e sem jaça. 

Admirador do seu talento privilegiado e do seu grande coraçao 
de catÓlico exemplar e sem respeito humano, não deixarei de pedir ! 
ao bom Deus pela sua saÚde e que tenha felizes e dilatados anos". 

Prof. ARTUR DE ALMEIDA TORRES, da Academia Fluminense de Le
tras: 

11Foi com gran_de satisfação que terminei a leitura do volume de 
Discursos. 

,Acompanhando de pe~to a sua vitoriosa ascenção, e sabendo que 
ela e _produto de um esforço honesto, perseverante e longo, subscre
vo, ex-corde, os honrosos e merecidos conceitos que a seu respeito 
foram emitidos nesse volume que vale por uma consagração pÚblica11 • 

Dr. NESTOR LIMA, presidente do Instituto Histórico do Rio Gran
de do Norte: 

":[elicito-o pelo opúsculo 11Discurs~s 11 , magnífica peça de con
sagraçao do seu talento e virtudes ~ubl~cas 1 tao bem exaltados nos 
lindos trabalhos, ora compulsados" (Natal, c.7-l-1947). 

Dr. CARLYLE MARTINS, da Academia Cearense de Letras: 
••• "tendo apreciado deveras as justas homenagens que lhe fo

ram prestadas, num alto preito de simpatia aos seus incontestáveis 
méritos de jurista, escritor e catÓlico. Seja sempre bendita a pe
na que defende a nossa Fé1 11 

JEFFERSON AVILA, Jornalista Diretor do Museu Antonio Parrei
ras, da Academia Niteroiense de tetras: 

"Feliz ano novo, com os agradecimentos pelo gentil envio da 
"plaqueta", em que enfeixou os discursos da noite maravilhosa de 



2 

4 de junho Último, é o que deseja ao Dr. Geraldo Bezerra de Mene
zes, padrão alt{ssimo de virtudes cívicas e cristãs, o seu admira
dor" ••• .. 

Dr. FERRY JACCOUD D1AZEREDO, contemporaneo de Geraldo.Bezerra 
na Faculdade de Direito .e _antigo presidente do Centro Academico E
variste da Veiga: 

A . 

~Li com o interesse merecido os Discursos pronunci ados por 
ocasiao das homenage~s que a sociedade niteroiense lhe prestou por 
motivo de sua nomeaçao para o honroso cargo de Presidente do Con
selho Nacional do Trabalho, apreciando-o sobremodo. 

O seu agradecimento foi magnÍfico? atendendo, ·em tÔda a linha, 
a minha expectativa. Li-o, como se est~vesse a ouvi-lo, com a sua 
voz amadurecida no estudo e na meditação". 
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l 
dE~ .Janeiro 
N it:erd'"i., nr.l 
llk. Ger a 1 do 
d o Traba 1 h o:: 

Sobre o ~olheto DISCURSOS <Imprensa Nacional -Rio 
1946) pronunciados na Faculdade de Direito d~ 

dia 4 de junho de 1946., nas homenagens prestadas ao 
Bezer ra de Menezes., presidente do Conselho Nacional 

r:::.)<'"('!(:.';:.l 'l , - ~!(')!'\ Au gust o .í;lvaro da SI" lua r:\wi-- i'·' l'l ,- "'I:H') ('! ::-1 •••••• ( •• . .. . •• • • .•• I A' "" '" 7 l l .. . ••. .. •• . .. • ••• 

Ba h ia e Primaz do Br asi]: 
Agradece mui cordialmente ao eminente a mi go 

f-1' ,·:.• t'' ·:.\ ·1 i'! '') f:l \7-' •• _. . (:.• f•'' f·'' ;'\ ('f \.,._, f\t.f \''-' f'l i'-' .. _. .. ,._. -::· -l \'') -::· 1:l f·'' f. fll n f·'· 1'') ·::· .. ) ·::; n I') f. ·::;e-- I I f·-- ·::· (') ·::· .. ·,· \'·'' ·f·' ·:\ 7·' ' ,, ,,, ... . ,. t ,J , A,, ,,, • • , ,, ,, ,,, /,, , \_,, ,,} ~~ • , , ) •• • • ,,} \_ • • • •• • • • \ ., "' ,,) • ,, ,. •• .;, • • •• 

com os que renderam a just{ss i ma h omenagem <Bah i a. i - 3-1947 ) . 

Jurista Levi Carne i rof ! 

Dr·. 
co f·--o 

Agradece a oferta dos discursos. proferidos em 
h o n f·-- a do p ,. .. e~!:<':\ do â .m i g o D f·-- .. c-J \·::f·-- :::\ 1 do B •::·: ;:·:: >::·~ , ... f·-- :;,1, de 1·1 \·:·: n •::: ;:,': •:·:·: ·::; 1 
c: o n 9 ,,. <'1. t u 1 :;,1, n d o .... ~:; •:·:·: p o f·-- (-:-: ~=; ~:; :::1. ::,1. 1 t ::,1. f!.·.' m (·:·:f'' (·:·: c: i d :::1. h o m (·:·: n <:1 g f-.' m ( P i o ,, 3 <?,• .... :í. ;? .... 
J.<J'4ó)" 

Ep if<inio da Fonse c a 0(:!-·ria., pn:-:~:;idcnt~:: d o 
Histdri c:o c Gcogrific:o de Scrgipen 

In~:>!:: i t:uto 

,~~ p f'' o v(·:·: i t (·:·~ i o d i :,:1. d c-: h o j (-:-: ( d o m i n g o ) p :;,1_ f'' :;,1, l er . de 
homenagem 

d i stinguiu 
I ! f\l ·:.\ ;:.\ ·: :· ·::· .,._. f') l-- ;·.\ f ... \ . >") -::; fl\ ;·.\ ~·1 f'l f ·f' f. ... ") ·::; , .. , f. -::· ... I ' f· ... ::· \ .. ) ·::· j:l f· .. i ') ·f' i'·' f·.. f. \--j \ .. ) ·::· f'l ·:.\ 

" \, ,, ,.} ,,) \., oo oo \. (o } o o ooo oo 
0
':} f \ o o t ooo oo oo!> \oo o o~ o o,. o oo:O oo ooo o o .,;> \o 

com que o csp frito da justiça da soc i edade de Nitcrdi 
o D ,,. " U (·:·: r· :;,1, 1 d u B e ;:·~ (·:·~ r· r :,:1. d (·:-: . i"i (·:·: n (·:·: ~·:: >:·:·: ~:; " 

(' t . ! . !'' J ~ J seu san~o pat e meu saucoso amfgu Jr. ~use 

Geraldo 
certo. 
filho 
tornou 

Bezerra de Me ne zes, que Deus chamou a S i , verteu , por 
11srimas de J d bilo n esse dia 4 de julho de 1946 em q ue o 

quer i do . retrato f ie l d o pai . recebeu o p rémio de q ue se 
me f·" I':·~Ci·:·~dof·" pe'lo C<:l.b c·:da 1 di-:·~ cu 1 l::u f·"<:\ ,. con du i:::,;~ i 1 i b ;·:\ d:::~ >:-::' 

(·:·.' p >:-:·.'f" O~:; i d ::,1. d (·:·.' 1J t: i 1 ,. 
Do !J .... 1 h (·:·: p:;,l.r·:,:l.bi/n<:; p ()f•" t u.du ,, de (·:·.' ')_ (·:·~ V <':1. d C) (•:O~ 

d (·:-:·::;v<':\ n (·:·~ c (·:·: d o r· q u. (·:·: ·f o i m (·:·:f'' >::·:c i d <':1. me n 1:: (·:·: d i i:: o ., n o~:; b t'' i 1 h ::,1_ n t >:-:·: ~:; d i <;;c 1.1. r· ~=;o~:; 
-::11 ' i'·' ·:., , ... ::., f·> (') ,--1 ,,., ·1 1.,., f·-- . ··:.· .,,, 1:) ·:.· ~- · f. ;·.1 ·1 fll ~·:.' ,., t· '"-' 1· 1 • --! f'l 1:) f·-- -->·I··' ,.,._. -::· .,,, n f·" 1':' ·~· , ... "'·' !·1 ( ::• ,--f ,.,., -:::. 

oA ••O \o "' ,. o • oo oo oo ) '1,, , ooo \oo " oo o " " \,. - '- • " !,, .... ool' ••• ••• o ooo '" oO o;\" "' o oo 

De 1 :,:\ m ,.,\ f·-- >:'·.' ·=:; ,. t 'i'i o >:·:·: ~< p f·-- >::,' ·::; ·::; i v o .. ü d o h c1 m (·:! n ::,\ 9 >:·:·: :,;~ d o , p o f·-- ·::; u <:\ v>:·:·: :;·:: ,. é u fll :::\ 
peça d i gna de sua intel ig& ncia, de seu apu r ado bom senso c de s tsa 
·f i n f"' .,,, i m·:.) 1 i n h ·:.1 d t'·' r n n d 1 J i-- ;:.1 fn n , ... ::.1 '! I J fll 1·! f. " '·f .. 1 • r· "' f'l . ,,._, tll <=· 11 fll ;:.1 • !·1 ('·' fll 

,.,. OoO .. o. • '·· •• ... 0 00 .. o . .. . ... 000 ••• 0 0 0 • 11 .. 0 0 ... oo • • 1. .. ... / ... ..,. • . ... l .... 

u. f'' d i d o (:·: d i 9 n o ( (li'' ::,l. c :;,1 . .i u. • 1 ;.::. .... :í ..... 1 9 4 7 ;. " 

presidente 
For t aleza ( ~ 

d >:-:·: o t .. ::,\ ~: (':\e ·=:; 

Adonias Lima., da Academia Cearense de Letras. 
do Tribuna l Res .i onal do Trabalho da 7a .. Regi5o. sede 

ü folheto intitulado uDisc:ursos n r eJnc 
excelentes , todas alus i vas ~ person a l ida d e 

' mei a duz i a 
de Geraldo 

Bezerra de i"ienc~es~eci::~~~~t=~c~~=o: :e~ufS~sc u rso se destaca. 

