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o a ist rio, tem sido i interru ta a atividade do .Unis-

tro Ger 1.do Eezerr de ~en zes . 

Professor de Po~tu ~s e Llist6r1a DO Gimtsio I itteneourt 

Silva, de l933 a 1939, r;in si o êste em qu r&s o curso secund4rio, 

de 1927 a 1931. Lecionou s s as di sei 11Aas na anti a Faculdade 

1939· 

Teve a seu carco a cadeir de Socioloci o Curso Co1:1 le-

entar de · culdade Flu ine se de edicina , d& 1937 a 1941. Pres-

tou- lhe a tu de 1939 s ntid ~e ,em ~o encerra ento do ano 

1 ti•o , tendo discursado, na o ortunidad 1 os alunos C rlos Est ves 

Cruz e Dulce onte ele . Do disçurso do .ri e1ro , êste trAcho: 

«teva os 1 ressa ossa al a inace do querido estre . 

E n~o .· oderia deix r de ser assim, ois a •assa asc<!nd&ncia oral 

na c tedra , o ri or dos Yossos ensina ~ntos , o t.ul~or de Yosso 

espirito, a es.raiar- s elos Yastos ca os dá ciência socio16 ica, 

r m u teste nho i concusso de gue1 ao se arar- nos , leYari a os 

1'.1.2 e 6r1a record ão brilhante de vossas ul s , na al 

vossa ersonalidade de 8Stro e de a ,on ("O Estado" , . 1ter61, 

?.3d ov bro de 1939) . 

Do co~~ec!do Prof ssor Amaral Fontoura , soe161o:o 1 autor 

de livr os da ais a la re ercusslo1 esta assQ e : 

"Eu co ce1 a dmirar aer ldo ezerra d I~n zes uito an-

tes de conhec~-lo . Er eu catedr t ico de Sociolo 1 n curso 

r -nn.iYersit rio e Geraldo LecionaTa a ... s t~ria num curso 

1 tensivo de revisão par o vestibular , mn ... ido ela aeuldade de 

~edicina . Co st nte ~nte 1 eus x- lunos iam visitar- e e diz! 

"ahl seu doutor , que formd4vel )t'rofessor 6s te os e Socioloc1a l" 

B assei a d irar ta b' aquele jov ~ stre que os disc! pulos 

t nto d irava 1 1 0rque o h4 elhor juiz do rofessor que o estu-

dante•• ( ".Q ~ :fagg1hães Ai, nou reràção fluminense" - 1'A Pal ua" 1 

titer61 , 8 ele junho de 1946) • 
. . oções de 

Professor de Direito e Le isla~ o Social, na Escola de Ser-

Tiço Soei 1 do Estado do Rio de J neiro1 desde a sua fundaç o, ~ 

1945; de ireito Constitucional Gillttti Coletivo do Trab&lho1 
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no Curso de A erfei çoa ento , ntido e!o Minist,ri o do Tr abalho 
ftS ciali s t as 

(1946-19&7) 1 ao lado dos ji§ e inent s iii i i ETar1sto de orais 

~ilho , D&lio Maraa~o , Dorval L cerda, Jorce Severiano Ribeiro, 

Astolfo Serrai e Moacir Veloso Cardoso de Oliveirl • 

Res ondeu 1 ~tedra de Direito do Trabalho da UniY~rsi

dad C t 6lica do Rio de J · eiro, de 1955 a 1956. 

De D yl de Al e1da , estas la'tTas referidas e 4 de ju-

ho de 1946, a res ito do .rof ssor Geraloo I z rra de 4enezes : 

nsll.Q tond~ ci a~os Glica , sou es jo de convert r - se e 

bellfeitor dos ho ns , levou- o, e eio a t to labor , a exercer , 

inda, co a uro ben diti 

1ist~r1o . Portucuês -

ste r e o si t6rio sa l' do 

alti la o visl· bra o co 

e a or franc1s~auo , o sac rd6c1o do 

lin:;ua que co 

da vicili · ção, 

j to do h· ito 

qu 114 aoz a os a s as novas &e!'a õ s" 

r or lavora, a Ustoria · 

e a Sociolo~ia - de cujo 

ocial - eis as at rias 

(Do folheto "Discursos" , 

cit., ,,. 27) . 
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CA.RREIRA DE GISTRADO 

Pass os vitoriosa carreir de cistrado do ~inistro Ge-

ra:ldo Bez rra d e ezes , que se re s destacou co o juiz inte o, 

i de e dente , cioso dos s us rduos deveres . 

Presidiu, de 1939 1941, ' ui ta e , de 1942 1944, à S -

gunda Ju ta de Co cili ç- o e Jul a ento do a t1co Distrito Pederal. 

1945, foi Procur dor do Co selho acio l do Trahalho; e 

seu dlti o Pr sid nte , e 1946. 

Qua do de sua o o ç o para resid• cia do Conselho acio-

al do Trabalho , rendera ·lh os flu 1neases, a Fac~dade de Direito , 

ho enacem da is a la r ercuss o . Fizera - s ouvir o Dese rc -
dor A ' lhães , ex- Presid nte do l ibunal de Justiça e Interven-

tor F d ral o stado do Rio d J n iro ; Dr . os& de oura e S11Ya , 

Pre e1to de 1ter6i; ons hor J o o uintel R eder e Dr . Dayl de 

Al eida . Est s discursos e o de acr dec1cento , be co o o do Protes-

sor Ale b!ades Del re , referido sol id de de osse de G r :ao 
Bezerra , estão ublic dos 

eira , 19L16) . 

folh to ( I rensa acionnl - Rio d Ja-

O douto Professor Alce~ de D la ~r , d Faculdade de Direi· 

to d Uni v r idade do Br sil, congratulou- se coa Ger ldo 1 ez rr de 

1e ezes, textual ente, - "e no e dos a o::ados que 1ita nos r e-

t6r1os trabalhist s , el feliz sco ... de ua jurist do i:,Jeu orte , 

de gistr do d s a nver1 dura , ~ra supre o dirice t d Jus ti-

ç do -T b lho • nosso p ís" . R ortou- s ' sua "atuação serena , 

elevada, inteli ente e ustor , quer co o reside te de das Juntas 

Jul a eDto , quer co o 6r,· o do l{inist~rio P~blico 

da Justiç do Trabalho" . Podo e r tica o ensa nto de aldwin, 

secundo o qual ''o dvo do o jui~ dos juizes .. ,. co cluiu o julca-

e.nto ~or "" ste odo: 

n ste o ento , 6s, dvoc;ados que lit os êste SU r o 

Trib al do Trab lho , .st os, d o , d '6bl1co e ra~o , julc;a do 

o Juiz qu - elos seus taJ. tos , el Sl.la cultura , t!tla s a robi• 

d d - se i ÔS ao llOSSO r s eito, ' nossQ ad iraç o, ao osso E'l is 
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"Iroclat os , or isso , alto e be so , que • Excia ., 

Sr . Dr . G r ldo llOntedônio Bezerr d• Me zes , um juiz .erf ito 

ce~çlo ais ri orosa do ~oc bulo - sere o no cu r ento d eus 

dever s funcionais , 1 d e de te a rolaç- o de suas sentenças, 

ca z de deixar- s iâflue ciar or forças stra s dee1sl5 s 

que rofere, sabendo dar cada o que lhe d Yido, s a tirar 

outra rte o direito que 1h erte ce" . 

is tarde , lcebiades Del re screYeu sôb:re nru.ssíd1os 

Çol 1 tiYOS i'l2, rabalho0 , ri eira ediç o, e se referiu ao autor US n-

do a es lincuacem r "A correçio odelar d sua Tid de 1strado1 

a sua fidel~dade s .eias aos ri c! ios rel1ciosos que es osou, 

cultura oli 6rtic que dquiriu no studo • a ed1tação , os ser-

Y1 os que tem restado ao s u a!s , o alto car o que ascendeu or 

seu er ci e to , e2a sua co duta, elo seu lor , tudo isso reTela 

a hera ça de 1 telic eia e de hoDra 1 que lhe le1ou seu inolY1d4Tel 

Proce i tor11 (in "Ar qui Yo Soei 1u , u li c çiio d Pont1fic1 culda-

de de iloso.fi de F-riburco , D d& a:osto de 1949, tS • J_6Q-l61) . 

o ilustre Preside te do Tribunal Recio al do Tr lho da · 

Fri eira R •i o, osterior te Ministro do Tribun 1 Su erior do 

Trab lho, Dr . Jo qui o d CarYalho J ior ,. não tiu 6 1n1· o 

diTersa z "G r ldo Bezerra ch cou ' is alt chefia d Justiç do 

Traballo ercê de s un eleTedos redicados de car ter 1 i telicAncia 

e cultur " • E aditou: "Be haj o ilustre jurista que tio ~bia 

to e co ta to crit rio ohefia 

aind , na dedicação sea tr ~uas 

do :trabalho" . 

Justiça do Trabalho" . Louvou- lhe, 

le•aç-o do co ceito d ust1ça 

Os t r os da c rt qu , sôbr sua o eação ara resid te 

do Co selho • cional do Trabalho , lh dirieju, da Orca 1zaç o I ter-

cion l do Tra lho ( {o treal , C d4, 7 de ar o de 1946) , o co -

sacrado jurista Rudolt Alad4r Metall , diz b da justi a daquela

in estidura: 

"Te do assado quasi cinco a os inolvid veis querid 

terra c riooa , rese ciei o alto e ereeido restiaio que lossa 

Excelência d-sfrutou co i sicntt cultor do direito social todos 

os 1os interessados 1 1slação trab L~ist br s11eira . Ainda 



_,_ 

hoje , na iaha sa de trabalho , aqui o treal , r a oade tive d• 

voltar a fi de re ssumir as i has runç~ s na Re art!ç o I ter a

c1onal do Trabal..~o , a "Pol! tica indical Brasil-eira'' , oo cuja 

c6pia Vossa •xcel- cia e dist1ncu1u em rço de l9l~, A- • um 

1 strumento indis ens ••1 de i f or ç6es . lo dÕY1do de que o 

balis do t&cnico e l~cislaç·o social , que d~sea enhou co brilho 

invulcar altos carcos na ad istraçio da Justiça do Trabalho, s 

desiacumbir4 co• sucesso das oYas fuaç~es que lhe fora co fiadas 

Jelo GoYAr o Br sil iro~ . 

O _ ti co e bro do "'onselho a cio 1 do Tra lho, Dr. YTens 

de raujo, f'ês questão de teste unhar , ao te JO t "a ce.rteza do 

acêrto co que rocedeu o í nclito Presidente ~urico Gas ar Dutra , 

ao ass1 r r ao duç o de Geraldo B zerr ara o lto osto que Te 

ex rcendo co li ido patriotis o, exe l ar correçlo or l e abno a-

do es ! rito pdblico, dos s o ~sso que ye confir do as suas 

perec1·in s qualidades i ntelectuais'• . 