(·:·: ·::; p e c i :::1. 1 me n i:: E p (·:·: 1 :::\ p r· c> f i c: i ti n c i ::,1_ e c: r· i t: >:-1 ,,. i c> com q u (-:·: ~;;(·:·: r·(·:·: f(·:·: r · e ::,1.0 

Direito do Trabalho. Ji r ebuscando as suas or i gens remotas. Ji se 
ocupando de sua cxtraordiniria evoluçâo e dese n volvimento no 
D t .. <:1·::; i 1 .. 



r 
l 

• 
A Faculdade de Direito de NiterJi. num impulso 

patri6t ico, julgou por bem rejubilar-se de pdb l ico co m a justa e 
brilhante vitória do se u ex-aluno . em v i rtu d e de sua i nves t idur·a 
na pr·esid~ncia do Conselho Nacional do Trabalho. hoje Tribunal 
n 1..1. p e 1'· i o r· d o T r· :;,1. h :;,1. 1 h o .. E ~:; ·::; :=",1. ~J r· :;,1. n d i o~:; :;,1. h o me n :::l. !:J e m n :;\o ·::; ('·: 1 i m i t: ou. ,.,1. o 
1:\ llli"J f. / .. (") ,··j ···\ \:JII i="·' "( '"·' ••• "")I"\("" ·:.• I. l·· 1' ;·.1 1··j "") I. f"l ·::· i·· I. l·· 1' l·· i") j. I' 1··· f ,··j I. , ... !"") 1::· "") I. lllll I. 11" \"") ;:.\ ·: , .. ~ 1\ l .• • \. • .. <. .. ••. • \.. \ •. \. •. t. \, ·" .. . \. .. > .. \, ·" ... •• • .J. • . •. •• 11 t . .. . .. .~ ... " 

Associaram-se a ela a sociedade flum i nense, o clero e C)S 

elementos culturais do Estado do Rio de Janeiro. pela palavra 
sincera e brilhante dos seus leg[timos representantes . A leitur·a 
Jo folheto em apreço deixou-me ag r adab i lfss i ma i mpressio .. O 
Brasil, com sua grande extensio territor i al e deplorável aus~ncia 
d e i n t (·:,·r· c ú m b i o i n i:: •:·:! 1 e c t 1 .. 1 :,;~ 1 ,. de E·::; i:: <:1 d o a E·::; i:: :,;, d o ,. m1.1 i t a v>:·:·:~·:: n o·:;;. 
i .. i"l r· 1·1 ·:.1 , .. 1 f m 1:) ·1 i t·· i'""'' t·l i'·' "J ::.1 111 t="·' 1·1 r· :.1" \ 1 i'·' ·1 ,· (:J n n ,,. ;.\~ 1·1 (. . 1. ;:.1 n 1 1 111 ;·.1 "l r· t") l"ll"l r:.• ,. .. i 111 ('·'l"l i .. c> !"I r> -.:· .. ... .... ... .. . ...... ,, .. ... . ........... , ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... . ... .. ... ... .. .. .. . .. .. r 

n o ~:; ~:; o ~:; v :=":1. 1 o r· (·:·: ~:; • :':1. i n d :;,1. q 1..1. ::,1. n d o (·:·: ~:; t (·:·: ':'i t e n h :,:1. m n o t :J ~~ l·:·: 1 :::1. t 1..1. :::1. (j; :i:i: o n :;,1. 

pr·dpria capital do pafs .. Entre t anto, para se chega r h evid~nc i a 
dos grandes recursos e merecimentos men t ais e morais de Geraldo 
Bezerr·a de Menezes, se faltassem outros documentos, lhe bastari ~ 

para sagrar o nome, a sup r ema investidura na chef i a do Tribunal 
Superior do Trabalho <Fortaleza, 27-9-1946) .. 

lr ine u Pinheiro. h i stor iador 
Ef!:~ m ~r i des d o Car· i r i : 

c e :;,\ r· >::·: n ·::; >::! r ''' u x: o r· d <·:,· 

Li os D i scursos em homenagem a 
Menezes, demonstr·at i vos de sua cultura, valor 
em que v i ve <Crato, 29-6-1947) .. 

Geraldo Bezerra de 
, I . . 

e pres~1g1o no me1o 

.Jo sé Bonit'<-fcio d~: Souza,. <":l.u.i::cw de Leandro BezE:n--· ;-a\ 
il'lont e i ro - Pn~: cursor· da Aç~\o Catcn i c a :: 

Receb i a uplaquette"" referente às justas 
homenagens que foram tributadas a Geraldo Bezerr a Je Menezesr 
q u :::1. n d o d e ·::; 1.1. :=",l. i n ..,, (·:·: ~:; t i d 1.1. r· ;:1. n o m :=",l. i <:; :,:1. 1 t o p o·::; t o d ::'1. j 1.1. d i c ::'1. i:: u.r· ::'1. 

trabalhista .. JJ havia 1 ido alguns dos p ri morosos discursos ali 
;:.• . p.L.-- r·("<:" r··(" i"\ . . ••t• . ("I "="·I "l ., ,. ":".j"".• (·'''" • n "" Jn'". "="·I") ,.., .. 1 r· ... ·:~ , ..... . i" u . ... ll 1:N:"'~ J . .> .. > / ••••• ) lll ... J. I _, C.. . .) 1\l I g .L.. . I·· I ···. '··· ... I r 11 ... ·.. . .. I ll ·... . .. 1.. . .... .l lll\ .. I ... I .. ) :• U 

discurso profer i do pelo ilustre Ministro n a recente visita da 
i"i i .,. <=" ::·~ n P ::.) r· "J ;·.1 m ''·' n i·· ::.) r· H r· i r· .1.i f' i .... :·'1 ::.1 o T r· i h 1 1 n ::.1 "J ~:; 1 1 1:) (:.· I'" i n r· d n T I'" ::.1 h ::.1 "J h n 

,,) ,,) ' ' '" ~ ••• ' ' ' ' '" " "' •• '' ••• I '" "' ''' • • "' ,,, ' ••• ,, , "' ••• • • '" " ','' ••• • '" 

CParna j ba, PI, 3-9-1947> .. 

i)r·, Car lyle Marti n s,. da Academia Cearense de 
L.::·:t r· a·::;;; 

Apreciei deveras as justas homenagens 
prestadas a Geraldo Beze r ra de Menezes, n um a l to 
·::; i m p <:1. t i :;,1, ao~=; ~:;e 1..1. ~:; i n c o n t ~:·: <:; t ::{v>:-:·: i '''· m (·:f1·· i i:: o·:=; d (·:·: j I.!. I'" i ·::; t ::,1. , 
catdl ico .. Seja sempre bendita a pena que defende a 
(Acopiara, CE- ex-Afonso Pena, 8-j-1947) .. 

Prof .. Ar tur de Almeida Torres~ da 
Fluminense de Letras= 

que foram 
preito de 

escritor e 
nossa F~ 

(\c :::\ d >:·:! 1\l i :::\ 

Foi com grande sat i sfaçâo que terminei a 
do volume de Di s c u r sos. 

1 ~:::i t u.r· ,.,1, 



• ,. 
Ac omp anhando de perto a sua vitoriosa ascen~So, e 

sabendo que ela J produto de um esforço honesto, perseverante e 
1 on 90, ·::;ub·::;c , ... ('~\lO r E ····c 01··· d i , o·::; h on , ... o·::;o·::; \·:,· mef"·•:,·.·c idos cone e i to-::; q 1..1 \·:·: 

a seu respeito foram emitidos n esse volume que vale por uma 
con·::.•<'I:J, ... ,,,ç'~,\o pâb1 ic<:\ \Nite1···ói ,. :í.:i.····J.;? ····:í.94t. ) .. 

Dr. Nestor Lima 7 presidente do Instituto Histdrico 
e do Conse1ho PenitenciJrio do Rio Grande do Nort8: 

Felicito o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes pelo 
opds~ulo Discursos7 magnrfica peça de consagraç~o de seu talento, 
virtudes pJbl icas e pessoais, tSo bem eKaltados nos lindos 
trabalhos ora compulsados <Natal. 7-i-1947). 

Dr. Mozart Victor Russomano~ Juiz do Trabalho. 
presidentte da Ju nta de Concil iaçâo e Julgamento de Pelotas, RS, 
posteriormente Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 4a. 
Regiio, sede Porto Alegre e presidente do Tribuna'! Superior do 
Trabalho= 

Acuso o recebimento da plaquete contendo os 
brilhantes discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
Niterdi, por ocasiâo das homenagens prestadas ao Ministro Geraldo 
8ezerr·a de Menezes, cujos termos encerram sua definitiva 
consa9raçio .. Subscrevo-os, com atenciosos cumpr i mentos <Pelotas, 
15-i-1947). 

H i~:; t: cw i <:u:l cw [)!--. F e 1 i:< Gu i sar d;f F i 1 h 01! 
Hoje cedo recebi com saudades mi1 a volumosa 

correspondéncia, religiosamente guardada, de vosso saudoso pai. 
(;-, I) ;··11'1 r· ;:.1 f .. C) I. <:; ;:.1 (1 · ( ~ ·::; f:.• :~11:) 1'. t''·'l'\ 1·{ f'.' I i:JII ::·11'1 y· n f .. n 1'1 <:; ''·' 'I 1·1 f') I (~11 J f:.• ·:.> 'j 11\ ;:.1 "· . • ... .. ... ... .. ... .. . J\Qt,. . ~ - ... ... .. . ... .. ... ) ... ... .. ... ··• ... . .. , .. A •• • ••• • • ••• '·' • • •• 

c: ::,1. t d 1 i c: ;·,1. I Q u. ~:: >:·:·: ;< >:·:-: m p 1 o ,, q u. e ~:; :::1. n t: o ! • 
Foi com sat isfaçâo que recebi, hi dias, o folheto 

i't·' 1. s c 1 • .... sosvY . J ;·.f . ('I I'·' , ... f'·' ·1 ::.11·1 f .. r:.· . r> .,,. ·1 1. . 1:) n ,,. <:JII f:.· 1. ,,. r:.· ,· ::.1111 ::.1 1·1 1·1 ::·:i' 1:) ·:.1 ,,. ::.1 
,, • , A f .. n .. ··• !I • ,,, ... , ··· '" ••· :! •• ,,) • ,.t ••• ••• " ' • •• •·• ••• ••• .. . • ••• 

l J h ::., t· 1 1 b ::.1 . n n d f'' f. r· n d ·:.1 m i n h ::.1 f ::.1 m ( 'J i :·'1 p ::.1 ,,, "' ::.1 1 1 m ::.1 ~· f'·' •11 p n r· ·.:1 d ::.1 d t'·' f f:.< r· i ::.1 <::. 

~j: ·· ·~~·p;a~; ~; .. ~~c:hiet~. ~ s ie;ei -·~~~a~e~t;-~o~ ;~~a .. -a ~al;;: 
lll ;:.) 1'1 ('I f') 111 f'' I I ., . l:l ·:.j I" ::.j I·> fll'l ·::· f\1 ~~ .,. !:JI I ''·' <:• n lll n ,,, <:f , .... 1'1 r· f·'' t•l f:.• t· I'' ·:.j I') ::.j ·,· 1·1 f') . ·f·' ,· (" ;.:) lll f')<:; .•. • .. . ....... ~ \,, •• • . ••• ..) " • .• 1 .. ) ••• ..... ..) ••. .•• .•• -· .. .. .. .•. .• ... • .... . ... . " / ••• •.• • .... 

satisfeitos em t~-lo como presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho CTaubat~. 6-1-1.946). 

rh.. .. M<:f r· i o C • V i 1 e 1 a 7 (·:·: ·:::.c ,,. i ~: cw • J u. i ;:,~ d (·:·: D i ,,. (·:·: i !:: o (·:·: m 

h i n ::,1. ·::; C>::·: r· "' i ·s :: 
Agradeço ao amigo Dr .. Geraldo Bezerra de henezes a 

remessa do folheto que traz os magn(fic:os discursos proferidos na 
Faculdade de Direito de Niterdi, em 4 de junho de :i.946 .. Li-os com 
agrado, assinalando diversos conceitos que julguei muito felizes 
CitajubJ , MG, 20-12-1946) .. 

Or. Irineu Senise 7 advogado e escritor~ 

At~ mim jJ haviam chegado os ecos da palavra do 
Dr .. Geraldo Bezerra de Menezes, tSo culta quâo autorizada, 



• 

emitida atrav&s da cátedra universitária, da tribuna acad~mico
literJria e, agora, da mais elevada curul da Justiça Jo Trabalho. 

Bem & de ver, pois, a gr·ata satisfa~~o com qlse 
recebi, ao regressar há dias dessa Capittal, as suas festejadas 
p I.J. b 1 i C :;:l. (~ n (·:·~ ~;; ,, C 1.! . .j :;':1. 1 f~ i ~: 1.1.1'' :::1. , ~;;O b I'' 1::·~ C O l'l ~: ; 1:: i t 1.!. i t·" p r· :::1. ;:-~(·:·~I'' ,, :;':1. i n d :;:1. 

administra seguro roteiro a todos quantos combatemos o bom 
combate, de que Geraldo Bezerra de Menezes se tem afirmado 
p :::\ 1 :;,1. d i n o i n d (·:·~ f(·:·~ s o ( :;; .. P :;,1. I .A 1 o , :í. 6 .... 9 .... :í. <? 4 ó ;. .. 