Juiz do Trabalho, .. escreveu Dayl de A eidQ • naeraldo 

Bezerra senti la da ordea s6oio- coAÔ ca . Sua judicatura 

' ua a ostolado d justiça e de pa z" WB ~~ - "A Cruzadatt , Araca-

ju, 25 Je io e 1946) . 

Aqui est' outro lo:io o Pr sid&nte do Co selho acional 

do Tra alho, feito pelo ilustre Juiz do Tribunal Rec1o 1 do Tr ba

lho da Sa . Reciio e seu reside te e •'rios &r! odo,s , Dr . Rai undo 

de Souza 1our : "Co vocado elo e i te Ch fe da aç· o do r6 rio 

quadro da Justiça do Trabalho , o de ser•ia co lo ro e brilh nte ti-

roc! 1o, quela Yenerand 1n•estidura, o residente Geraldo 

Bezerra de '-1enezes tem revelado extraordi ria lucidez 111 tada 

ea cidade no trato dos roble s que L~e ~ão fetos . Seu atr1o

ti o , sua 1ntel1cênc1a, o se so de justi a de qu & s~l1da e te 

dotado, at1Tidado infatitáYel, são fatores d t 1na tes do 

~oluto êxito de sua a istr çlo • do enorae rest! cio _ue , atr -

,.J.. .~~:.a , lil Just1ç do Trabal o r cebeu" ("Folha do .. orte" , Bel' t 

15 de deze bro do 1946) . 

Ouç os a YOZ QUtori~da do Dolfim for ira Jdnior . Ao dei

xar a presidênci do Cons~lho Reciona1 do Trabalhot com s de em 
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n l a lloriso te , o erain•nte Ministro qu , ais tarde , Tiria residi 

o Tribnnal Su erior do Trabalho Associação dos 1a:1str dos Bra-

sileiros , vi ou Geraldo A zer1· de M nezes "efusi os c pr1 tos 

.el s renidade , ss urança o brilh ti na direç o d Justiç do 

Trabalho , gr ceando a adair ção e o res cito d& todos ela sua 

efici~nte at· ção na presid nci do is alto Tribunal tr balb1s-

bril de 1946). ta" (U tatlhã" , Rio, 10 d 

Si=nitic tiT ~ tod s s lu~es , crônic de Lyad de A~ e1-

do, focalizando fi 9 ur do r d Juiz. O leitor rel Yar a trans-

criç o, que ~ lo ' , reconhece do , or , que os e 1s6d1os narrados, 

e o for a por teste unha autorizada e de ~ista , constitue adcir vel 
ara que se fixe o 

cont~ibui· o ii e to crfi! do ~~istr do, su nineidad e rof1-

ciênci • Ant s do tr slado, 

conqu~stou~ or concurso , u 

Jreciso 1 br r que Lyad de Al eida 

cát dr de Juiz do Tr b lho o Estado 

d Guart3bara a 11Tre docôncl d8 Direito do Tr balho . Disto isto, 

passo crô 1ca sôbre Gernldo B ~erra: 

nco h cê- lo 6 admir -lo . P:o:iva os do s u vel e edificant 

conví cio, quando serT!a os na S ,und Junta de Conciliação e Jul,a-

to do Distrito F d r 1, d qual era ~le reside te, ud os sen-

tir todo o brilho d sua rc to orso alid de . 

n inda te os cravsda. na e 6ria una ssac a que diz uito 

bem da s1 1 cável linha de condut • 

"D~ f eit , t do dado ~anho de c us~ a a tur de tra-

bal dores que r ecla •a a Secund Junta co tr2 deter 1nad c a 

nhi , foi rocur do pels venn6doBes. Queria os o er rios "f lar" 

coa o dr . Ger ldo Dezerr de enez s. Acr dec r-lh•••• 

"Entrara no cabinete do ntão Juiz da S tund J t • A or-

ta fAchou- se de sinho, ara, de ois de al:uns 1 utos, abrir- se 

bruscamente , cuspinhando Qr fora 2eia d~zi de tra !hadores . 

Dr . C~raldo expulsara-os e rcica ente . dabe or quo ? Porque os 

tr balhadores , or crGti~o , ois tiver 

se p ra dar o rfit. Juiz cert itl:portâncie. e dinho1ro. 

"Par o dr. G raldo Bezerra o .r~ iodos · justos Tazer a 

r6 ria justiça. ad is . 

" outr ocani o, coleca nosso de s ,rviço receb ra de u 
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QdYocado uma custosa ca et -ti t iro e,criteri~samente, r ôra os

tr,-la ao dr . Ger ldo. 

balh.o. 

"Resultado: a caneta foi deYolYida eo ntil d•o,ado ••• 

0~ assi o tu 1 reside te do Tribunal SU erior do Tra-

ttiJonestomento, Se alard~ t Yai trn~lhD1ldO para O ft(r& deci

ento da Justiça do Trabalho. . 

"Pouw~s, bea oucos, sabe qu êle ~ o ri. edro che ar • 

o d1 ti o a sair do Tribunal . ls oi to hor s da a.l'Llt , ei- lo a estu

dar os roc ssos e a des ac -los. l oite, ainda & Tisto debruç~

do sôbre os autos . 

u ss~ homem no Yel te ~r ocu açio de não lesar os i te-

resses de ni.cu~ • Por isso' que, co visiYel sinceridade , nos 

confessou uma vez: 

"- Fico i ens ente s tisfeito qua .do reco-rr de u a deoi

s- o nha. Tenho receio de ter feito, inco ciente ente , a lii§i 
1 usti a" (geraldo ezftt!';l .rut Me;aezl'ls , 1m ho em - "Di4r1o Tr -

balhistatt, Rio, 12 dd julho de 1947). 

T is e ta t s s a festaç~es enaltecendo a conduta do 

ilustre Jui% que constitui árdua tarefa a seleção dos de oim ntos . 

O f stejado causidico Dr. leio Ei2va , d S o Paulo, tr duziu o 

conser.so da cl sse n ste pronuncia ento: "'AdTo' do que seu da Justi

ça do Trabalho, desde a sua fundaçlo, o no e do Hinistro Geraldo 

Bezerra ~e enezes, co o Juiz trabalhista intec6rr1 o o co o cultor 

do Direito Social r sileiro, do h~ nito, 6 lYo de ior e 

1 co dicioru-.da adnir ç~o. l".ascida e orici Qd~ d lelt.ur co stante 

de seus afulir Yeis votos rof ridos e dec!saes do Tribtmal Sup~ 

rior õo r balho ft dos seus excelentes trabalhos jur!dicos" . 



C~do , locrou fir ar- se no conceito dos seus ares e dos 

e .ente • 1nistros do Su re o Tribunal Federal, or sua cultura, 

er 1 e esp cializadQ , or sua i rcialldad~ e i~ insus içlo. 

Os seus d s ;aches de e at6rios de Recursos Extr ordi rios 

era , em recra , uão s6 ntidos , 'S tras:&d dos nos ac6r os da 

aupre 

a utorid dei dos intros da 

lo,iosas referências. Evoco , ois, 

is alta Côrte de Justiça do . !a. 

"O E o. Sr. Preside te Dr . Geraldo .~eze.rra de lifenezes , 1.10 

tação ao fito de demo s-

trar 1 ocorrôncia, 1 o aso, dos xtr 4os da LU iudicata" (A rave 

de Instr 'l nto ne 12. 892, .1ul ado e 19 de nove bro de 194ó - Rela

tor~ , o. Sr . ~1nistr Cr si bo o to) . 

uo recurso foi ina.ef rido, em d s:pacho erudit ente i"und -

=~ 't4ldo, do Dr. Geraldo ez rra de Ieneze~ , residente do Cons lho 

.. acio al do Trabalho" (A~ravo de Instrt e to nt 12.835~ 2a . Tm· 

lst&r: o. Sr. anistro Castro un s - "Revista do Trib al Su• 

rior do ~rab lhon , 1· o-abril à 194.8, ·' s . 54- 58) • 

HDesvirtuada ficaria aquela 'l scr1ç• o constitucional (art . 

101, n• III, ~etra &), a ontando- s decisão do r6 rio Tribunal r coJ 

rido ou es o de outros tribunais que lhe esteja e 

quica i ferior , co o se v r1f1c ~ Justiç do Trabalho, 

aos rib~is e&1ona1s, de cujas decisões üabe r curso 

l'elação 

ra o Tri-

bunal Su erior , justa~ente ra uniformização da juris rud~ucia tra~ 

lhista - co soante ressaltou, certa Yez, u ilustre resid t do 'lT1· 

bunal Su erior do Tra lho, Dr. Geraldo b ze~ra de enezes 1 ao ince-

r rir, 11 i r e te, recurso extraordi rio" {Recurso Extr orW 

di rio n 12.678 - Distrito ederal , Rol tor: Exmo . Sr. iuistro 

Barros B rr to - u eY. do Trib. Su • do :.trab!J, 

4cs. 78-84) . 

rço-abril de 1958, 

Eis o qu nos certificou o nobre istro Anibal Freire, do 

Su re o Trib 1 edera11 ao if ... star- sei sôbre ser;und ed1çlo 

dtJ np1 s s!d io s Gol ti vos AQ Tra"üalho" : tt f a 11 

tenho r ,etidQs o crtunidades de aJ.reciar a ricoiosa e exata co reeJ 

são co que o ilustr col ... ca , .lli istro Geraldo Eezer1·a àe 

exerce os sous altos deTeres de judie tura" . 

ezes , 
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U dos lii~liôi Procuradores da Re 4bl1ca, qu ~~ciona

~a~ junto ao Su remo Tribunal, o !nclito Dr. Dion!sio Silveira, 

declarou-i.Je 11 f sei :'ildo coe as r it ruelas f1raaç<5es de intol1-

C~!loia, de cultura e d3 oudornção do residente do o~~~io Tr-i

bunal TTabnlhista - Ministro Geraldo Bezerra de Menezes", oco, 

diz êle, "J~ erecida ento :alardoado co os louTores dos m~is 

~ ~.nentes cultores do direi to, que r .... conh8ce:n a profundeza do s u 

reei nto de juiz• atrn s d seus voto5 do desom ate e dos 3cun 

<lenpac..llos dene~at6rioa dt! rei'Ju .. .;;os ex"traordin4rios, os quais se .. 
esta anos b r G a tj 6lii6â rudê ci" (;ustiça- ~~~DA~ 

Pçdet JudiSiát1o1f- no JornQlu, Rio , 25 de fev~r.,iro de 1949). 