Dr .. Ernesto Tornaghi~ 
Cordialmente, deixo nestas linhas o testemunho de 

lll ;:.•IJ. ;·.1,:• , ... ::.\ ;·' , ...... ,. 111 ·:' 1'1 1" "1 1:) ;:.· ., "·\ , ... ·:.· 111;:.· ·=:: ., , "·\ ;J l"l'"'· -..,;;D ,·se ursos.*' J:l ... \"Jt'l!!l'l ; .. i ::.\ \"'n ·==; n ·:.\ "' • •• .':J " ,.}\,, \,, l,, \, \.. ••• ). <. \,, ... ,,,,.,..;, ,,J •·· ••• I • .. ••• " .l .. " ' ., , 

F::,\ c 1.! 1 d ::'\ d i·:! d e D i r· f~ i x: o d e N i í:: >:·:·~ t·" d i r f,' m j 1.! n h o p • p • , i:! m h o m >:·:·: n <:\ g \-:·: m <':\ c.\ 

distinto amigo Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Presidente do 
Conseiho Nacional do Trabalho- expressâo sincera aos seus 
elevados m0ritos, mais uma vez postos em relevo por oradores de 
escol, expoentes da cultura jurfdica em nossa terra e que muito 
:::\ p 1 <:\ 1..1 d i 1 .. 1 < P e t r· ô p o 1 i ·=:; • i ~~~ .... :i. ? .. .. :i. 9 4 ó ) • 

.Jefferson Hv i 1 a~ ... Jot·· n :::1.1 i ~:d: :::1. ,, d i, .. (·:d: cw d o H u ~=; 1:·:·~ u 
Antdnio Parreiras. da Academia Niteroiense de Letras : 

Agradecimentos pelo gentil envio da nplaqueten. em 
q1 .. 1e cafei~·;ou o::; di·:::.c' .. lr··::;o·::; d<:\ noit:>::! mat"<':\vilho·::;a de 4 d1:·:·: ,junho 
1.l'J. t: i mo ,, é o q u.~·:·~ . .. · ... :;,1. o D ,,. .. C(·:·~ r· ::'1. 1 d o B (·:·~ ;:·~ (·:·~ , ... I" <:1. d f·~ h(·:·~ n (·:·~ ;:·~: (·:·~ ~= ; • p :,:1. d r· ;,;;: o 
::., ·,· í-· r···<:· -::; ,· ll' (') ('1 f:.• \I ,· I'' ~· I J 1'1' r:.• <:' I" ,·r •, I ,· (" ::.1 <!' (:'·' í" I'' ,· <=~ ~· i·:i <:; ( t\1 ,· <· f:'.' I'' i'). ,· . 1'1' F·' ..... (:'.' llll'') ,,. f') ('I {:'.' ' ' '." ,;,, I, .I.,, r ,, ' '" "' ,) ,, , I ,,, .,,,,) ,, ,,, "'., ,,,,., , , l,, ,., ,, ,I ,. ,,,f,,,,., o ,, , ,,, 

i (;>46) 11 ~ 

[k .. Ferry ,Jaccoud D 7 Azeredo 7 c: on í:: (·:·~mp cn .. :='~n (·:·~o tB.: 
~ ., i no;) · .. ~::· ..... , ·1 ,, .... , ,... "I .. , 1·1 ...... , . , .. "\ ... .. · ·.. . .. .. ., ...... .... .. , ... · ! .. ~ , .. , n 
~I .. 1 ,, .... 5 . "=' ..... ,, i ~ . ll <:\ 1 ;:\ \.. j u -::\ '..1 .:·. \. 1::. ... I I •:.: I 1. 1... \·.: ;;\ ll t I 9 \J I .. I \·:. ~:> I \.1 \:·. li .. t: .. 1 ... 

Centro Académico Evariste da Veigan 
Li. com o interesse merecido e mu.ita alegria, os 

Discursos pronunciados por ocasi~o das homenagens que a sociedade 
niteroiense lhe prestou por motivo de sua nomea~âo para o honroso 
cargo de pre::;iJente do Con::;elho Nacional do Trabalho. 
apreciando-o sobremodo .. 

O agradecimento foi magnffico, atendendo. em toda 
a 1 inha, a minha expectativa. Li-o, como se e::;tivesse a ouvr-lor 
com sua voz amadurec ida no estudo A na medita~~o <Maca&, 9-12-
:í. 94ó)" 

contendo 
Niter6i r 

leitura .. 

DE OUTRAS FIGURAS DO MUNDO ECLESifftTIC<!)! 

D. Ranul~o da Silva Farias7 Arcebi::;po de Maceió = 
Muito agradeço a gentileza da remessa do opJsculo ~ 

os discursos pronunciados na Faculdade de Direito de 
no dia 4 de junho de 194ó, de t~o agrad~ve 1 e fJci 1 



• 
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f , .. dt-__ 
F e 1 i c i (:o /~~ p f:~ l :::1. (·:·~ 1 (·:·~v:;,l,i.;; f:i:o :;,1, 1:: f:l.o :::1. 1 i:: o 

111 •"·' , ... i .... I ... ~· .. , .. > 1:) i .... ·~ , .. > 1:' I'' ,. 111 .. > ,... .., .. > , ..... ·"'·':' r .. 1· .. ,· / .. , .. > , ..... t-.. S , ..... ~<f" ...... ·1 i .... 1·1 i .. ,,... .,:·I .. , I ... ,,, ... 1 , ... ::,; n ........ \,\ .... A . \. \.\. ..... \,, .. ~ .. . .......... ....... o< ..... . .. 

)~<liii~(>.t.f"·\>"'1';,•1' 1·~ ::.•~:) .... tl""t.lq,,,,-;>"') ~ l' • ) .;, •" •• •• f f,,. r,,. • • • • • I .1' • Ir 

Arcebispo D. Octaviano de Albuquerque7 

p o '::; t o ,, 
lllCH" :::\ '.1. 

B i '::;po 

Diocesano de Campos = 
Recebeu. leu e sinceramente 1 h (·:·~ :::1 9 f"' {':1. d (·:·~ c (·:·~ () ~:; 

espl&ndidos discursos pronunciados. em sua honra, por insignes 
oradores. na Faculdade de Direito de Niterdi a 4 de junho do 
corrente ano e permite destacar o de agradecimento de V. Exa •• 
que. mais uma vez. manifesta sua funda e aba'J. isada cultura. 
estribada em nobres sentimentos de f& religiosa <Campos. dezembr·o 
de 1946). 

Monsenhor Ruy Serra~ Vigirio Capitular e,, :::1. 

seguir. Bispo Diocesano de Sáo Carlos. SP : 
Ao Dr. Geraldo Bezerra de Menczcsy fiel 

continuador da carreira gloriosa percorrida pelo se u inolvid Jvel 
p ;·,1 i D ,... , ... J o·:=; é O e v· ;·,i 1 d o D ~~'-' ;::: ''·': l"' I"' a d '·'·'' r· 'f e n .:~: ~=::c· ·:=:. • c 1.1 m p 1·.. i m '·'·' n t o , a g t" a d e c >:-:' n d o 
n "' il!F.D ,· seu r· sos~ i" (') r1 • '(') ! .. t') ''' 1:) ::·11'' ::.1 c11 J (.'.• (" .. > ,., t· 1. ,.,,, (:.· ·:::. ( .... tllf:l 1·· (.... ..,. · ., ...... I... 11 111 .,··.· ,· (.'.' 'J ... ... .. } .... I v • .. .. ... ... .. .. ... ...I. .. ... ... ... .. .. """ .. >\.. ... .. .. 

b ::,1, t: :::\ 1 h ::,l. do I'' , .. p r· o D (·:·~ n (·:·~ t P :::1. t r· i :;,1. 
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Pc. Augusto Lamego~ Vigirio da Matriz de S~o 
Lnuren~o. Niterói= 

Recebi os belos discursos em homenagem ao quertdo 
amigo, homenagem essa bem merecida pelo seu valor e carJter pur·o 
~ sem ja~a. 

Admirador de seu talento privilegiado e do seu 
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deixarei de pedir ao bom Deus pela sua sadde 2 que tenha felizes 
e dilatados anos <Niterói. 17-12-1946). 



Nas livrarias a 2'~- ediÇão de 

~DUCAÇAO MORAL E CfVICA 

-ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS -

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Do Conselho Federal de Cultura e ex-presidente da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo 

Pedidos à 

LIVRARIA EDITORA CA TEDRA LTDA. 
Rua Senador Dantas, 20 - s/806/7 
Rio de Janeiro, RJ - CEP - 20.000 

Pronunciamento da COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

Tenho o prazer de me dirigir a V. Exa. para informar que o Egré
gio Plenário da Comissão Nacional de Moral e Civismo, atendendo, 
unanimimente, propostas dos Senhores Conselheiros Prof. FRANCISCO 
DE SOUZA BRASIL e Pe. FRANCISCO LEME LOPES, houve por 
bem registrar, em ata, um voto especial de congratulações pelo apare
ci mento, em segunda edição, do livro Educação Moral e Cívica - E.~
tudo de Problemas Brasileiros, obra de ·sua autoria. a) ADOtPHO 
JOÃO DE PAULA COUTO-Presidente da CNMC (Rio de Janeiro, 

·]2-9-1980)_ . 

Prof. NILO PEREIRA, da Universidade Federal de Pernambuco: 
O trabalho EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA -Estudo de Pro

blemas Brasileiros do eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
ex-presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo, é verdadeira
mente extraordinário como esclarecimento e fundamentação da disci· 
plina pela qual todos nos batemos. Posso ·mesmo dizer que não co
nheço nada que supere, como penetração, esse vigoroso ensaio, com o 
qual se assinala, sem favor, um dos marcos mais relevantes do ensino 
de Problemas Brasileiros, nem sempre bem entendido e praticado. 

Professora EDlLIA COELHO GARCIA, da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, ex-Secretária de Educação do Rio de Janeiro e do 
Conselho Federal de Educação: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela exce
lência do livro Educaçào Moral e Cívica - Estudo de Problemas Bra
sileiros, que é um dos melhores trabalhos que têm sido produzidos para 
colocar em mãos dos nossos jovens (Rio de Janeiro, 19-9-1980). 

Dom JOS:f: RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizonte: 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de Menezes por mais esta 

publicação EDUCAÇÃO MORAL ; ~ CIVICA - Estudo de Problemas 



Brasileiros, que traz o cunho de sua permanente preocupação em dis
seminar idéias lúcidas, sadias e construtivas. Para que não haja no 
Brasil joveps "desgastados pelo desânimo, descrentes de si, dos seus 
semelhant! s, da sua Pátria e da humanidade". E para que se possa 
"oferecer ao País uma geração leal, desprendida, livre, atuante, respon
sável". Como está dito, com elegância de síntese, no ensaio. 

Prof. LUIZ FRANCISCO MONTEIRO DE BARROS, presidente 
das Faculdades Integradas Estácio de Sá: 

O trabalho do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes Educação 
Moral e Cívica - Estudo de Problemas Brasileiros está sendo reco
mendado aos professores dessa disciplina em nossas Faculdades. Cum
primento o autor pela patriótica iniciativa. 