Ao cooplotar os dois pri eiros '1os na supre· a dircáç!o 

da Just1 a de 1'ra1·al'1o, to1 alvo de grande honcna:e , com a so

len 1nau uração dos u retrato na. sala dv audi~1cias da Se da 

Junta de Conciliação e Jul anonto do D1.strito edc1·al (2) . l>ui 

discurso, ont o proferido, pelo c "i·~·.mto f11n1stro Antônio l''rancisco 

Carvalbal, traslado o sogt~~tc t pico: 

"J6 s=»tovo v. l::Xcia . con:::at rado lhlu.rdüo ue todos os 

que lidavam o lidntl u s 6l'flios ela Just1\ia do :rraLalho , ,!ue nascou 

nas mãos de ar uns a ~10 acios brasileiros, cntr0 s c•"'1Z está V. 

Excia . c ·o um vor adciro Qn~istradu , e voio o Go~crno ao ncontro 

da ôpi.."lifio &;;'-'ra.l O"'lO:lr V. ~xcia . i:iO~ .... ro cl1'et:t vo do Tribunal ~upo-

u ..tto 6 a6 na J .;t:tç!l do T!'a· lho q ros~dc o c6r1to de 

íJ . F:1rcia. , cultor quo 6 do d~rcito. E!ltre cu'\a•os trn alhos , a. ".f.Q

lit:J:c-.a :>1nct1c:U. _'f•g ::!il c±r51': diz nfo s6 a sons ue co! !'lo<L!':'lontos do 

e vrof undezo. do co cc.ll.rl l!tos . ..,. . 
"t!is, Sr . lfir·i~tro .Pr ..... s1donte do J.:r~bUil.C.l ... perior do 

l'l'l-l'ta:tho , porqu ~oii:tvo no.l !"l'}i.Ulirtos hoje, o1.:. ... ndo pa:~ o primei"o 

~ cr~u d ~~ ~1n~ ~ú.lic~ • § as Quinta o ô~.unda Junta dd Con

ciliú.ç o o JuJ.gamonto , que . .. l:..':: .. cla . t 1to honrou. ~.1om a sua sátia 

onda doixou di3c!:;nüos qu não o csquoco:1 o ol.baram com 

il qu~ sa Gcntom o~ ·ulhosos d tor sidG 

seu arquituto uqu le que , pelo seu · 6r1to p.~sscal e qll311dodes mo-

rais, se ~contra no xercicio do 

T1•a balho" • 

= 1) O "Jor: al 
pla noticia sôhr 

s s Cio no~ 1 a cadc 
o jorual: 

eo Cc ~r~lon , 1.~1o 1 24 o f;:,;::-re1r e d - 1948, deu 
a sol niãade , publicaudv, na i..'lte~a , os dlscur

e d .MLllztro An4~'0niu .:ran ·üsc t:arvalhaJ. . Diz 

"Xnicir.üm !'lte, f alou o pr e s1.den to 2a . Junta , sr . Dr . J 6s 
d Paiva , qu. isr-o do~ t':L"'1s da .-:olen:fdad • 

"Era sa uidro , hip..;te(;::\ Jo a solic.~rie ::tdi3 l> ... o:u:'ederação Ra
~ional dos Tra "'al!lttdoros o c 1' rcio do Ido da Janelro c da Fedcruç§o 
os ~!rabaL...adol~ s do Co 16:::cio do llio ~o Janoiro, dic~u.rsou o Sl9 • Ca-

11xto Ui ciro vuurt , ~ nif"ostando a sa t1s1'ação dos prct;ados pela 
elevação , cquil! r~o o screnidad~ co~ que o linlstro Goraldo Hozort a 
do Honazes vem diriei11do c. Jus--c1ça do ·.rr abBJ.ho. 

· "J:l'alal apõs,( c Sr . Ed ·al .. d G"ai arãas , pela r cdernç~o patro-
nal d 'lilrismo e Hospi talifi.ade do H1o de :Janotro e palo Sindicato 
dos Ssl~~s e Harhoil·os e Ir!st1tntC•9 GO l:Jelcza o s; !'!l.1lnres, que mto 
teve dávida 6m ressaltar o brilhnntis o da ação do Ministro Geraldo 
Bezerra ao 1 n zos desde o :~.meio do seu 1n~osso na ma~1stratura 
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tral.:n.Jh-i sta. 
no~ ::!:::lritinon, 1 ua~_mc.nto, C.t'~ra- i ntc:·raJ :l 01:l _o nu c:u, fa

lonào o nr •. ;6.i.io r;o~ar '!'avaras, ")~:to oind1c~to, F _c oraç~o e Conf 
dart:l;5o ~tacional doe !.er!timos. 

11 i.'am'L~ _ a claos'!l do o ad'Vo..,ados, po1n voz dos Drs . ~llo Reis e 
Rodolio :.t.:ccc~, a~a::-iu s justa s ntr tn,..l'~s !lO ~c P._ '\geada p~1 s 

onn e rolo~~nt s nerviços qu~ vem prestando ~ust! a Social. 
"Traduzindo o sentir, o s dos vagais dos empr ccador:::s , coi:Io de 

tô '! oz s!l clauzG, 1'a!o".l o .Dr .. ~!al1~o1ro Pi tta, que sórviu à Junta 
aob :i -p~o::;1ô8!'1c1a da ~r. 1i n1st:ro Geraldo B~.;:zeJ:·ra, ~rt ~to1'1C.o o seu 
depoi ~onto ossoal da l -nsira oxcup~ar , da i~parcialidado , do ospi
ri to r. e :l stiça e d cul turc co que o ho en 10: r: ad ze p.~ '1 ;l"U.tou us 
seu~ a~os ~ i n:st~ti os c ju lciãrios . 

"O Sr . :!. .istro Ant ni Fr cisco C r ll::.a.l, JL1!:- .reso!'ltante 
dos .... :npre~aC.os no ~ri u.."lal Buporl.or do .tru - l.ho, prof·criu o discurso 
q:o ra rodu~1~os• . 

fla mes edição ce ~~1 de %e reir c ... :~.948, § l lO: ciou "Jor-
ngl do Com'-rcio"' as ho on~ ons t. i9iã tributadas a G raldo l)ozerra 
!'!O ttril.m .. nal ~ tp .rio!' do •trAbalhos 

"1-'alc::ram, o1a nome do Tribunal, cs t'§i srs . 11n1stros Astolfo 
Scrr o L:de;ard Sar..c1 s, que s~ con ratul~ra p 1.a elo adt~ orientação 
que o hotlcoo C:ldo te sabido imprin1r di1•eç!~ d:l Justiça do Tra-
Q::l:c .. ·~ujofE pr ~ressc n';;c-:;as i1 t:I. o a !.i te ~ido dc,~isJ.-vo. 

• .tJcla l 1rocuradoria Geral, t·cz- se ouvii'" o vr . 1Sapt1sta .1:!1 tencurt 
q:.1c, :'i no~~ dcs s3u.s cclt? t:ts.it de 3t~!'1o p11hlico, oxter 110~ o 
seu ayreço e adcirnç§o ao Sr~ !1~stro Garaldo ~~zorra de Menozes 
.. ele ..... •ilhan isno dG nun ·;atr'dro . 

up ·onU!;.ciou-ss a nobre classo dos adv-ocados, • or intorm6dio 
uos sre. V:rs. Arno on J!u.hlan e J .. Pr.ulo .t:!ittr:ncourt, o:B 'áltimo em 
nomo dos ndvo~~dos de s. Pa~o, que n~1t1r~m conceitos consagradores 
~ n.'lrcnnte atuaçllo do _,residente do T i unul, c;ue t . ~a !uo d:t "'t1n
~uir os advo~ados, ccn4U1stando-lhes a edr~ração" . 
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Destaquemos a vitoriosa carreira de ma istrado do Ministro 

Geraldo Bezerra de !~enezes , que \sempre se imp8s como juiz di~o1 
independente, cioso dos seus de 

Presidiu, de 1939 a 19 , ~ Quinta e, de 1942 a 1944, à Se-

~da Junta de Conciliaç§o ento do nnti'o Distrito Federal. 
• I 

Em 1945, foi Procurador do Conse~ o Racional do Tra lho; e 

seu dltimo Presidente, em 1946. 

Quando de sua nomeação para a do Conselho acio-
• 

nal do Tra lho, ronderam-lhe os fluminTse~, na FacuJ.dade de Direi-

to, homenn:em da mnis ampla repercussão.\· Fize am-se ouvir o Desem-
I 

bar~ad~r ALel 11a:;alh1ies, Dirotor da Faculdade, ex-Presidente do Tri-
1 \ 

bunal de Justiça o Interventor Federal no Estado o Rio de Janeiro; 
\ . . 

Dr. os& de Moura Silva, Prefeito de itor61; l~nsen-~or 
\ 

tola Raeder o Dr. Dail d~ Almeida. ~stes discursos e o de a radec1-

mento, bem co o o do Pro:fessor Alcabiades Dolamar ·, ~referido na so

lenidade de posse de Geraldo Beze~ra 1 es~o publicados om folheto 

(Imprensa iacional - Rio de Janeiro, 1946). 

O douto Professor A~ceb!ades Delamare con:ratUlou- e com 
I Geraldo zerra do Menezes, textualmente, - "em nome dos advo~ dos 

que militam nos pr t6rios trAhaL~istas, pala feliz escoL~ ~e llm\ju-

' rista do seu porte, de um ma 1strado de sua envér adura, pa~a ~ supremo 

dir1,ente da Justiç do Tra aL~o em nosso pa{sh. 

Ap6s reportar-se suQ·Iât~llo serena, elevada, inteli ente 

e austera, quor coao pr~sidcnto de das Juntas d Concilia~ão e 

Julcamento, quer como 6rcâo do Minist6rio P blico da Justiça do Tra

alllo", disse o secu1nte: 

"Itêste comento, n6s, advocados que 11itamos ntJste Supz•emo 

Tribunal do Traball~o , esta~os , de plano , de ~blicc c rnzo, jul ar-do 

o Juiz que - pelos seus ta:leptos , pela sua cultura, pcJ.a sua probi-

dade - S6 impôs ao nosso respeito, 

alto apr3ço spiritual. 

nossa a iração, ao nosso mais 

"Procla mos , ~or isso, en alto om som, ~ue v~ a~cia., 

Sr. Dr.. Geraldo rfontedônio zorra de l>!e ezes, ~ um jui.z per rei to na 

acopçfl'c is ri orosa elo voc~bclo - sereno no ct:mprimento de se~s de-

veres rUncionais, independente na prolaçao de stms sentenças, incapaz 
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do deixar- se i [luenciar por fôrças estranhas. nas decis~cs que ~re

tere , sabendo dar a c.~da um o que lhe ~ deVido, sem tirar out ra 

parte o o direi t·o que 1!le pert•nce • 

l.fr'liS tarde 1 ao pTonu·:.ciq;r- se sôbre " Di ssi dios Coletivos ~ 
re.f'ct•indo-sc ao autor, 

Trabal~o!,, prif! eír ~ ed:tr;ão , escr'<!Veu o Professor A~ceb!ados Pelam r(l , 

da Faculdade d Dir ito da Univer idade do Brasil: "A correç§o mo-

delar de sua vid de istrado, n sua fidelidade se· peias aos prin-

c~ .ios l~oli ~1 sr s qnc esposou, a eult~u poli.rn6rfica que adquir.iu 
I 

no estudo c na aditaç!o , os serviços qte t em prestado ao ccu p !s, 

o alto car: o a que ascendeu por seu mor ci~ento, pola sua con1uta, 

palo seu vo.lor , tudo isso t·ovala a herança do inte~i ~ncia e de 

honra , que lhe le ou seu inolvidt1 ol rogonitor"' ,~ ftArquivo Social", 

pu licação da Pontir! cia Feculdado de Filosofia à . Vribur~o, n~ de 

a sto de 1949, p~,s . 16o-16l). 

Ta 6n o ilustre President e do TribQ~al Regional do Tra

balho , co_ sede na Capital eüi Rcpdblic.a , posterioruanto. ML--:dstro do 

Tribwial 3upel'ior do Trabal4o, Dr. Joaquim ;t;fáximo de Carvalho Jdnior , 

escreveu q\o "1er~ldo Bezerra che~ou ~~is alta cr ofie da Justica . 
do Traballlo tere de seus olevadoc predicad"s de cartiter~ .4J,telic n

cia e cultura" (2 de 1o de l946). E acr sc:fln tou: "B • Ja o Uus-
1 
\ 

tre jurista quo tao slbiamante e com tanto crit rio chefia a' Jus\;tta \ . 
do Trabnlhow. 

Os t~rmos da carta que, 

do Coneselho .. nciona.l do Trabalho, 

I , 

sôbre sua no eaçgo para p esiderlte 

l he diriciut da Or nnizafSã 'inter-· 
nacional do Tra alho (I1ontreal , Canad4 , 7 de rço de 19L!.6) J o ~e i aen-

te jurista Ru.dof' Aladár Hetall, diz be da justiça daqueJ.a inves idu-

ra:: 
uTendo passado quas1 cinco anos inolvi veis r..a querida 

t erra carioca, prescmcioi o alto e m recldo prest 1 i o quo Voss Ex~..!el

lência desf rut;ou como insicne cultor do r\1::-eito social o todos os 

eios interessados nn l e:;islaç§o trabalhinta 'brllsi le1:ra . Ainda hoje , 

na minha esn de t!'a alho , aqui co !ontt{roal , para onde tivo <la voltar 

para rea~oumir as inbao funçOos na Ropartição Inter1~cional do Tra-

1:-alho, a "Polt tica Sil1gica1 Brap12e1rn", com cuja c6pia VoRsa llitc~

lê!"'cia & d1st:tngu1t1• etl k~rço õe 19L!41 - me un iustrw.t nto indisp n

sável do ~1orma ões . I o d~~ido de que o l~lisado t cnico em legis-
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le,islação social, quo desompe~~ou com brilho invul ar altos car cos 

na administração da Justiça do Trabalho, se desimcumbixã com sucesso 

das novas funçaes que lhe foraa confiadas pele Gov~rno asi1oiron . 

Ol§ii§iiill§ai§!iâ6~ D~lriu Moreira J~or, ao deixar a 

presidência do Conselho Re:ional do Trabalho de §êl5§!ôiliôiii l~s 

Gerais , êle que, mnis tardo , viria a presidir , cem ~rilho , ao Tri

bunal Supeeior do Trabalho , enviava a Geruldo ) 3arra d Uenez s 

"efusivos cumpri entos pela sel·l!nidade , se urança e bril.:.mntismo 

na direação da Justiça do Tra alho, ~ran«eQndo a adi!liração e .o res

peito de todos p~la sua ficicnte aturação na pr sidência do mais 

alto T-ri unal trabalhista" ( nA Manhã" , R1o1 10 d_e abrU de 19461. 

~ünistro do Tribunal Superior do Trabalho em 1946. Em se

tembro do mesmo ano , na forma do novo Rc imento Interno do Tr1 mlal, 

elaborado luz da Constituição de 19461 procedeu-se eloiç!o do 

Presidente , car o para que foi elll~to polo voto unâ 1 e de seus pares, 

e no qul permaneceu, ainda reolcito sem diverc ncia , at 1951. 

Em janeiro de 1948, com ntando a brochura que Gcrnldo Bozerrl 

escreveu sôbre "A Jnotica do Tra alhq - ~ sicnifica~ .na hist6r1a 

Jur! dbca ~Aocial S2 Brasil", o e snnta Professor Cozarin ~ior, 

cateàr~tico da Faculdade de Diroito da Universidade de São Paulo, 

nom~ da io ~lta proje~eo cen .... r o jnr!dico do pais , - ap6s co~-

•ratt!.lar-se pel maneira por que o autc:r s houve 11no rosumi~ e int r 

protar a volução de nossa. gistratura tra~ al-licta" - xprossou "a \ 

grande satisfação de pod~r varirlcar que a nossa Justt .a do Traêalho 

tam, a ora , sun fJ.ento , um insicne jurista que , mio apenas lho có-

n.ltt'.CG bem a Hist6r1a 1 como sa· interpretar- lhe a alta s:lcnificaç§o" . 

Ta ~ , 1,or oloição e reeleiçlio , am as unânimes, d~sDmpenhou 

Geraldo Bezerra as funçõ s do Corre edor G :t·al da Justiça do Trabalho 

no BrasU. 

O que foi sua estão na rcsida~c1a do Tri~~ 1 su crior do 

Trabalho dize~ os seus ralnt6rios , ~a icsdos em foL~cto: Relat6rio 

Goral da Justiça do Tra L~, de 1947 (41 p~:L~s), da 1948 (36 p~gi-

nas) e o d.e 1950, sob c.: titulo n! Justi a _gg ..;;;T;.;;;.r.;o:a;.:;;;;:= ;;;; ra::dl - Re-

lat rio das Atividades d3 1950, com o scrvaçõos r lativns go primeiro 

dcc~nio da Just~:lça uo Tra · lua como 1~stitui'!i!o a·,.1tônoma•• (~7 p~ginas ) ~ 
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Sôbre sua atuação como ma istrado, bastaria r correr s pa

lavras do 1nclito 1inistro Júlio Barata , ao assumir a pr sidência do 

Tribunal Sup riol~ do Trabalb.o: "Gorald Bez~rra do ~!enezes ~ um Juiz 

paradi~ d. Jufzesn (ttO Jo:rnalt' " Lio de Janeiro, 8 de janeiro do 

1960). 

ão se trata de jü.l~amento .isolado, E.:lS unânine. 

Lev:I. Carneiro, detendo- se sêbrc ".Q. ~!reit.o .9..2 Trebalho Jlã 

Constituicão Drasil ire~ 1946", d pois de frisar que o livro, "mais 

uma voz, comp~ova a insuper~vel co petência , nossa mat611a , do aut 

val se da oport unidade para faz r o elogio do Juiz: "No entanto, 

compot~ncia alia Geraldo Bezerra ~e Men zes a formação moral p r 

feita , o espirito da justiça intransi~cnte que o fizera~ expoente da 

Justiq§ do Tl~a lho no Brasil penhor da confiança que merece ssa 

gistratura" . 

Ao focalizar a referida C'lbra , o Dr . llerbert ·!a~aJ1 es Dru-

ond, di ssimo Pr sidvntc do Tri bunal Re·ional do Tr abalho , com 

sede em Belo Horizonte, r fer1u- so a G ~raldo Bozor·ra do .•1enezes 1 

realçando "o seu m ~ec·n r •nome d J Ju1z do Tra alho, atrav6s l umi

nosa atuação nos T:ri 'mais q que te dedicado o 1hor de aua inte

li~êncma e de sua incontest~vel cnpacidade moral" . 
' D~ I!'.:lior exprc: nãc !: ato t6p1ce do \!ilson de Suuza Campos 

Bata::..ho, fl>lionte uiz do Tt"ibunal Re ional do Tra lho de 

autol .. de "Inst.~tuiçtles. ~ iroito Pr ocessuQJ. ,çlg_ Trabm1ho" : ttCo!no ( 

ficura t ! pica d ma; istrado impoluto o conciento de seus deveres , 

tem o ·Iinistro Geraldo Eaz rru de ienozas , com intelictn'cia e rcti

d&o ad rávcis 1 constituldo um dos 1s si nificati~os luzeiros d 

tn:lis alta Cêrte Juuiciúria Tra lhista" . 

Em tôroos idô.nticcs, ma1Jif stou-sa outro ;jurista ba deiran-

to valde~r Casar da Sil~aira, ao escrever Social ~ 

Direi t o ,dü TrabaL~o" : nO nome do u tor, nu v'"'rdado , a mu lo r ~aran-

tia do respeito que impõe ao brasil o Colv do ~ribwJal Supe_ior do 

Trabalhou . 
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Como se não bastassem semelhantes di jil depoimentos, vou 

~uscar o que a~u~mou Anibal FTeire, com a sua autoridade de inlstro 

do Supremo Tribur~l ~ederal, quar do se pronunciou sô6re a se!unda .. 
ediç o de crl!is.s!dio§ ,Ç,Ç>let1 vo§. ~ T;ga c~àJ.ho" t ••!!a minha função de 

juiz, tonho r p~tidas oport unidadGs de apreciar a rigorosa c exata 

compreensão com qus o ilustro col~ a, ·ani3tro Gcra!do B~zerra de 

Uane.zes, sxorce os s .... us n2 tos dev'!lro .g de judic.atlli? " • 

• 
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19 ftFO po PYRJt;o no p•ptt,HO 

Antes de assumir, em 1946, a presidlncia do extinto Conselho 

Nacional do Trabalho, j4 o Dr. Geraldo Bezerra de Meneses se impu~ 

ra no setor do Direito Social, quer por sua atuaçlo como ~uiz-Pres! 

dente de uma das Juntas de ConcUiaçlo e Julgamento da Capital da 

Repdblica e Procurador do referido Conselho, quer por seus estudos 

e artigos doutrin4r1os estampados nos jornais e revistas especiali

zadas, quer, enfim, pela publicaçlo de •Política Sindical Brasile1-

Bl.oquentes toram, l 6poca, os pronunciamentos das mais auto

rizadas figuras do mundo jurídico-social s&bre a posiçlo de relevo 

que conquistara. 

Escrevendo, quando de sua publicaçlo1 em 1943, s&bre ·~

t1qa S1D41ca1 Brasileira•, Belv6cio Xavier Lopes compreendeu e pls 

em destaque o esforço construtivo de Geraldo Beserraa •De hi muito, 

J4 me habituara a admir4-lo pelos seus artigos doutrin4rios e pela 

segurança de suas decis8es1 cooperando com grande brilho para a r4p1 

da implantaçlo da Justiça do Trabalho no Brasil•. 