D. IVO LORSCHEITER, Bispo de Santa Maria, RS e Presidente 
da CNBB: 

Recebi, com especial agrado, o livro .do Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes sobre Educação Moral e Cívica - Estudo de Problemas 
Brasileiros, pelos valiosos e oportunos conceitos fixados em f;Uas densas 
páginas. 

Dr. Cf:SÃR SALGADO, da Academia Paulista de Letras, ex-Pro
curador Geral do Estado de São Paulo: 

Acabei de ler e apreciar Educação Moral e Cívica - Estudo de 
Problemas Brasileiros do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, como 
expressivo testemunho dos seus reconhecidos dotes morais e intelectuais. 
O autor é, por muitos títulos, uma figura que ilustra o patriarcado men
tal do Brasil. 

Ministro FERNANDO NóBREGA, ex-titular da Pasta do Traba
lho e do Tribunal Superior do Trabalho: 

O autor de Educação Moral e Cívica. - Estudo de Problemas Bra
sileiros está de parabéns pelo que pesquisou e desenvolveu. Revelou-se, 
sobretudo, o sociólogo preocupado com o tema mais angustiante da so
ciedade moderna. Não sei mesmo, nos dias atuais de incompreensão, de 
equívocos, de indisciplina e de insubordinação, o que possa ultrapassar 
a educação moral e cívica. Felicito-o, portanto, pela segurança de estilo, 
pela profundidade de conceitos e pelo brilho da análise. Ne!>sa matéria, 
como em outras, Geraldo Bezerra de Menezes é mestre. 



APRESENTAÇÃO 
(do livro O DIREITO DO TRA/JALIJO E A SEGURJIJADE 
SOCIAl., de Geraldo Bezerra de l\lene7.es- Palias S/A, Rio 
de Jat;eiro, 1976- feita pelo Professor e Acadêmico Eva ris to 
de 1\loraes Filho) 

1. Geraldo Bezerra de Menezes, vir bonus, sempre foi um padrão 
de magistrado e de homem público. Patriarcal, chefe de numerosa 
família, é um exemplo de compostura e desambiçcío para esses açodados 
atrupeladores da hora que viventos. Fez da carreira intelectual e do 
estudo a sua própria vida. Destacou-se desde cedo entre os colegas de 
bancos escolares. Diplomado, muito jovem, em dezembro de 1936, na 
Fa culdade de Direito hoje integrada à Universidade Federal Fluminense, 
já intensa e brilhante havia sido a sna carreira universitária. Orador 
oficial da s1w turma c da sua fonnatura, pr·esidira o Centro Ac:adêmicu 
E z:aristo da Veiga e o Centro Fluminense de Estudos Juridicos. Parti
cipara da funda-ção do Diretório Central dos Estudantes do Estado do 
Riu de Janeiro, tendo sido igualmente um dos fundadores e membro da 
Academia de Letras dos Universitários Fluminenses. Já o seu nome se 
fazia projetar fora do seu Estado, quando em 1936 representou a sua 
Escola no Primeiro Congresso Jurídico Universitário Brasileiro, rea
li <-ado na cidade do Salvador, Bahia. 

O magistério o atraiu desde a adolescência, como meio de vida t 
como vocação cultural. Ensinou diferentes disciplinas em ginásios, colé
gios e cursos anexos à Faculdade, tais como Português, História e So
ciologia. Tendo ajudado a fundar a Escola de Serviço Social do seu 
Estnriu, iucorpornda à UFF, foram-lhe gratos os seu.<; amigos, dando o 
seu 110me à biblioteca da instituição. Quando, em 1947, Astulfo Serra 
criou o Curso de Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho, no Ministério 
do Trabalho, não pôde deixar de convidar Geraldo para reger a disci
p!i na de Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho, e aí nos encon
tramos, no exercício do magistério jurídico, além de Geraldo, Jorge 
Seve1·íano, Dorval de Lacerda, Délio Maranhão e eu. Pquco antes de se 
consagrar como Catedrático, por concurso público de títulos e provas, 
de Direito do Trabalho da Faculdade ent que se formara, cargo que 
exerce desde 1955 até hoje, já havia atravessado a baía, vindo ensinar 
a disciplina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
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Ainda, e sempre 110 campo da educação e no seu amado Estado 
natal, por duas t:ezes foi diretor da Faculdade de Direito, em 1957 e 
1967, preparando-a, om para fede7·alizar-se, ora para receber a refonna 
universitária. Representou-a no Conselho Universitário, de cuja Comis-

._ são de Pós-Graduação fez parte. Finalmente, exerceu com brilho o 
cargo de Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro, 
lendo-o representado na IV Conferência Nacional de Educação, efe
tuada em São Paulo no ano de 1969. 

2. Essa uma elas vertentes àa vida pública e cultural de Geraldo, 
o11de puderam aparecer os seus excepcionais dotes de inteligência e de 
bom administrador. Mas, ao lado dela, concomitante a ela, desenvol
via-se outra manifestação da sua personalidade: a de magistrado, 
missão que desempenhou dU?·ante trinta anos, sem desfalecimen
tos nem concessões. É que já em 1939, passou a exercer o cargo de 
Juiz-Presidente de Ju11ta de Conciliação e Julgamento no ex-Distrito 
Federal. 

O ano de 1946 vai surpreendê-lo Presidente do antigo Conselho 
r-.·ucional do Trabalho, fundado com esta denominação em 1923. Foi o 
seu últilllo Presidente; passando a ocupar o mesmo cargo, e como pri
meiro, do atual Tribunal Superior do Trabalho, de 1946 a 1951, sempre 
por eleições c reeleições sucessivas e unânimes. Muito amigo do então 
Presidente Eurico Gaspar Dutra, orientou e conduziu a reorganização 
do nora Tribunal, levando à assinatura do Chefe do Governo um dos 
seus últimos decretos-leis, o de no 9.797, de 9 de setembro de 1946, 
que deu á Justiça do Trabalho sua atual organização, ao 11WS11UJ tempo 
que instituía a autêntica magistratura trabalhista, com ingresso dos 
magistrados mediante concurso e com acesso de carreirh, pelo menos, 
até os órgãos regionais. 

Durante esses trinta anos de magistratura, pt·esidiu diversas comis
sões elaboradoras de anteprojetos legislativos ou delas participou. Pre
sidiu uma das Turmas do Tribunal, ocupando por ·quatro anos o cargo 
de Corregedor Geral da Justiça do Trabalho (1954! 1958). 

3. Membro de numerosas instituições, nacionais e est1·angei1·as, 
também numerosas são as condecorações por ele recebidas, diante 
dos seus m.erecimentos e dos serviços relevantes que vem prestando 
ao País. 

Membro da Academia Fluminense de Letras, da qual foi Presi
denk, por eleição e reeleição ( 1970! 1974), nunca deixou de ser fiel à 
sua vocação de homem. sempre ocupado e preocupado co1n as coisas 
do espírito. Mas todos os seus títulos, que são altos e meritórios, em
palidecem diante da sua vida espiritual. Homem de fé, praticante e 
convicto, agradecendo a Deus todos os dias a graça que lhe deu, não 
agride ninguém por não compartilhar da sua crença. Participou de 
vários congressos nacionais e internacionais do Apostolado Leigo, in
clusive em Roma (1951), New York (1959}, Buenos Aires (1967), Bo
gotá (1968) e Med.elin (1968), tendo recebido a Cotnenda de São Gre-
gório Magno, outorgada por Paulo VI. · 

2 

... 



4. Aluno dileto de Oliveira Viana, de cuja amizade privou e de 
cujos ensinamentos nunca desdenhou, antes citando-os a cada passo, 
foi incentivado no início da sua ca1·reira pelo grande Mestre da Alameda 
de São Boaventura. 

Pela relação das obras de Geraldo, enumeradas em página própria 
deste volume, todas ou quase todas com várias edições, p_ode-se tacil-
1Jteri.,Jc .. avaliar .. qu,qrz._to lhe .deve a doutrina brasileira do Direito do 
J'nzbalho. A sua tese para a cáted.?·a- Q..Q!LeitC?_5!Q_'!'~aba!hO _ !la _Ç_9p_s
tituição Brasile.!ra, Rio, 1956 - e a que ora se reedzta, mtezrame11te 
1:eescdla-e reelaborada diante·· dos novos textos de 1967 e 1969. Ati 
l]_oje_ é_cz __ ?}._rzi_ça monografia_ ]_t~ç_i_o1IC?-l_ sobre a matéria, ,esgotada há muitos 
anos e sempre procurada pelos estudiosos. 

5 . Surgida timidamente das necessidades e das misérias da vida 
social e econômica no século XIX, m.uito demorou a legislação do tra
ballw para . atingir o plano elevado do constitucionalismo. Se já em 
1848, na França e na Alemanha, alguns dispositivos conseguiram ser 
inscritos em textos constitucionais, neles permaneceram por muito 
pouco tempo. ~çaber à Constili!_i_ç_§._9_j~_q_erf!:l_~~íça,___Q(}~ fixar-se 
mais demoradamente no assunto, já com certos dispositivos protetores. 
Ma_L$..QJnente de72ois _Ra__.M.éxico ém 1917_ e ~Cou.s.tJ.t.uição.....!lCi..Weiznar.J 
d 1 sto de 1919 é u b coiislitucionalisrrw soei l ganhou vú1 
dadeiramente foros de plena e justifica a aceitaçao. 

De lá para cá, passando pela totalidade das novas constituições do 
século XX- iugoslava, soviética, chilena, espanlzola, brasileira, peruana, 
francesa, italiana, alemã, etc. -, não deixou nenhuma de acatar dis
positivos próprios de Direito do Trabalho, consagrando a legislação or
dinária até então vigente e lhe dando mais força pela sua incorporação 
aos textos constitucionais. Na França do segundo após-guerra, diaute da 
nova realidade do seu próprio país, apontaram os seus publicistas -
Vedel, Laferriere, Prélot - essa plus-valia das leis do trabalho, quando 
colocadas no corpo da Lei Magna. Nos regimes de constituições rígidas 
e escritas, ganham mais segurança, maior destaque, passando a fazer 
parte dos princípios fundamentais e institucionais do próprio regime 
econômico e social. Cada mandamento constitucional, cada dispositivo, 
cada alínea, segundo ressaltam aqueles autores, como que são verda
deiras "cabeças de capítulos", num plano mais elevado, mais seguro e 
duradouro, que passam então a se1· obedecidas e desenvolvidas pela 
legislação ordinária e sua regulamentação. 

Na verdade, nada é gratuito nem inútil numa constituição. Auto
-executável ou meramente programático, qualquer princípio constitu
cional é um mandamento vinculante do texto máximo, devendo ser 
obedecido ou invocado, ou pelo próprio particular em suas 1·elações 
jurídicas concretas, ou pelo legislador ordinário, que o vai regulamentar. 
Vê-se assim o alto significado do constitucionalismo social, iniciado 
entre nós, d.s escondidas, em ~(}, vindo a receber todo um novo capítulo 
- Da Ordem Econômica e Social - a partir de 1934, passando por 
1937, 1946, para concluir, sem grandes alterações substanciais, em 
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1967-1969. O texto constitucional representa um reforço e uma co11sa
gmção de toda a legislação o1·dinária anterior, além de novos principias 
que, pon;entura, a ela haja acrescentado. 