A citada 1nstituiçlo deve ao dltimo presidente do Conselho B& 

cional do Trabalho 1nest~ve1s serviços. De sua autoria, a projeto, 

convertido no Decreto-lei nR 9·797, de 9 de setembro de 1946, promul

gado pelo not4vel Presidente Eurico Gaspar Dutra, e que deu l nova 

Justiça a sua atual organi&açlo. Foram extintos os antigos Conselho 

Nacional e Conselhos Racionais do Trabalho e criados o Tribunal SUpe

rior e os Tribunais Regionais do Trabalho, sendo organisada1 em ba

ses s611das, a magistratura do trabalho, com o ingresso dos Ju1ses to

gados, por concurso, nas Juntas de Conciliaçlo e Julaamento. 

No coment4rio ao estudo de Geraldo Beserr.a htltula4o "A Jus-

tica do +rab!lbQ!= SUa signiticaclo na hist6r11 lurfdica e social do 
~ 1 Mir ·- ..... ~-~~_lotWQI~.J.fi 

ras 1 O' ur• JSC1111UftGO · J.il.l'ls Neto, nobre advogado, Consultor lt1rid1-
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MINISTRO GERAIJ)() BEZERRA !!! l'IENEZES -
SUA CARREmA DE MA'liSTRADO 

• EDEO RODRIGUES WTTERBACH 

(Especitll para "Legislação do Trabalho") 

Em 8 de dezembro de 1962, o Ministro Geraldo Bezerra 
de enezee foi agraciado, para honr da Juatiça do Trab lho, oam 
a Cruz do ~4rito Judiciário, a maia alta oondecouação conferida 
a um magistrado brasileiro. 

Para. realçar a justiça da homenagem, resolvemos fi
xar, por meio de numerosas apreciações, sua dignificante oarrei ,. -
r8.e ~.~;{CPP; 1iJIIf!•1 "MM&i~r ~O fíGr esta B OpOrtunidã 

de para a análise de seus valiosos livros- "Pol!tica Sindical 
Draeileira", "Dissídioe Coletivos do Trabalho e Direito de Gre 
ve", "Do:btrina Social e Direito do Tr&balho", "0 Direito do Tra -
ballto na Constituição Brasileira de 1946", "A Seggrança Social 
nq, BraaU" • TambtSm !12!1 .221 !!!2. locus para o exame de aua sal.ie!! 
te atuação na cátedra universit41•ia e na tribuna de conferinciaJ 

A N ou de seu esforço construtivo na elaboraçao de projetos, como o 
Decreto-J.ei na J 797, de 9 de setc~ro de 1946, que deu à Just! 
c;a do Trabalho sua atual eat1"\ltu.raçao . 

Trata-se • como oo vê, de uma existência absorvida no 
ensino e na aplicação do Direito do Trabalho. 

Geraldo Bezerra empre se distinguiu pelo seu esptri -to de justiça, senso jur!dieo, dignidade, independência e eam-
.., , -

preensao dos seus devere a. E de oe a.i'irmar, usando as expresso• 
de Ru.i.s quando aprecia direitos, não conhece )essoaa ("Obras se 
:te~~e IM_ BarbQ~'- Trabalhos Jurídicos, vo1 .X, pág.68,1961) . 

De 1939 a 1941, foi presidente da Qutnta e , de 1942 
a 1944 , da Gegund.a Junt de Conciliação e ~~1 o to do antigo 
Distrito Federal. 

Em 1945, Procurador do Coooelho o Trabalho ' seu q 
t1mo presidente, em 1946. :Em setembro dêate ano, Ministro do TJ"! 
bunal Superior do Trabalho,~ando nomeado para a presidência 
do Conselho, prea·tarW!l!-lhe oo flum.inenaea, seus conterrâneos, 

\ 

significativa homenagem. Em solenidade reaJ.:Lzada na Faculdade \ de 
Direito, discursaram o Desem"t?e.rgador bel :t.-1agalhãeo, então In;::.\ 
terventor Feder no Estado do Rio de Janeiro1 .Jooé de Mwt-a 
e Silva, feito de Ni~~r61; Manaenhor João Quintela Header e 

o Dr.Dail de Almeida.~ diacurs'os e o de agradecimento, t~ 
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ram IJllblioadoa em folheto (Imprensa Nacional- Rio, 194ü), 1Dalu -eive o do Pr fcat~or Aloeb!adt!s Delamare, proferido na aoltnida-
de da pOJfe. 

~ate dOL'tto Profeeeor de. Faculdade de Direito da Uni
versidade do Brasi1 aon.e;ra.tu.lou-ee com o homenageado, "em nome 
doa advogados ctue militam nos pret6rios trcbalhiótas, pela fe
liz esc olha de um juriat do seu porte, de um m8giatrado de oua 
envergadura, }.}ara oupremo dirigente da Justiça do Trabalho em 
nosso pa:!s". Reportw e ada "atuação serena, elevada, inteli -gente e austera, quer oc.mo presidente de uoa daS Juntas de Cem--oiliaçao e Julgaoento, quer como ccnnbro do t1iniat411.o l'Ubllco 
da Juotiça do Trabalho" . P n.a.o en prática o pensamento de Dal

dwin, segundo o qual uo advogado ' o ~uiz doa juizes", concluiu 
o ;jtt1 e,amentoz 

...!Neste momento , n6a, advogados que l!d.l"itamos neste Su -.remo Tribunal. elo Tx-aball .. o, ootar1oa d.e pleno , dê piblioo e ra -
zo, julgmdo o Juiz q e, pelos seus talentos, pela sua cultura, 
pela sua vobidade, ce ~pôs ao nosso respeito, k nossa admira-- . oao, ao noaso mais alto apreço espiritual. 

''P.roolemamos, or isso, em alto e bom som, que V .Exa.) 
Sr. Dr.Geraldo tlontcd6nio Bezerra de Lrenezes. 4 um juiz pel'tteito 
r~ acepção mais ri;.lorosa do vooábul.o, aereno no cumprimento de 
ceue deveres fUncionais, inde ndente na pro1ação de - ~uaa sen
tenças, incapaz de deixar-se infl,~encie.r or fôrças estranhas 
nas decisões que _ roi'ere, e bendo dar cada um o que lhe ' de
vido, sem tirar outra parte o d.ire:tto que lhe -pertence" . 

Tempos depois, escrevendo sôbre "Diaeidioa Co1et1vos 
do Tra.bnlho" , primeira edição, Aloeb:!adee Ilelamare Eie reteriu 
novamente ao jurista., usando a mesma lingu.age;au "A correção m_2 
ãelar de sua vida de magistrado, a cua fid$l1dade sem peias aos 
principioo religios a ~lc esposou, a oultur polim6rfica .ue ~ 

' -qtiriu no estudo G na. m~dito.çao , os S(\/r-.,içoo que tem prestado 
ao oeu. pe.:{c , o oJ.:to cargo a. quo GScer~eu por oeu merecimento,P!, 
la oua oondvta, _elo seu valor, tudo ioao revela a l~ça de 
inteligênoi e do t...onr. , que lhe lo ou aeu. inolvidávc~ _ ogeni
tcr" ( •• Arquivo Socia1" , publi cao;ão da~ :F-,:(ont!ficia Feculdà4e de 
l'ilosofia de Nova. Friburgo, nO de aaôato de 1949, 'Pilge.l60/161). 

-·ormuJ.ando o meomo juizo, o . Joa_uim J.'l"lbc:Jmo de c~ 
valho Júr..icr, :presidente C. o Tribunal. Regional do Trabalho da 

~- -IT.imeira Regiao, a.seim oe expressou.: "Geral.do Bezerra de t!ena -
' 

zeo êb.egou. à mai.a aJ.ta. chefia da. Justiça do Trabalho mercê de 
ceua eievâdoa predicad a de càráter, inteligência e cultura". E 
aditou: "Bem haja o i~uGtre jurist'a que tão slbiamente e com 
tanto critério chefi e: Justiça do Trâbalho" . Louvou-lhe, ainda, 

~ dedicação sem t~gr..tas à elevação do conceito desta Justiça" . 

~ j • 

'!f ' 
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carta que lhe dirigiu em 7 de março de 1946. da Or -gánização Intornaciotial do Trabalho C ontrea.l, Canadtf.), o oODSa-
graClo juris ~a. Rudolf Aladár Lietall traduz bem a justiça e signi
ficação de sua investidura na presidência do ConseL~o Nacional 
do Trabalho: 

"!rendo passado quase cinco anos inolvidáveis na queri -da terra carioca, presenciei o alto e merecido prestigio~ Vos-
sa Exc~lênoia desfrutou como insigne cultor do direito sdoial em 
todos os neios interessados na legiolação trabalhis~a brasilei
ra. Ainda hoje, na minha mesa de trabalho, aqu.i em ·ontreal, pa
ra onde tive de vo1tar e fim de reassumir as minhas funçÕes na 
Repartição Internacional do Trabalho, a " ol!tioa Sindical Brasi 
leira", com cu.ja c6pia Voflea Excelência me distingtliu em . março 
de 1944, 4-me wn inst:!.'"l.lmCnto indispensável de info:r.maçÕes. Não du -vido de que o aba.lisado técnico em legislação social, que dese 
penhou com brilho invulgar al.tos cargos na administração da Jus
tiça do Tr balho, se deaincumbirá com aucesso das novas funtÕes 
que lhe foram confiadas pelo GovJVrno Brasileiro" . 

)- Dr. Yvens de Araujo, fíntegrou o Conselho Nacional do 
Trabalho J na. época, fêz questão de teetemu.n..ltar -"a certeza do 
a.oêrto com que procedeu o !ncllto - eaidente Eurico G~par Du
tra, ao assinar a rooondução de Geraldo Bezerra para o alto pôs-

. -to que vem exercendo com lfmpido pa.trioti3mo, exeLl:plar oorreçao 
moral e abnegado espírito público, do mesmo passo que vem con
firmando suas ~eregrinas qualidades intelectuais" . 

D~l de Almeida condensou nestes têrmos o seu pronun
ciamento: "Juiz do Trabalho, Geraldo Bezerra 4 wzva sentinela 
da ordem sócio-econômica. ~ ~dicatura é um apostolado de ~ 
tiça e de paz" {"Um nome- nA Cru.zada", Aracaju, 25 de março de 
1946) . 

l.peae .tes!"' 

te, em vários exercícios, 
Dr .Ra_vmundo de Souza Moura~ Fresiden

do Tribunal Regional do Trabalho da 01 -. - o ~-
tava Regiao, nao hesitou em escrevera "Oonvócado pelo eminente 
Chefe da Nação do pr6pr1o quadro da Justiça do Trabalho, onde s~r 
via com longo e ll;rilhante tirocinio, para aquela veneranda inve!. 
tidura, o presidente Geraldo Bezerra de ~enezea tem revelado ex
traordinária lucidez e ilimitada capacidade no trato doa proble
mas quo lhe são afetos . s~~ patriotismo, sua intelig~ncia, o ee~ 
so de justiça de que d ablidamente dotado, a atividade infatigá
vol, eão :f'atoroa determinantes do absoluto lxito de sua adminis

tração e do enorme prestigio que, atrav's desta, a Justiça do 
Trabalho recebeu" (" F8lha do norte" , Beldm 1 15 de dezembro de 
1946) . , 

CêdoJ firm0t1-se Geraldo Bezerra no conceito doa aeus 
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parca e doa iluot~oe Miniotros do Supremo Tribunal Federal ,p 
s-..ta cultura gora1 e eepeuial.izada, imparcialidade e insuspeição. 