6 . Este livro é bem a prova do que acabo de escrever acima. 
1'ra.l.JJ, ele, praticamente, .-de toda . a _ .legislação . ordi.nária do tra
ballw c . da previdência social. Por quê? Porque o texto da Carta de 
67-69 constitui um autêntico índice dessa mesma Legislação. []aí somente 
poder esc1·ever uma obra co11W esta um especialista que tenha a capa
cidade de dominar os dois campos da cultura jurídica, o constitucional 
c o . (rabalhista. Matéria bifronte, exige pleno conhecimento de ambas 
as técnicas, de ambas as bibliografias, de ambas as experiências jurí
dicas . PoL.sorte nossa, elas $~ ~ncontram reunidas em mãos do P:ofes1 
sor Geraldo Bezerra de Menezes, como daquf: .. a_ pouco~ pela sua leztura 
disso estará cont:e11cido o leitor. 

Na Introdução estudou o autor os fundamentos do constituciona
lismo social e o seu histórico, no Brasil e no mundo, nwstrando-se 
completamente a pa1· das mais recentes manifestações constitucionais 
estrangeiras. O seu ensaio de direito comparado procura ser exaustivo 
e bem atual. O Capitulo III dá uma boa visão crítica dos princípios 
em t·igor da vida econômica nacional. Pela ordem lógica e temát'ica 
da exposição do art. 160, que se alterou de 67 para 69, com acréscimo 
de uma alínea, a al.ínea V deveria ser a VI, a nosso ver, passando a 
1·eprcssão ao abuso do poder econômico .para o último lugar . . 

O Lino I tmta dos fundamentos gerais do Direito do Trabalho, 
da sua problemática c conceptualização, a par da importantíssima ques
trirJ âa competência legislativa. Os demais Livros - III, IV, V e V I -
passam então, exaustivamente, em revista toda a legislação brasileira 
do trabalho c da seguridade social, o_qu.e_p.ermite a.o .. autor . . demonstrar 
o_ seu pleno domínio .. da _doutrina universaJ~9-~.'r:~. a -r:nçzt~rig , É o livro 
de alguém que já rem de volta, com total mestria dos temas que expõe, 
sem pedantismo nem falsa erudição. 

7 . Antes de cnce1-ra1· esta breve apresentação, não quero perder 
a oportunidade para ressaltar e fixar o que considero o momento mais 
alto do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes em defesa da Justiça do 
Tmbalho, ontem, como hoje, nem se1npre bem compreendida nas suas 
funçõe s e na sua missão. Desde os primitivos projetos de Oliveira 
Viana, de 1936 e 1938, foi dada à Jw:.tiça do Trabalho a competência 
de. mediante sentença coletiva, estabelecer novas normas e condições 
de trabalho. Como a Justiça do Trabalho foi promulgada em, 1939/ 1940, 
e c:omccou realmente a funcionar em, 1941, em meio ao regime co7·po
rativo do Estado Novo, relacionou-se ideologicamente esta sua compe
tt~ ncia com as doutrinas totalitá1·ias. 

Pois bem, com a vigência da Constituição de 18 de setembro de 
1946, de cu1zi10 liberal, ou melhor, social-democrata, pensaram algumas 
pessoas, de boa ou de má-fé, que desde logo havia cessado o poder 
normativo da Justiça do Trabalho, tido como incompatível com o novo 
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regime polít ico dominante no Pais, que declarava a nítida separação 
dos poderes da República e a proibição da delegação de atribuições. 

Numerosos foram os dissidios coletivos naquele ano de 1946, prin
cipalmente oriundos do Estado de São Paulo e do Distrito Federal. 
Nunca, na história da Justiça do Trabalho, se lutou tanto pela sua 
sobrevivência, no que tenha de mais próprio e singular. Muito traba
lharam os advogados e os pareceristas patronais, volumosos memoriais 
foram escritos, reescritos e distribuídos, mas em vão. Como Presidente 
do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, esmerando-se em rebater 
os argumentos negativistas, baseado na melhor doutrina e nos me
lhores fundamentos do Direito, Constitucional e do Trabalho. Os seus 
despachos foram sempre aprovados e acatados no Supremo Tribunal 
Federal, para. onde recorriam, inconjormados; os advogados dos susci
tados naqueles conflitos coletivos. 

O seu livro de doutrina - Diss!_dios Col~t~vos do ,Traba.lho__-, apa
recido pouco depois, representou o coroamento definitivo, a verdadeira 
pá de cal nessa barricada:. Tudo isso vai resumido no Capítulo III, do 
Livro V, deste volume, no qual, por dever de justiça, destaca Geraldo 
o importante papel que, em defda dos mesmos princípios, de~empenha
ram os seus colegas Edgard de Oliveira Lima, Delfim Moreira Junior, 
ambos já falecidos, e Aldílio Tostes Malta, até hoje no exercício de 
Ministm do mesmo Tribunal, admirado e querido pelos seus pares e 
pelos advogados, e que ainda há pouco acaba de expor e fundamentar 
os mesmos pontos de vista, já agora tranqüilos - O Processo no TST, 
Rio, 1974, p. 78 e segs.: "No caso dos dissidios coletivos, com esse 
extraordinário poder supletivo de que dispõe, a Justiça do Trabalho se 
constitui num organismo especial, singular, auto-suficiente, ela própria 
editando a norma que se converte em lei para a categoria e aplicando-a 
depois, através dos dissídios individuais. Não fosse a vedação consti
tucional e o observador menos avisado seria levado a concluir que se 
tratava de uma delegação de poderes." 

Tudo isso precisava ser dito e contado, para que não suponham as 
novas gerações que a Justiça do Trabalho seja uma velha e tranqüila 
senhora, sem passado nem história, que não teve também seus 'momentos 
de luta e de afirmação, que muito exigiram dos seus magistrados em 
firmeza de propósitos e de principias. Foram instantes quase épicos de 
barricada, quando se redemocratizava a Nação, num ve1·tiginoso pro
cesso de abandono de todas as instituições que pareciam comprometidas 
com o antigo regime e não se sabia como iria reagir o Supremo Tribunal 
Federal. 

Ai está o livro de mestre Geraldo, contando alguma coisa disso, 
abrindo horizontes, provocando debates e levantando problemas. Nada 
dognwtico, estilo simples, claro e direto, expõe e sugere soluçàes que lhe 
parecem mais justas, ficando a escolha a critério do leitor, segundo os 
seus interesses ou o seu estado de espírito. 

Evaristo de Moraes Filho 
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Borsoi, Rio, 1957- 413 págs. Cr$ 289,00. 
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eraldo Bezerra de Menezes, desde que assumiu, em 
1939, a presidência de uma das Juntas de Conciliação 
e Julgamento, desta Capital, sempre teve consciência 
de seus deveres de magistrado. E já àquele tempo, 

como especialista, consagrado ao estudo do Direito de Trabalho, 
contribuiu com alguns estudos monografias para o 
desenvolvimento do novo direito, destacando-se a sua tese, para a 
Docência da Faculdade de Direito "A Justiça do Trabalho- Sua 
significação na história jurídica e social do Brasil", publicada 
em 1947. Os seus esforços na presidência, bem se expressam nos 
amplos relatórios de sua gestão, principalmente o último, 
intitulado "A Justiç a do Trabalho no Brasil", com seguros 
comentários sobre o primeiro decênio de sua existência 
autônoma. 

A par de tudo isso, seja nos seus pronunciamentos em 
plenário, sej a ao despachar recursos extraordinários para o 
Supremo Tribunal Federal. discutiu, com proficiência e brilho, o 
problema da competência nom1ativa da Justiça do Trabalho, 
debatendo, ai nda, o assunto atraves de jornais ou revistas 
especializadas, fixando-se num tema apaixonadamente de direito 
público: o poder normativo e o regime democrático. Assim, em 
1950, deu à publicidade a I' edição dos "Dissídios Coletivos do 
Trabalho", apresentada por Levi Carneiro, como "estudo 
magistral" e "uma das mais belas páginas que se têm escrito no 
Brasil sôbre problemas de Direito de Trabalho". No ano imediato, 
pelo êxito alcançado, saia, muito ampliada, a 2' edição dêsse 
livro. 

Acrescida de novos capitulas e de amplo documentário, 
acaba de sair a 3' edição - Borsoi, editor - belamente apresentada, 
com o titulo ampliado: "Dissídios Coletivos do Trabalho e 
Direito de Greve". 

O autor publica, à guisa de prefácio à 3' edição, vertido 
para a nossa lingua, longo e consagrador estudo, publicado na 
revista " 11 Diritto de Lavoro", do professor Riccardo Richard, 
da Universidade de Pavia. intitu lado Co ntributi brasiliani alln 
dottri na dei conniti colettivi di lavoro . O tàmoso professor 
peninsular acentua que "o trabalho de Bezerra de Menezes é rico 
de referências doutrinárias, e é caracterizado pela constante 
preocupação de não cindir o fato jurídico do fato social. Êle visa 
a demonstrar como a sentença normativa do sistema brasileiro é 
uma condição dos tempos e um fruto da maturidade do Direito de 
Trabalho, que se coloca como elemento importantíssimo na 
evolução do próprio Direito. Deseja, igualmente, destruir a 
preocupação que pareça ligada a um momento politico especial, 
e em particular a uma imposição autoritária e total itária da 
Wei!Jinschauung, tendendo a pôr em relêvo a sua conformidade 
com valores fundamentais éticos, sociais, econômicos e politicos 
aceitos em qualquer momento do Estado Brasileiro". 

Fixando-se sobre os dissídios coletivos do trabalho, 
estuda-lhes Bezerra de Menezes, em capitulas próprios, os 
aspectos gerais, os aspectos constitucionais e os aspectos legais, 
detendo-se, igualmente, sôbre o poder de representação legal das 
associaçõ:es sindicais em tais dissídios. Magnífica a exegese do 
art. 123, § 2•, da Carta Magna. Alias, o ponto alto das duas 
primeiras partes são os capítulos sôbre os aspectos 

cunslitucionai:-;: c o estudo sõbrc o poder normativo c o fL'I.!Íilll' 
democrático. ambos muito louvados pela critica nacion~i e 
estrangeira. 

Observe-se que êsses pendores de Bezerra de Menezes 
pelos temas gerais e de direito constitucional lhe possibilitaram o 
preparo da tese intitulada "O Direito do Trabalho na 
Constituição Dmsileira de 1946", com a qual, recentemente, 
conquistou a cátedra de Direito do Trabalho da Faculdade de 
Direito de Niterói, ora federalizada, e, ainda, a publicação, em 
1954, do livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho". 

A terceira parte de " Dissídios Coletivos", inteiramente 
nova, consta de extensos capítulos sôbre a convenção coleti,·a de 
trabalho e o di reito de greve, notáveis constituições para o 
esclarecimento de dois g randes institutos de Direito do Trabalho. 

Não nos furtamos de reproduzir, por extenso, êste 
trecho da obra em exame, que reflete o espírito e o estilo do 
autor: 

"Ao que temos, o problema fundamental, relevantissirrto 
e, não há encobri-lo, o mais complexo legislador brasileiro. na 
disciplina das relações coletivas, precisamente pela evolução dos 
dois ult imas institutos - convenção e sentença coletiva - e o de 
conciliá-los com o exercício do direito de greve. Não podemos 
recorrer a um metade inidôneo de exegese, insulando o an . 158 
da Carta Magna, para interpretá-lo. Desentenderiamos a nossa 
realidade jurídica, na qual os três institutos - têm hierarquia 
constitucional. Todos, de mais a mais, se destinam á fixação de 
novas e melhores condições de trabalho, com as modificações das 
cláusulas existentes. Por outras palavras, todos visam à solução 
das controvérsias coletivas de trabalho, de natureza econômica. 
As de natureza jurídica - como as individuais - giram em tomo da 
aplicação ou interpretação de normas principalmente de 
convenções e sentenças coletivas". 

"O primeiro instrumento - a convenção, ideal para a 
solução das controvérsias coletivas, traduz-se no poder de 
autodisciplina, de que dispõem empregadores e empregados, 
através dos órgiios sindicais respectivos. O segundo - a sentença 
coletiva, que tem lugar quando os sindicatos não conseQuem 
compor os interesses coletivos, traduz-se no poder normati;.o da 
Justiça especial, ou seja, na competência de que dispõe para 
conciliar e julgar os dissídios coletivos, · podendo "estabelecer 
normas e condições de trabalho" (Constituição. art. 123, § 2°). O 
terceiro - A greve, medida excepcional, remédio extremo, pela 
sua repercussão na ordem econômica e social, traduz-se na 
pressão dos trabalhadores, através da cessação coletiva de 
trabalho". 

Em anexo, a par de despachos e votos seus sôbre 
matéria do livro, dà legislação vigente e ementas julgados, o aut or 
publica, na integra, com a respectiva justificação, parte do ProjetO 
do Código de Trabalho do Deputado Carlos Lacerda. Trata-se do 
capitulo concernente à solução de dissídios coletivos e ao 
exercício do direito de greve, projeto que tem merecido pelo seu 
valor, pelo seu alcance e descortino, a atenção dos estudiosos 
honestos e .desapaixonados e de que dá exemplo o ilustre 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, nesta obra básica 
"Dissídio! Coletivos do Trabalho e Direito de Greve". 

RIO DE JANEIRO, 9-10 DE FEVEREIRO DE 1967 
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Em sessão plenária do Tribunal Superior do Trabalho, os ministros presentes 
ofereceram uma lembrança ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes com esta consagradora 
dedicatória: 

"HOMENAGEM AO PRESIDENTE GERALDO BEZERRA DE MENEZES" 

Ao íntegro, preclaro, lúcido e incorruptível Presidente, homenagem humilde dos 
mais obscuros de seus admiradores. 

Rio de Janeiro, 19 de maio de 1950. 

a) Astolfo Serra 

b) Rômulo Cardim 

c) Júlio Barata 

d) Percival Godoy Ilha 

e) Edgard Sanches 

f) Waldemar Marques 



~....~~. f, r 
A JUSTIÇA DO TRABALHO E O PODER JUDICIÁRIO 

- CINQÜENTA ANOS DE HISTÓRIA -

Expressiva a repercussão do artigo A JUSTIÇA DO TRABALHO E O 
PODER JUDICIÁRIO - CINQÜENTA ANOS DE HISTÓRIA, subscrito pelo presidente da 
Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas (AFAT), Dr. Sérgio Vasconcelos 
Gonçalves, estampado na edição de junho de 1996 do "Jornal da AFAT" e reproduzido no 
Jorna1 "Unidade" (Niterói, julho de 1996), em que realça a primordial atuação do Ministro e 
Pr~fessor Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes no processo de integração da Justiça 
do Trabalho ao Poder Judiciãrio, como autor da idéia e texto do Decreto-lei 9.797, de 9 de 
setembro de 1946, diploma que se antecipou à própria Constituição de 1946 e realizou a 
integração aludida, com a criação do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais 
Regionais do Trabalho e a instituição da Magistratura do Trabalho. 

PRONUNCIAMENTOS 

Da Vice-Presidência da República 

Doutor MARCO MACIEL, Vice-Presidente da República: 
Tenho a satisfação de registrar o recebimento dos dados biográficos do 

Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, bem como nota publicada na Imprensa a 
respeito do cinqüentenário da Justiça do Trabalho. Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes pelo reconhecimento que a sociedade está lhe prestando (Brasília, 31NII/1996). 

De Ministro do Supremo Tribunal Federal 

Ministro MAURÍCIO CORRÊA, ex-titular da Pasta da Justiça: 
Acuso e agradeço recebimento do pronunciamento do Dr. Sérgio 

Vasconcelos Gonçalves, onde destaca a notável atuação do Exmo. Ministro e Professor Geraldo 
Bezerra de Menezes - um marco histórico, que, na Justiça do Trabalho, honradamente, prestou 
relevantes e inestimáveis serviços e emprestou sua elevada inteligência às letras jurídicas. A ele, 
respeitosamente, rendo também as minhas homenagens e sinceros cumprimentos pela missão 
cumprida. 

De Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Ministro WALDEMAR ZVEITER: 
Agradeço a remessa do pronunciamento do digníssimo Presidente da 

Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, 
afirmando que muito me honra ter sido aluno do Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de 
Menezes e tê-/o tido como Paraninfo da Turma de 1957 da Faculdade de Direito de Niterói 
(Brasília, 14NI//!1996). 

De Ministros do Tribunal Superior do Trabalho 

Ministro ALMIR PAZZIANOTTO PINTO, Corregedor Geral da Justiça do 
Trabalho, ex-titular da Pasta do Trabalho: 

Fico feliz com o reconhecimento que se fez à obra do ilustre Ministro 
Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes (Brasília, 1°NII/!1996). 
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Ministro ALDÍLIO TOSTES MALTA: 
Agradeço a correspondência que me enviou, na qual, com justiça, exalta

se a notável figura do meu querido amigo Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes, Ministro 
togado de relevante saber jurídico (Rio, 1NII/1996). 

Ministro LOURENÇO PRADO: 
Justa, oportuna e necessária a homenagem ao eminente Professor e 

Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, de iniciativa do Dr. Sérgio Vasconéelos 
Gonçalves. Efusivos cumprimentos ao Ministro Bezerra de Menezes pelo muitíssimo que realizou 
em prol da Justiça do Trabalho e do Brasil (Brasília, 2NII/1996). 

Ministro MINERVINO FIUZA LIMA, representante de empregados: 
Tomei conhecimento do pronunciamento do Dr. Sérgio Vasconcelos 

Gonçalves, que achei justo e oportuno, enaltecendo uma vida totalmente voltada para a Justiça, 
exemplo de dedicaç/3o ao trabalho honesto em favor da nossa querida pátria, a do meu querido 
Mestre e Amigo Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes (Recife, 14NIII/1996). 

De Juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho 

Do TRT da 13 Região, com sede no Rio de Janeiro 

Juiz FERNANDO TASSO FRAGOSO PIRES, ex-Presidente do TRT-1 8 

Região: 
Manifesto minha permanente admiração pela excepciônal figura do 

eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Homem de fé invejável, jurista consagrado, 
intelectual erudito, sempre me foi um exemplo e um paradigma. Ao conhecê-lo pessoalmente 
impressionou-me a afabilidade de sua serena personalidade, característica dos grandes homens. 

Juiz JOSÉ MARIA DE MELLO PORTO, ex-Presidente do TRT-1 8 Região 
e atual Presidente da 33 Turma: 

O pronunciamento do ilustre Advogado, Dr. Sérgio Vasconcelos 
Gonçalves, faz justiça a um dos nossos maiores juristas, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

Juiz NELSON TOMAZ BRAGA, Presidente da Seção Especializada ern 
Dissídios Individuais: 

Acuso o recebimento do material publicado sobre o cinqüentenário desta 
Especializada, o qual registra, merecidamente, o empenho do professor Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes em prol da incorporação da Justiça do Trabalíw ao Poder Judiciário (Rio de 
Janeiro, 11NII/1996). 

Juiz PAULO ROBERTO CAPANEMA DA FONSECA, ex··Presiuente da 
33 Turma: 

Excelente o pronunciamento do digno Dr. Sérgio Vasconceios Gonçªlves, 
presidente da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, divulgado pelo órgão oficial da 
Entidade, acerca da memorável atuação do eminente Ministro Gera/o'o fl/lontedônio Bezerra de 
Menezes, que, inegavelmente, é um "homem-legenda, marco da História do Brasil", nas palavras 
do lúcido Ministro Armando de Brito, em recente seminário realizado no l-lote! Glória; desta Cidade 
do Rio de Janeiro. /nvulgar o seu "curriculum vitae" (Rio de Janeiro, 5/V!V! CJ96). 

MO-~~--=-.=...-::--=-~~=----:=..===~ 
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Juiz PAULO CARDOSO DE MELO SILVA, Professor da Faculdade de 

Direito Cândido Mendes: 
Li o pronunciamento do presidente da AFA T, exaltando a figura do 

consagrado Ministro Geraldo Montedônio Bezerra _ de Menezes. Nflo obstante lançada com 
apreciável adequaçflo, a palavra do dirigente da prestigiosa Associaçflo de Advogados nada mais 
fez que render o preito de justa homenagem a quem, pela sua vida, pela sua obra, fez por merecer 
o título de "homem-legenda", como qualificado por operoso Ministro do mais alto Tribunal 
Trabalhista do país. Apresento ao eminente Ministro, Professor e Jurista as homenagens de um 
modesto Juiz do Trabalho que lhe procurou seguir as pegadas (Rio, 16NII/1996). 

Juíza DONASE XAVIER BEZERRA: 
Aproveitando a comemoração do cinqüentenário da incorporação da 

Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, não poderíamos deixar de homenagear o ilustre Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes que, empenhado na luta pelos seus ideiais, contribuiu de 
maneira fundamental para a criação desta Justiça Social, a qual hoje integro, com inegável orgulho 
(Rio, 18NI//1996). 

Juiz do Trabalho Sebastião Ribeiro de Oliveira, Presidente de JCJ do 
Estado do Rio de Janeiro: 

Recebi, com especial agrado, a documentação sobre a vida e a obra do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Desde cedo, quando iniciei a minha carreira como 
advogado e, posteriormente, como Juiz do Trabalho, aprendi a respeitá-lo, a admirar sua retidão, 
espírito religioso e o empenho com que tratava as questões trabalhistas, na Presidência do 
Tribunal Superior do Trabalho. Do Ministro, todos nós, que militamos na Justiça do Trabalho, nos 
sentimos seguidores (Rio, 2NIII/1996). 

Juíza MARIA JOSÉ AGUIAR TEIXEIRA OLIVEIRA, Presidente da 23 JCJ 
de Petrópolis, RJ : 

Homem de indizíveis qualidades, respeitado e reverenciado por todos 
quantos militam nesta Justiça do Trabalho, é o ilustre e eminente Dr. Bezerra de Menezes um dos 
seus mais notáveis corifeus (Petrópolis, lN/1111996). 

Do TRT da 23 Região, com sede em São Paulo 

Juiz GUALDO AMAURY FORMICA: 
Cumprimento-o pela justíssima homenagem que está prestando ao 

digníssimo Ministro e Professor Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, a quem a Justiça do 
Trabalho tanto deve. Como bem disse o Ministro Armando . de Brito, é ele um homem-legenda, 
marco na história do Brasil (São Paulo, 4NII/1996). 