Seus doopaohoa deneBatórios de Recursos Extraordiná -
rios, preciooo, betl :f\mdamontadoo, examinavam e clareavam os te -mas sub judie~. Em ragra, ero.m mnntidoo e translada.doo nos acór-
dãos da. Suprema CSrtc; não raro, cam elogiooas refe-rôncias.Aaoim 
afirmavam alguns da.uelea Ministros& 

"O Exmo. Sr.Freaidente DD. Geraldo ~ezerra de ~nozes, 

no despacho asravado, desenvolve l~cida argumentação ao fito de 
de!llonstrar a inocorrência, no caao, dos extremos da ~o judionta", 
{Agravo de Instrumento, no 12.892, julgado en 19 de novembro de 
1946- Relator: Exmo. Sr.Ministro Orozimbo Nonato) . 

"O Recurso :f' oi indeferido, em despacho erudi tamentc 
fundamentado, do Dr.Geraldo Bezerra de Uenezea, presidente do Con -selho Nacional do Trabalho" ( gr .vo de Inatru.mcnto nu 12 . 835, 2a. 

Tuma, Relator: Exmo. 3r.Uinistro Caotro Uunoe- "Rcviote do 
Trib . do Trabalho", março-abril de 1948, pága .54-58) . 

nnesvirtuo.do. ficaria aquela prescrição conotitucional 
(art . 101, nl III, letra d), apontando-se decioão do pr6 rio Tri -bunal recorrido ou. meat1o de outroo tribunnic que lhe cotejam om 
posi~ão hierúquica inferior, como se verifica na Justiça do Tr§ - . ~ balho, em relaçao aoo Tr~bunaie Regionais , do cujas deciooec ca-
be recurso pa.-a o Tribunal SUperior, juotamente par~ uniformiza
ção da juriapru.dência trabalhista- consoante resaal.tou, corta Vt:~ 
o iJ.u.otre presidente do ~ribunal Superior do Trabtllho, Dr.Goraldo 
Bezerra de Menezes, ao indeferir, liminarmente, um recurso extra
ordinário" (Rccaroo xtraordinário ng 12. 678- Distrito Federal , 
Relator: E:no. Sr. inist:ro Barros J3a!'Toto- "Revista do Trib .Sup. 
do Tra.baJ.ho", março-abril do l c:ij8, pdga. 78-84) . 

. À parto os~ns apreciações, ei3 o que certificou o rt-
uistTo An!bnl J:"'l~etre, do Sayrcmo Trib1tbal. Federal, o. o manifootar -oo acêrca da oegundn edição de "Dioaídioe Coletivos do Trabalho-
~": "Na minht::. fuaçno de juiz, tenho repetidas oportunidades de 
apreciar rigorooa e exata compreensão com que o ilustre c le~, 
• nistro Geraldo Bezorra de ~cnezoo , exerce oa seus deveres Jt . 
judtcatura" . 

Ta.mêdn um don l'roc!lradores da Repliblica , que :t'wlcioll!! 
v:o.m junto ao Supremo Tribu.nnl. Federa1, Dr.Dion!sio Silveira, de
cl:l:rou.-se ":fascinado ;pelas rsitcradGs afil"'l'ilaçÕea de intalig-ncia, 

· de cultura e de ponderação do prc~idonte do Egrégio Tribunal Tra -balhiste, Ministro GaraJ.do Bezerra d.e .. enezes11 , nomo, diz êle • "jd. 
merceidonent~ ga.lardoado eom os lou.vorea dos mais eminentes cul
toreo do direito, q~e reconhecem a nrofund~ do oeu merecimento 
de juiz, através dos ce~o voto3 de dooempale e doo seus despachos 
denegat6rios de recursos extraordin1rios, nos quais se es~.-pam 



\ 

O saber e a ~rudência. t ( tarmonia do Poa.er JudicitiriO• no Jorr.al", 
Rio, 25 de ~ororâiro d 1949) . 
~ l.lcl im ~~"oreira Jdnior, que viria, maia tar -de, presidir ao ~r:Lbunal wuperior do Trab lho e à Aaoociação dos 

Jazis·ra ~s Braailciroa, ao deixu~ a oraaidência do Conselho Ri . -
g·.ona.l do ~Lab lho '.!a. ... crc.oira Região, eediaà.a em Delo Horizon -
te, enviou-lb.o 11Cft..tuivoo cum :rimentoo ... ela serenidade, oegu.rança 
e briln~~tio o direção da Juotiçu do Trabalho, grangeando 
admiração e o rco~ci o de todos pele eficiente atuação na preoi-
dênc i do maio o.l"to r:,ribuual tra.balhis"'ia" ("A Manhãu, Bio,lO ae 
bril C!e 1946) • 

E.~:prcooiya E! a oronica do Lyad de Alme:lda, f&cal1zal1~ 
I do n f~gura do custGro Juiz . Os epiaóuios narra~os, -e o oram 1 

por teote1ilUllha de vista- constituem interooonnte cont~i :;uiçÕo _ 
·a que se co lhcça o.quôlc a ato el"'.fil, sua. dJ.gnid:lde e prcf'iciâ!! 
cia (Ger .ldo Be~err de L!~nezea, um homem- "Diário Tra.bnlh1cta:•, 

·ulho de 194 7) • 
O conhec~dc c usidico Dr.~Lfio Silva, de eão Paulo , 

traduziu o coneez1.eo de. clnsae neete "u:cecho: "Advogado que cou da. ... 
uetiça do ~rabalho, desde sua ~daçao, o nome do nistro Oe -

raldo Eeze:rx·u de t:enczos, como Juiz Traoi.lhieta inteprrimo e c_g 
ruo cultor do Direito Social Brasileiro, de há muito, 6 alvo de 
minh ior e incondicionada. dmira.t;no, nascida e originado. d 

~\ leitura conatant~ de seus admiráveis votos proferidos em decisÕes 
j · ~ \ do ' riounal Su criar do _ra.balllo e dos seus excelentes tra alhos 
'\ ju.r!dicos''. 

~1-~ 

r 

, 

~roccdida à eleição par preaiden~e do Tribunal Supe
rior do r:\ra.balho, em DGtcmbz·o de 1946, ~ forma do nôvo Regimen
to Intorno, elaborado à luz d Con tituição vigente, Geraldo Be
zena foi eleito pelo voto unâ.nirne de sotla pares. Reeleito, per
maneceu n,. :preaidêucia, atd 1951. J -'or eleição e reeleição, .,_ 
'i11r Q fF1M1 1 dese:mpenhou ...... aa funçÕes de Corregedor Gers.l. da 
Ju~ti~a do Tr balho. 

Em janeiro de 1948, o Professor Cczarino Jdnior, co !. 
drát1co da Faculd-dc de Direito da Universidade de São Paulo, n~ 
me doa maia abaliza.doo no cenário juridioo do país, comentando
lho a monogr fia ".t Juoti"a. do Trabalho- Sua si@E:i'icação na hie 
.!.&ria jurídica e social do BracU'', após felicit'--lo pelo odo 
por que o autor ae houve 11 llO rccumir e intorpret r a evolução de 

J\-~ ) noasa uegiat raturc. tra.bal.histan, ex.Prceaou f a grande oatiafaç.ão 
'f..:/'· v de poder verif icaJ." que a noo::=o. Ju.ctiç~ do .Lra.b o uem, agora, à. 
(J sua frente , 1.m ineic;ne juriat que, na.o apenas lhe conhece bem a 

'hiet6ria, como sabe interpretar-lhe a alta significação" . 
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J:o completar ou sois primeiros anos na direção <4r 
_,.1! .. do Trà.)J • • !'CCebev. tocante homenagem, com a solene 
inauguração C.c aau retrato na sala do a~diênciaa dR ~e~~nda 
Ju..'lta de Conclliaçãu e Julgru::ento. Discursou f1o atCJ !H mg\ t lEr 
o 1':in·-o-tro An-eônio F:ra.:: i se o Ca.rvulha.l, afirmando a 

"Já est ve. V~;Jxcia. coMagra.do na opinião do todos 
oa que lidavam nos 6rttãos dG Justiça do Tmba.lho,, que naaceu 
naa mãos de alGUnS abnegadas brasileiroo, entre os quais esta 
v .Excia. como -. verdadeiro magistrado. e veio o Gov&rno ao 
encontro da opi1tião eernl nomear V ."";xcia.1membro efetivo . do 
Tribunal Superior do Trabalho e eeu. primeiro Fresidentc . 

"Irão é 36 na Juatiça do ':cr-abalho que reoide o mér! 
to de V.Exoia., cultor que d do direito . Entro outroo traba
lhos , a "Pol!tica Sindical ra3ile1ra" diz d~ soma de con&ào! -mentos de V,Excia., ao abordar uma das queatoGs mai3 contro-
vertidas do nocao sictcma trabalhista., encarando-a com segll -
rança e pr~deza de oonhgcimentos . 

4'~is , sr.Ministro Freaidento do :rribunal ~perior 
do Tr :balho, o moti-vo _ or que nos reunimos hoje, olhando para 
o primê1.ro degra::1 de sua vida ptiblica.- A Quinta e Segunda J~ 
ta.e de Conciliação a Julgamento, que V ,Exoia. tanto honrou com 
M sua Gábia direç:"' o e onde de14ou disc!pu.los qt;.e não o esque
cem e olhaao com caudadeo I. sua partida, mas que se sentem 
orgu.lhosos de ter sj.do seu a~quiteto a.q,uêl& que, pe~o seu mé
rito pessoal e qualid des moraia , se encontra no exerc:!cj.o do 
maia alto careo da Justiça do Trabalho8 (" Jornal do Com,rcio~, 
Rio. 24 de feve~éiro de 1948) . 

O qu.e foi sua gestão liiV!'J'uP.l tt dí:idll!!(ãEcl:& I:JiM

cJdik afiançam oa seus relatórios , a.J:zuns ~b1icadoa em folhe
to4 : Eelat6rio ~ernl da Justiça do Trabalho de 1947 (41 pági
nas), de l948, (36 p 'gtnae) e o de 1950, sob o t!tu,o "A Juo- 
tioa tio Trab:llho. no Braail"-,elat6r~as a.tiviêl.ades de 1950, 
9 Qm observaçÕes relati-:-as ao I:rimeiro decênio ds Jttst~ça _õ.g 
~ab~L'lo ç.mo instituição autônoma" (57 pd.ginas) . 