Juiz AMADOR PAES DE ALMEIDA: 
Congratulo-me pela justa homenagem da Associação Fluminense dos 

Advogados Trabalhistas ao Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, cuja vida dedicada ao 
direito do trabalho e ao judiciário trabalhista é exemplo edificante a ser seguido (São Paulo, 
5NII/1996). 
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Juiz FLORIANO CORRÊA VAZ DA SILVA, Professor universitário e 2° 
Vice-Presidente da Academia Nacional de Di reito do Traba lho : 

Li o artigo do Advogado Sérgio Vaconcelos Gonçalves, bem como o 
belíssimo curriculum vitae do eminente Ministro e Jurista Geraldo Montedónio Bezerra de 
Menezes, a quem admiro há anos. Aliás, a sua obra O Direito do Trabalho e a Seguridade Social 
na Constituiçt!Jo (28 ed., Palias S.A. Editora e Distribuidora, Rio de Janeiro, 1957}, foi citada por 
mim no meu livro Direito Constitucional do Trabalho (Editora L Tr) . Por outro lado, tenho a honra de 
ser confrade do Ministro Bezerra de Menezes na Academia Nacional de Direito do Trabalho (St!Jo 
Paulo, 5NII/1996) 

Do TRT da 3a Região, com sede em Belo Horizonte 

Juiz OSIRIS ROCHA, Professor de Direito Internacional Privado da 
Universidade Federal de Minas Gerais, da Academia Nacional de Direito do Trabalho, autor, entre 
outros, do livro "Teoria e Prática dos Recursos Trabalh istas" (Ed . Ltr, 43 ed.) : 

Acabo de receber farto material sobre as homenagens que foram 
prestadas ao ilustre Ministro e Professor Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes, seja pelo 
Presidente da Associaçt!Jo Fluminense dos Advogados Trabalhistas, seja por tantos outros 
eminentes nomes do magistério, do Judiciário, em todos os· seus níveis, do Ministério Público e 
das nossas letras jurídicas. 

Tive a honra, há alguns anos, de participar de uma banca examinadora de 
livre docência na USP, ao lado do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. E foi para mim uma 
oportunidade única de ter contato pessoal com quem já era uma das legendas vivas do Direito e da 
Justiça do Trabalho no Brasil. 

Sua obra - tt!Jo rica de contribuiçt!Jo e que enriquece todas as bibliotecas 
dos cultores do Direito do Trabalho, no Brasil e fora dele - se ressalta de magnitude em especial 
pelo extraordinário exemplo de vida, de consciência e de dignidade que é o galardt!Jo que brilha 
sobre sua figura. 

Nosso Grande Mestre Ministro Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes é 
glória fluminense, glória brasileira, glória mundial. 

Deus, na sua infinita Bondade, o abençoará, sempre, como pai, como 
chefe de família, como jurista, como magistrado e, sobretudo, como Homem Público (Belo 
Horizonte, 18NIII/1996). 

Juíza ALICE MONTEIRO DE BARROS, Professora de Direito do Trabalho 
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da Academia Nacional de 
Direito do Trabalho: 

O Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves prestou justa homenagem ao 
Ministro Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes no Jornal da AFA T de junho/96. Compartilho da 
homenagem prestada ao eminente jurista, cujos méritos são do conhecimento de todos os 
estudiosos do Direito do Trabalho, e parabenizo o Jornal da AFA T pelo reconhecimento. 

Do TRT da sa Região, com sede em Salvador 

Juiz ROBERTO PESSOA: 
Com emoçt!Jo e entusiasmo recebi o estudo sobre o Dr. Geraldo 

Montedónio Bezerra de Menezes. Pelo edificante trabalho em prol do Judiciário e do Direito do 
Trabalho, o eminente jurista orgulha todos nós, operadores do Direito Laboral (Salvador, 
11NI/11996). 
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Juiz RONALD AMORIM E SOUZA: 
Recebi cópias de publicações que, com grande justiça, proclamam o labor, 

a produção intelectual e o mérito do Dr. Bezerra de Menezes. Quem, como eu, o conhece bem, 
tem a exata dimenst!w do quanto lhe deve a Justiça do Trabalho (Salvador, 15NI/!1996). 

Do TRT da sa Região, com sede em Recife 

Juiz FRANCISCO SOLANO DE GODOY MAGALHÃES, Vice-Presidente 
do TRT da 5a Região: 

Li o pronunciamento do Advogado Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o 
título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta anos de história". O Ministro Geraldo 
Monted6nio Bezerra de Menezes é admirado por todos os estudiosos do Direito do Trabalho. A sua 
fé, o espírito de combatividade e a luta desenvolvida pelo · sucesso da Justiça do Trabalho no 
Brasil, por meio dos seus trabalhos científicos, obrigam os governantes a pensar na importância 
dessa Justiça Especializada integrando o Poder Jurisdicional Brasileiro (Recife, 9NI/11996). 

Juiz NEWTON GIBSON: 
O pronunciamento do presidente da Associação Fluminense dos 

Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, é brilhante trabalho que mostra a 
dedicação e amor à justiça de quem muito enalteceu a nossa cultura jurídica - o Ministro Geraldo 
Monted6nio Bezerra de Menezes (Recife, 11NII/1996). 

Do TRT da 7a Região, com sede em Fortaleza 

Juiz CÍCERO LEÔNCIO PEREIRA FERRAZ, ex-presidente do TRT da 7a 
Região: 

Recebi com satisfaçt!w sua correspondência e ana/teço a atuação 
intelectual, durante mais de meio século de labor, como twmem de letras, do eminente e digno 
Ministro Geraldo Monted6nio Bezzerra de Menezes. Realmente o Brasil sempre encontrou à mão 
para servi-lo um artista da palavra escrita e falada, um jurista que abriu o caminho para integrar a 
Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário. Figura telúrica, sociólogo, portador de vigor literário 
inconteste. A sua obra, sempre elaborada com amor, na verdade se acha amplamente 
documentada. Este é o meu sincero testemunho como antigo integrante da magistratura trabalhista 
(Fortaleza, 21N/11!1996) .. 

Do TRT da sa Região, com sede em Belém 

Juiz HAROLDO DA GAMA ALVES, Vice-Presidente no exercício da 
presidência do TRT-8a Região: 

O pronunciamento do presidente da Associação Fluminense dos 
Advogados Trabalhistas, publicado sob o título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário -
Cinqüenta anos de história': faz merecido destaque à atuação do ilustre Ministro Geraldo 
Monted6nio Bezerra de Menezes (Belém, 12/V/111996). 

Juiz GEORGENOR DE SOUSA"FRANCO FILHO: 
Tenho a satisfação de acusar o recebimento da importante documentação 

histórica sobre a vida e a obra do eminente e ilustre Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de 
Menezzes, cujo nome está inserido, de modo indelével, na história da Justiça do Trabalho brasileira 
(Belém, 19NII/!1996). 
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Do TRT da 9a Região, com sede em Curitiba 

Voto unânime de LOUVOR e RECONHECIMENTO do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9a Região, expresso neste oficio: 

"Em 31 de julho de 1996. 
Senhor Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
Em sessão realizada em 29 de julho de 1996, o Egrégio Tribunal 

Regional do Trabalho da 9a Região, em sua composição plenária, reconhecendo o papel 
expressivo e preponderante que Vossa Excelência teve quando da integração da Justiça do 
Trabalho no Poder Judiciário, de cujo projeto transformado no Decreto-Lei n° 9.797/46 fora 
o idealizador e autor, e considerando ter sido Vossa Excelência o último Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho e o primeiro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 
bem como a quem devemos a evolução e modernidade desta Justiça Especializada, 
RESOLVEU, por unanimidade de votos, proclamar VOTOS DE LOUVOR E 
RECONHECIMENTO pelos inestimáveis esforços envidados por Vossa Excelência para a 
transformação e estruturação desta Justiça Laboral junto ao cenário histórico-jurídico 
pátrio. 

Atenciosamente, 

PRETEXTATO PENNAFORT TABORDA RIBAS NETTO 
Juiz Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região" 

Juíza CARMEN AMIN GANEM, ex-Corregedora do TRT da ga Região: 
Fico feliz com o reconhecimento dos méritos do Ministro Geraldo 

Montedônio Bezerra de Menezes, paladino da Justiça do Trabalho e seu eterno amante. Sua vida, 
tão bonita, é plena de lutas e grandes realizações (Curitiba, 15NIII/1996). 

Do TRT da 1 oa Região, com sede em Brasília 

Juiz FERNANDO AMÉRICO VEIGA DAMASCENO: 
Hipoteco a minha admiração ao Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 

Menezes, que é uma lenda ainda viva na história da Justiça do Trabalho (Brasília, 15NII/1996). 

Do TRT da 11a Região, com sede em Manaus 

Juiz BENEDICTO CRUZ LYRA, no exercício da presidência do TRT-11 8 

Região: 
Com satisfação, li o pronunciamento do ilustre presidente da Associação 

Fluminense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, intitulado "A Justiça 
do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta anos de história", destacando a atuação do 
dignfssimo Ministro Geraldo M. Bezerra de Menezes (Manaus, 12NII/1996). 

Do TRT da 13a Região, com sede em João Pessoa 

Juiz ALUISIO RODRIGUES, Vice-Presidente do TRT-138 Região: 
Interessante o artigo publicado pelo órgão oficial da Associação 

Fluminense dos Advogados Trabalhistas, onde o presidente, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, 
com muita justiça, desenvolve merecida homenagem ao ilustrado Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes, primeiro presidente do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, cuja 
dedicação e amor à Justiça do Trabalho já se encontram irremediavelmente impregnados nos 
anais de sua própria história (João Pessoa, 11NII/1996). 
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Do TRT da 153 Região, com sede em Campinas, SP 

Juiz ANTÔNIO MAZZUCA, Presidente do TRT-153 Região: 
Recebi a mensagem com vários pronunciamentos a respeito do ilustre 

Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes. Gostei muito e vou guardá-los comigo. 
Pertenço ao quadro da Justiça do Trabalho desde 1952, há 44 anos, e devo tudo a ela. 
Indiretamente, sou também devedor do culto Ministro, a quem presto as minhas homenagens de 
gratidf!Jo (Campinas, 18NI/!1996). 

Juiz PEDRO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, Corregedor do 
TRT-153 Região : 

Malgrado seja juiz novo, n/Jo ctesconheço que o Dr. Geraldo Montedónio 
Bezerra de Menezes foi, é e será a pedra fundamental da Justiça do Trabalho (Campinas, 
6NI/I/1996). 

Juiz RAMON CASTRO TOURON: 
Tenho em mf!Jos e li com especial carinho e emoçf!Jo o excelente 

pronunciamento do digníssimo presidente da Associaçf!lo Fluminense dos Advogados Trabalhistas 
- AFA T, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o título A JUSTIÇA DO TRABALHO E O PODER 
JUDICIÁRIO - CINQÜENTA ANOS DE HISTÓRIA. A complementá-lo, copioso material, do mais 
alto valor histórico nf!Jo somente para o Brasil, mas, sem sombra de dúvida, para a história 
universal, tf!lo grande o esplendor da trajetória com que o Ministro e Professor Geraldo Monted6nio 
Bezerra de Menezes iluminou, com sua laboriosa e cultíssima existência, este século de tantas 
lutas e contradições. 

Autor de extensa e profunda literatura jurídica, trabalhista, educacional, 
social e até poética, o Ministro e Professor percorreu os mais difíceis caminhos do intelecto e do 
espírito para nos brindar com o fruto sazonado de sua inigualável erudição e sabedoria. Daí ter 
sido cognominado de construtor da nova Justiça e ter escrito Levi Carneiro, inolvidável fundador da 
Ordem dos Advogados do Brasil e Juiz da Corte Internacional de Haya, que "à competência alia ele 
a formaçf!Jo moral perfeita, o espírito de justiça intransigente que o fizeram expoente da Justiça do 
Trabalho no Brasil e do penhor da confiança que merece essa magistratura". 

Como escreveu o Ministro Armando de Brito, "Bezerra de Menezes é um 
homem-legenda, marco na História do Brasil", sendo sabido de todos que a ele deve a Justiça do 
Trabalho a sua reestruturaçf!lo nos moldes em que se encontra atualmente. 