Leii.- co o que e:::..creveu f Dr.Seba~tião Ewerton ~u 
ry Curado, digno Presidente do Tribunal Regional do Trabalho 
da Terceira Região (~~nas ê ~oiáe)a "A frente do pod~r Judi
c i4.:rio Trubalhiata, na. pr2eidÔncia do Tribun31 Superior do Tra -balho, cntá o niotro Geraldo Montedanio Bezerra de ~enezeo, 
possuidor de s6li a cult~ra jltridico-nocial e de p~tica admi
nistrativa. Operl\eo e dina-n.ico, 1'/em impondo n-ovos rumos à .. ru,2 
tiça, concorrendo para o seu aprimcmam.onto, par que possa so
~ucionar o~ d1Qs! ioa com pidez c snm ~uebra das normas pro -cer-autaio e viola0ão lo dir~ito amparado" ("04Po~tlar", Goiâ-



, 
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nia, 12 de ayôsto de 1948). 
. PE'.ra significar sua posi9ão na judicatura, baata o , 

testerau.nho do en:6ri to 1 ini tro Júlio narat , ao asa ·r a presi -.dência do Tribunal y ... erior do irabalho: ·Geraldo Bezerr-a de l 
I/ -

nezeo.>, é um Juiz arudi~ de Juizea" (no Jornal", Rio de Janei -ro, 8 de janeiro de 1960) . 
Não são ~_..,o:mentoe iSOlG.dOS e São pror..unciam.entos i,1C 

rati os e de autoridades de renome . 
Levi Carneiro, famoso ~isconsulto, detendo-se oô

bre O Dir it elo Trab lho na Constituição Brasileiro de 1946", 
depoic de frisar quo o livro, 'mais umn vez, comprova a innupe
rável competência, neas matéria, do autoz·' , vale-i;)e da portu-
nida.dc :pe.ra .fo.zer o elogio do Juiz: "No entanto, ccrnpetência -nlia Geraldo :Bezerra do l"enezoo a fom.açao mox•al pcrfeito., o ao-
p:!rito de juotiç intranoigente que o fizeram ex oente da Jus
tiça do Trabalho uo Draoil ~ :penhor dP. c onf'iança qu6 merece es
sa. J:W.gis·tra ur " . .. 

No exame da referida obra, o Dr .Herbert tla&alhaes 
Drumold, ox-pra idente do Tribunal e · onal do Trabalho, e:.. "',.!:. 

;i lo Horj.zontc, report u-se ó.:9, a.ut ar da mesnn, ... ara. realçar-~ 
«. sl'1i' merecido renome de Jutz e.o ·~rab ho, e.tl." ~..-~s da lum1no.z;a 

atuação nos Tribtulnia em dedicado aaelhcr de sua inteli -
gência e da s a inconto t~vcl na e.cidnd.e moraJ..4

• . 

De elov d são esta ao gem do .Wilson de 
Souza Oa.m os Eatal.ha, Juiz do Tribunal Refiional do .:.r :h alho d 
Segt; d.a Região, :utor da oo.lh cida obra "InstituiçÕes de Direi
to Proces~;ual do mrab lh ' : "Como .16ur. t!pic de agistr do -impoluto e conacicn·o de seus dev ~au, tem o Uiniatro Geraldo 

ezerra da ~nezco, com ~tteligêncin c retidão admi~áveie ,con~ 
t · tuido wn dos ia significativos luzeiroc.• da mais e.lt Côrte 
Juõ.iciári Trabalhistu.n • 

não é noa categórico o conceito de outro jurieta 
bandeirante, Dr •. "dcmar Cenar da nilveirn, .o ce prenunciar 
sô"ro "Doutrina Social c Direi o do l'rabalho":"O nome ã.o autor, 
na verdade, é maior gar ~tia ao reapei~o ~ue imp~ ao Braoil 
o ...... 1\..:.ado ~...'-: ~uu.nal Super· or do Trab o • 

· .. r concluirj a tlruz ao !Jérito Judioiá:rio :l'oi con
i"àr lda a um e1•d dei r o magistraclo, a. uma existência inteiramen 

da ao Dil•eito e à Justiça.. 

As manifest"~ç-es naltecederas da c•nduta d ilustre 

sã• t~ntas e tã• respeitáveis que se terna difi cil se-
., • L ., 
..~..ec~ nCA.- ..t..as . 
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RJ: LIZAÇOES 

NO CAI-1PO DO DIREITO DO TRAB LHO 

Antes de assumir , em 1946 , a presidêncitil do ~~-. Conselho 
~~·~ 

N3.cional do Trabalho , ~(Õ Dr . Geraldo Bezerra de Henezes ~ 

~ no setor do Direito Social , quer ~ atuação como Juiz- Presi 

dente de uma das Junt~s de Conciliação e Julgamento da Capital da 

República e ProcurQdor do referido Conselho , quer ~ estudos 

e artigos doutrinárias estampados ~ jornais e revist~s especiali

zadas , quer , enfim , pela publicação de »Folf tica Sindical Era silei-

ra~ . ~ _ --~Z:-~.-...J. ' 
0':> ~lQJ.)z=v;;---J/~ ~_.) 

Eloquente s f oram. , ,;. ~Jf9 e a; pG""':m:il'!e!f.e=r.38!11:ie s c,.,.;.~Mi<a ;;vW? 

~ ~izadas figuras do mundo jurídico-social s"tbre a posição de relevo 

que conquistara . 

em 1943 , ~bre 1rPoli-

tica Sindical Brasileira~, Helvécio Xavier Lopes compreendef e pÕ~ 
~o-V 

em destaque o r;w;;i:@oiP~ construtivo de Geraldo Bezerra: "De há muito , 

já me habituara a admirá-lo pelos ~ artigos doutrinários e ~ 

segurança de suas decisões , cooperando com grande brilho para a rápi 

da implantação da Justiça do Trabalho no Brasil" . 

A citada instituição deve ao último presidente do Conselho Na 

cional do Trabalho inestim~veis serviços . De sua autoria , o projeto , 

convertido no Decreto- lei nQ 9.797, de 9 de setembro de 1946, promul

gado pelo notável Presidente Eurico Gaspar Dutra , e que deu à nova 

Justiça ~ sua atual organização . Foram extintos os antigos Conselho 

Nacion~l e Conselhos ~3 do Trabalho e criados o Tribunal Supe-

rior e os Tribunais Regionais do Trabalho , sendo organizada, em ba

ses s6lidas, a magistratura do trabalho, com o ingresso dos Juizes to

gados , por concurso, nas Juntas de Conciliação e Julgamento . 

No comentário ao estudo~~A Jus

tiça do Trabalho· 1
- Sua significação na hist6rHl ,jurídica e social do 

Brasi~ ' Dr . Edmundo Lins Neto , nobre advogado , Consultor Jurídi-
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co do Ministério d(- Educaç "o e ult~a , 
de janeiro de 1948~ ~~~- ~~~~~ 

assim se ~·:~, ef!I 20 
~~'oJI.-.J 
quem, em tão boa 

ra , foi entregue a direção da Justi ça do Trabalho, que l he deve a 

tima e inteligente reforma n. 
o/.9.. ~ 

Os jornais ~ reproduziram o tel egrama subscrito por 

dezenas de advogados militantes no fôro trabalhista , dirigido a Ge-

raldo Bezerra , aplaudindo a reforma judiciário- trabalhista . Firma-

ra.m o documento , entre outros , os caus:!dicos Mário Borghini , Edua.r-

do Cossermelli , J2ime duniz Ara.gão Dáquer , AA.rão Steinbruck , José 

Francisco boselli , João da Rocha Moreira , Nélio Reis , Bandeira Lins , 

Ra.ul Pimenta , Alberto Cotrim Neto , Si lvio Ribeiró Ferreira, Rui BeA 

soni , Alino da Costa Honteiro , vlilliam .Honteiro de Barros , Napoleão 

Ribeiro de Vilhena , ilustrado Juiz do Tra

balho - Presidente da 4Q Junta de Conciliação e Julgamento de Belo 
-.at ,J)~a.lt. 

Horizont~ ~ 11 vem acompanhando , desde os primeiros anos de vida 

profissional e intelectual , as inumer~veis contr ibuições do Ministro 

Geraldo Bezerra de Henezes1 no plano da Justiça ou da Doutrina , para . 

nossa emancipação jur1dico- trabalhista11 • 

Por sua vez , Jacob Raued , examinando~ Justiça ~ Trabalho~ 

~que " o eminente ma.gistrado tem a autoridade do seu nome im

perecivelmente ligado a êsse ramo cada vez mais frondoso da legisla

ção nacional" (à margem de um opúsculo sôbre Direito do Trabalho -

~~ "Correio Paulistano , S . Paulo , 1 de junho de 1948) . 
'4~---- __..,...-~-. 

~ Dr . Francisco Autran Nunes , dignf ssimo Presidente do Tribu 

nal Regional do Trabalho , com sede em Fortaleza , ~ na a

preciação das obras # Dissídios Cole ti vos do Trabalho~ e -Wnoutrina 
~Go4-'\... -----~ Social e Direito do Trabalhà"f, · & "Ambas 

reafirmaram em mim a convicção de que o seu ilustre autor , Ilinistro 
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Geraldo Bezerra de l~nezes , pelo pr stl gio de sua cultura , s~grou- se 

um dos vultos mais expressivos 

do posição definida no cenário 

ssa alta magistratura , assumin

~etras juri dicas do paí s com uma 

folha de assinalados serviços à ev do nosso Direito Social". 
~~~ 

f4ani-téfrtando 3e sÔ'bPe ~A usti a Tr balho no Brasil - Re-

latório das atividades de i948~ ..J.-ÇB:ise ~e= i .~ae i-:t (1if l:fJeto91-Ê~ p~ita_e:s)'"-

f~ d~~esembargador Ferreira Pinto , presidente do Tribunal 

de ~stado do Rio de Janeiro e Professor da Faculdade de 

D~"~~: pelo menos , em todo êsse Brasil , em que se 

trabalha com fé . Nesse Direito novo , que Geraldo Bezerra tanto est 

ajudando a const ruin para o engrandecimento e segurança do Brasil , 

está a esperança dos que se opõem à vit6ria do materialismo que de

seja assaltar o poder , valendo- se do sofrimento dos humildes proletá 

rios , desamparados pela inj ustiça que sempre dominou" . 