Padrf!lo de magistrado e homem público, sua extensa obra reflete a 
grandeza de seu caráter, seu amor ao estudo, sua inexcedível sabedoria, fazendo lembrar - como 
observou Tarcísio Padilha - aquele belo pensamento de Longfellow: "Olha para dentro do teu 
Coração e escreve". 

E foi assim que ele escreveu quase um século de História do Brasil e 
Universal, navegando com imensa sinceridade e sabedoria nos mais diversos ramos do 
conhecimento humano, acreditando, com inabalável confiança, no destino superior do homem, 
alicerçado na Justiça e na Verdade (Campinas, 18NI/11996). 

Do TRT da 163 Região, com sede em São Luis : 

Juiz ALCEBÍADES TAVARES DANTAS: 
Emocionou-me receber o pronunciamento do Presidente da Associação 

Fluminense dos Advogados Trabalhistas. O Ministrá e Professor Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes é homem público que enriquece o nosso país. Professor, exemplar pai de família, de 
profundos valores espirituais, valores que alicerçam a nossa jornada e a nossa pátria. Sinto-me 
honrado por ter sido seu aluno e enriquecido com os conhecimentos que dele recebi. Nele busquei 
exemplo, a fé no direito e no papel da justiça. O trabalho, o exemplo e a generosidade do Ministro 
e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes continuarão a dar frutos e jamais serão 
esquecidos. Meus agradecimentos (S/Jo Luis, 31NII/1996). 
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Do TRT da 173 Região, com sede em Vitória 

Juíza REGINA UCHÔA DA SILVA, Presidente do TRT-173 Região: 
Agradecemos o envio do pronunciamento do Dr. Sérgio Vasconcelos 

Gonçalves, veiculado no jornal da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, sob o 
título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta anos de história ", e registramos 
nosso louvor à atuação marcante do Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes no 
processo de que resultou a incorporaçrw da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário (Vitória, 
18NII/1996) 

Do TRT da 183 Região, com sede em Goiânia 

Juiz SEBASTIÃO R. DE PAIVA, Presidente do TRT-183 Região: 
O pronunciamento do ilustre presidente da Associação Fluminense dos 

Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves - "A Justiça do Trabalho e o Poder 
Judiciário - Cinqüenta anos de história", constitui lídima homenagem ao nobre jurista, 
Excelentíssimo Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, responsável pela reestruturação 
da Justiça do Trabalho em nosso País (Goiânia, 23NII/1996). 

Do TRT da 21 3 Região, com sede em Natal: 

Região: 
Juiz FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, Presidente do TRT-21 3 

O pronunciamento do Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o título "A 
Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário", destaca, merecidamente, a atuação edificante do 
Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes em defesa de um reconhecimento maior da 
Justiça do Trabalho (Natal, 26NI/11996). 

Do TRT da 223 Região, com sede em Teresina 

Juiz WELLINGTON JIM BOAVISTA, Presidente do TRT-223 Região: 
Agradeço a atenção do envio do pronunciamento do digníssimo Presidente 

da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, "A 
Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta anos de história", e aproveito o ensejo para 
parabenizar o Ministro e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes pela brilhante atuação 
(Teresina, 31NII/1996). 

TRT-223 Região: 
Juiz FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA, Vice-Presidente do 

Acuso o recebimento do material histórico acerca da Justiça do Trabalho. 
Meus agradecimentos ao Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes pelo seu significativo 
papel na evolução da Justiça do Trabalho no Brasil (Teresina, 1NIII/1996). 
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De representantes do Ministério Público do Trabalho 

Da Procuradoria Geral 

Procuradora GUIOMAR RECHIA GOMES, Corregedora-Geral: 
As vidas dedicadas ao bem, máxime quando apoiadas em virtudes de mérito pessoal 

comprovado em atos do saber aplicado à prática da Justiça, jamais se afastam da permanente 
lembrança dos que encaram o Direito como ciência de Deus a serviço dos homens, e, nesse 
contexto, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes tem garantido lugar dentre os grandes vultos da 
Justiça do Trabalho, e suas lições, sempre realçadas, oferecidas em livros, palestras, 
conferências, despachos e aulas, representam acervo cultural de valor inestimável, que há de 
permanecer a serviço dos que precisem percorrer caminhos por ele tt!Jo bem mostrados (Brasília, 
29NII/1996). 

De Procuradoria Regional 

Da 13 Região, com sede no Rio de Janeiro 

Dra . REGINA BUTRUS, Procuradora-Chefe do Ministério Público do 
Trabalho da 18 Região : 

Em meu nome e dos colegas desta Procuradoria Regional, agradeço a 
gentileza da remessa do material e registro a relevância do destaque dado pelo Dr. Sérgio 
Vasconcelos Gonçalves à atuação do honrado Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, 
guerreiro vitorioso na causa da Justiça do Trabalho, orgulhando-nos por outrora ter pertencido ao 
Ministério Público do Trabalho (Rio, 5NIII/1996). 

Procurador CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO GÓES: 
Sensibilizou-me o recebimento de sua correspondência que traduz 

merecida homenagem ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes que sempre honrou e dignificou a 
Justiça do Trabalho (Rio de Janeiro, 5NII/!1996) . 

Procurador JOSÉ DA FONSECA MA.RTINS JÚNIOR: 
Agradeço o recebimento de vasto material que tt!Jo bem retrata a vida e a 

importância do eminente Ministro e Professor Geraldo Bezerra de Menezes, que incessantemente 
trabalhou para a consolidação e valorização da Justiça do Trabalho, órgão jurisdicional 
indispensável à pacificação dos conflitos sociais (Rio de Janeiro, 2NIII/1996). 

Procuradora HELENY FERREIRA DE SÁ ARAÚJO SCHITTINE: 
Acuso o recebimento da correspondência e, em especial, do artigo 

comemorativo dos 50 anos da Justiça do Trabalho, em que o Presidente da AFA T, entre outras 
considerações, presta justa homenagem ao eminente Ministro e Professor Geraldo Monted6nio 
Bezerra de Menezes, reconhecendo-lhe a importância para o mundo jurídico trabalhista por seus 
inúmeros trabalhos didáticos e pronunciamentos, bem como um exemplo de vida e dedicação ao 
Poder Judiciário. Parabéns! (Rio de Janeiro, 6NIII/1996). 

De Juiz do Tribunal Regional Federal da 23 Região (Rio de Janeiro) 

Juiz PAULO FREITAS BARATA, ex-Presidente do TRF-28 Região, atual 
presidente da 38 Turma: 

Recebi o artigo "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta 
anos de história': escrito pelo advogado Sérgio Vasconcelos Gonçalves, lembrando a atuação do 
honrado Ministro Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes, na criaçt!Jo e implantaçt!Jo da Justiça do 
Trabalho no Brasil. É justa homenagem a quem tanto fez pelo Poder Judiciário (Rio, 1°NI/1!1996). 
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De Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Desembargador JORGE FERNANDO LORETTI, Secretário de Estado de 
Justiça do Rio de Janeiro, ex-Presidente do Tribunal de Justiça: 

. Li o trabalho do presidente da Associaçl3o Fluminense dos Advogados 
Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sobre meu querido amigo o Ministro e Professor 
Geraldo Montedónio Bezerra de Menezes. Estive com ele há pouco, na Igreja do lngá, quando tive 
oportunidade de abraça-lo recordando-me de nossa mocidade. Ele mais velho que eu e merecedor 
desde entl'Jo de meu maior respeito . Homem tl'Jo digno e sábio é exemplo para todos e orgulho de 
uma geração (Niterói, 12/V/1/1996). 

Desembargador ENÉAS MACHADO COTTA, Presidente em exercício do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro: 

O pronunciamento do digníssimo presidente da Associação Fluminense 
dos Advogados Trabalhistas, sob o título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta 
anos de história", exalta o trabalho desenvolvido pelo Ministro Geraldo Montedónio Bezerra de 
Menezes, grande homem público e expressl'Jo unânime do saber jurídico nacional (16NI//1996) . 

Do Senado Federal 

Senador ARTHUR DA TÁVOLA: 
A obra do ilustre Ministro Geraldo 'Montedónio Bezerra de Menezes é 

bastante conhecida, não só pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho como pelo brilhante 
desempenho na formação dos advogados do nosso Rio de Janeiro. Seu exemplo de atuação, sua 
irrepreensível conduta como Homem e Pai, fizeram-no merecedor do respeito e do carinho de 
todos nós, que o conhecemos, e, quanto mais não fosse, pelos elogios que sempre mereceu do 
nosso amigo comum Wilmar Pádua, seu aluno e amigo (Brasília, 25NII/1996). 

Da Câmara Federal 

Deputado OSMÂNIO PEREIRA: 
O pronunciamento do Sr. Presidente da Associaçl'Jp Fluminense dos 

Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, "A Justiça do Trabalho e o Poder 
Judiciário - Cinqüenta anos de história", contém merecido e justo destaque à intensa atuação do 
ilustre Ministro e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, no processo que resultou na 
incorporaçl'Jo da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário (Brasília, 15NIII/1996). 

Da Academia Brasileira de Letras 

Professor ARNALDO NISKIER, do Conselho Federal de Educação: 
Muito grato pela remessa do rico ·material sobre o ilustre Ministro e 

Professor Geraldo Monted6nío Bezerra de MenezeS. Deixarei na Academia, para estudos futuros, 
além de aproveitar para os meus programas de rádio. Uma pessoa assim precisa (e deve) ser 
sempre lembrada, sobretudo pelo seu grande exemplo de amor ao país (Rio de Janeiro, 
9NI/I/1996). 

- 1 o -



' '", ,,t~ 

Professor EVARISTO DE MORAES FILHO, da Procuradoria Geral da 
Justiça do Trabalho, Catedrático de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, do Conselho Federal de Cultura: 

Muito lhe agradeço o farto material que me enviou sobre o curriculum vitae 
do ilustre Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes" Ninguém o supera na luta pelo 
reconhecimento da profícua atividade da Justiça do Trabalho no Brasil. Na Introdução que escrevi 
para o seu livro O Direito do Trabalho e a Seguridade Social (1976}, fixo bem este seu papel na 
iuta que manteve com empresários e juristas poderosos em favor do poder normativo da Justiça do 
Trabalho em 1946, fato que se está repetindo agom 

Geraldo é o retrato vivo da atuação da Justiça do Trabalho, figura 
emblemática inigualável neste sentido. A minha apresentação diz tudo o que de bom e meritório se 
pode declarar sobre o papel que desempenhou a este respeito. Antecipou-se à Constituição de 46 
e, por Decreto-lei de sua autoria, sancionado pelo Presidénte Dutra, deu nova vida à antiga 
Justiça, já agora incorporada definitivamente no Poder Judiciário (Rio, 14NII//1996). 

Dr. JOÃO DE SCANTIMBURGO, ex-presidente do Instituto de Direito 
Social: 

Recebi e agradeço o texto do pronunciamento do presidente da 
Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, com o elogio ao ilustre professor Geraldo 
Monted6nio Bezerra de Menezes. Agradeço, ainda, as outras publicações. Conheço a sua obra, 
tudo o que fez pela Justiça do Trabalho. Ninguém merece mais as homenagens da Justiça do 
Trabalho e da classe dos advogados trabalhistas do que ele. Um benemérito. Durante anos privei 
com especialistas em direito do trabalho, no Instituto de Direito Social, do qual fui presidente. 
Acompanhei naquele período da minha vida a carreira do professor Geraldo Bezerra de Menezes, 
sempre altiva e profícua, empenhada na transparência da j ustiça. Eu o saúdo com todo o respeito 
(São Paulo, 14NII/!1996). 
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