~~~i? a.: meg:i: S"t§rcl11o nEinr~it•• :1ário c. Vilela , 

~~ ~A Justiça do Trabalho no Brasi l - Relatório das atividR-
~~~ 

des de 1950lfc (Rio de Janeiro , 1951)--,. ~Z::"$'!.'t.~ta-
se de trabalho precioso que bem demonstra o elevado espi rito público 

do autor , cujo no,e transpôs as fronteiras da Pátria , pela serieda-

de dos estudos a que se consagrou . Não apenas os mestres nacionais , 

~ també~ os wes±m~ estrangeiros , proclamam o alto valor d~ sua 

contribuição em prol do Direito do Trabalho" . 

Geraldo Bezerra presidiu à Comissão ~lqboradora do nte~roje

to do C6digo Processual do Trabalho , constituida por nomes d enver-

gadura do Professor Costa Carv1lho , então Diretor da Faculcl~ide Nacio

nal de Direito , Professor Evariste de Horais Filho , Professor Nélio 

Reis , Dr . Geraldo Faria Baptista , Dr. Délio Haranhão, Dr . Jair Tovar . 

O re~erido ant~ojeto e respectiva e posi~ão de ~otivos es-

tão publicados , na integra, na revista 

do Rio de Janeiro . tl;: ~ elaboraç 

A prr:va está 

com c promu' n~ 2 .2L 
"'-.._; 

Se~.uro Social" , 



ff-!ff 

Admissão da reconvenção nas ações trabalhistas; 
Preenchimento, através de texto mais amplo e completo, das lacunas 

oa Consolidação no capítulo das provas, com o aproveitamento, ainda 
aqui, em larga escala, de normas do processo civil; 

Inclusão das ações rescisórias no âmbito da Justiça do Trabalho; 
Sujeição do juiz ao objeto da causa, fixado por litiscontestação, ao 

contrário da mais recente tendência do Direito Judiciário do Trabalho, 
que, em certos países e em certos casos, admite o julgamento extra ou 
ultra-petita; 

Substituição do "recurso ordinário" (expressão de todo inadequada) 
pelo nome corrente e histórico de "apelação", à qual foi dado efeito 
suspensivo em qualquer hipótese; 

Regulamentação mais circunstanciada das ações de natureza coletiva; 
Tentativa, ainda limitada, de facilitar o tramitamento célere e se

guro das execuÇPes de sentença. 
O anteprojeto, como se pode ver do exposto, representa louvável 

esfôrço de sistematização e aperfeiçoamento do que já possuíamos sôbre 
processo do trabalho, mas não chegava à indispensável revisão das nor
mas de organização judiciária. 

:l!:sse anteprojeto, pelo seu merecimento, deve ser devidamente con
siderado, embora transcorridos mais de dez anos, sempre que se cogitar 
de fazer a reforma da legislação processual trabalhista". 

Tais os comentários do digníssimo e autorizado Dr. Mozart Victor 
Russomano. Observe-se, porém, que a Comissão fôra designada para 
elaborar, tão somente, um anteprojeto de Código Processual do Trabalho. 
Não lhe atribuíram o encargo de preparar projeto de lei ou código de 
Organização Judiciária do Trabalho. 

Mais tarde, em 1956, sob a esclarecida presidência do Ministro Delfim 
Moreira Júnior, por Comissão de que fizemos parte, foi elaborado um 
anteprojeto de Código de 01·ganizaçào Judiciária do Trabalho. Eis a 
relação dos doutos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho que, 
igualmente, integraram a Comissão: Amaro Barreto da Silva, da Pri
meira Região; Hélio Tupinambá Fonseca, da Segunda Região; Herbert 
de Magalhães Drumond, da Terceira Região; Dilermando Xavier Pôrto, 
da Quarta Região; Carlos Coquejo Costa, da Quinta Região; Eurico de 
Castro Chaves Filho, da Sexta Região; Francisco Autran Nunes, da 
Sétima Região; Raimundo de Souza Moura, da Oitava Região. 

Assinale-se que, já em 1955, o ilustre Deputado Armando Corrêa 
apresentara à Câmara dos Deputados o Projeto n.0 523, instituindo a 
Lei Orgânica da Justiça do Trabalho. 

Comp~de-se que, decorridos dez anos, reclame o anteprojeto alte
rações, hoje plenamente justüicadas. Algumas já incorporadas, e com 
êxito, à legislação, tais como o direito reconhecido aos advogados de 
vista dos autos em têrmos mais amplos e liberais, e a fixação móvel 
da alçada, tendo em conta os novos níveis do salário mínimo. 

Em verdade, não será difícil ajustar estas e outras meft.ifciações 
ao anteprojeto de 1962. 

Convenhamos em que novas reformas serão impostas ao processo 
e, possivelmente, à própria organização judiciária, seja com a promul
gação do Códi~o do Trabalho, seja, apenas, com o advento, que é ur
gente, da legislação de amparo ao trabalhador rural, e com a regula
mentação, também inadiável, .Qes preceitos constitucionais referentes à 
legislação social~ I 

h&. 
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na m6r r e-

Pasta do 

fin ainda. mais o 

mo p 

Representando o Tribunal Superior do 

Comissão ~laboradora do nte- Frojeto do Código de Organização Judiciá 

ria do Trabalho , sob a prosid&ncia do ilustre Ministro Delfim .furei-

ra Júnior . 

Integrou a Comissão Elaboradora do ~nte-projeto de regulamen

tação do direito de greve e dissf dios coletivos de trabalho , da qual 

também fizeram parte , sob a presidência do Hinistro da Justiça , Dr . 

Tancredo Neves , o Dr . Oscar Saraiva , Consultor Jurf dico dci Ministério 

do Trabalho; Senador Dario Cardoso , presidente da Comissão de Cons

tituição e Justiça do Senado; Deputado Lúcio Bittencourt , presiden

te da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados;Dr . 

Evariste de lfurais Filho , Procurador da Justi ça do Trabalho; Dr . D -

l i o Haranhão, presidente do Tribunal Regional do Trabalho , da Prirr.ei

ra Região ; Dr . Anor Butler Maciel , Consultor Jurf di co do Ministéri o 

da Justiça . O Dr . Oscar Saraiva foi o relator da parte relativa ~ 

regulamentação do direito de greve , cabendo ao Hinistro Geraldo Bezer

ra de Menezes relatar a parte referente aos dissí dios coletivos . O 

ante- projeto e sua fundamentação foram publicados na revista " Traba

lho e Seguro Social", do Rio de Janeiro, e na 3º ediç.sio da obra ' Dis:: 

s í dios Coletivos do Trabalho e Di reito de Greve~ ' / 
: • ~I ,.., I / , , / - · 

~/ ..... - ..AM.~ ~ . 
~ também,~ Comissão -desdf!l'la~ pa!'e elaborar um an-

te - projeto do Código de Trabalho . 
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dos Professores do ~stado do rlio de uaneiro . 

cad . ia São Franc:isco de Sales , da Congregação • a ria na 

do Nossa Senhora , uxiliadora c S . João os'.c; ' >rovou , " unanimemcnt , 

~ >ua inclusão no 1uadro de ó~ios hono~5~ios , ocupando a cadeira 

que tem por patrono S. S. Lc:o -III" , conforme dizeres da comunica

~3o que }he foi feita ..::;;-'1JJ.~@~ 14 de abril c :91~2 . 
~ ~_. 

~ 
~1CilJ. ro da cademia Ni teroiense de Letr· s , rE cadeira ?~a· o· 

eiF@~a ~:o nome aureolado de sou pLi , Dr . Jos 1 Geraldo Bezerra de 

!1eneZ' S/ r ( 
~ seu presiden~e , eleito e reeleito , de 1945 a 1948 (l) • 

dirotoriJ , empossada em junho de 1945, estava assim constitui-

da: presidente - Gera}do Bezerra de lenezes; vice- presidente -

Guaraci de ltuquerque Souto ~mior; secretário - Hor6~io Pacheco; 

( l) T. ~duardo Luiz GomPs , 
novo ~residente da caden~a 
terói , 4 de julho de 1945 . 

' 

Saudação a Geraldo Bezerra de .:PnP'7.~='s , 
i teroiense de Letras - " . Palavra", ·i 



te2.oureiro - r f dio l1artins; 

Transmitindo- lhe o posto , o Desembargador -~irtarfstides de 

'I1oledo Piza .fês o elogio do novo p! csidente , como 11urn dos valores 

mais significativos da nova geraÇão ': 11 0rador notável , escritor 

primoroso de 1Wr o'llens e Idéias à Luz da F~ e de tantas outras obras 

brilhantes , é ainda o jurista que n s dá ~Pol ftica Sindical Brasi

leira..w+, trabalho de pensamento e de cultura" ~O .C:stado", ITi ter6i , 

1 de julho de 1945) . I 
Da Academia Fluminense de etras , a cu jos quadros t::t·~~ 

~v.:; ~ ~~wt: 
pertencia. o seu ilustre progenitor . ~ ( .;f'/1J.0-19kf.c ~ 
J~ 4Cf66 t -19.68" JZ.. 49&8; 4'170).4 ~ . 

Dis a carta , datada Ce l2 de ~arço de 1947, dirigida ao ~ 
tA/ 

~ Secretário perpétuo Dr . Lacerda l'Wgueira , requerendo ~ in.§. 

crição na vaga de To.né Guimarães: 

"Fluminense nato , ?Utor de dois livros ~lio 1ens e Idéias · 

Luz da ffé~ e ~Folftica Sindicai Brasileira~, que remeto em ane~o , 

alé•l de inúmeros trabalhos c confcrências+publicados em jornais e r§_ 

vistas do pa i s , sentir- me- e i sumancnte :1o 1.rado em pertencer à AcadQ 

mia Fluminense de Letras , institui~<lo que vem prestan<~o ao Estado do 

Rio serviços marcantes no campo cultural . 

"Solicito a V . Ex c ia . a min.l}a inscrição na vaga decorrente 

do falecimento de To:1é Guimarães 11 • 

Já em 9 de maio de 1947, assim se dirigia ao candiâato o 

Secretário da Academia: 

11 'renho ·a satisfação de levar ao con.'l-).eci-·1ento de Vossa EXCQ 

lência que esta Academia, atendendo- lhe às aspirações de autor lite 

rário dos mais destacados do Estado , houve por bem eleger tão distin 

ta individualidade para ocupar a cadeira Carlos de Lacerda , vaga de.§. 

de o falecimento de TOt:lÓ Guimarães , preclaro humanista e grande so,;r, 

vidor da instituicão . .. Nossa Compa~~ia , ciosa das tradições cultu-

rais da Velha Provi nca , sente- se mui to feliz COLl êsse a to de justi

ça da ssembl61a Geral da Classe de Letras reunida a 25 do mês f in-



do e , ao averbar o seu nome como membro efetivo da mencionada Classe , 

cumpre-lhe apresentar ao novel confrade as melhores saudaçõc,s". 

Foi empossado en 22 de julho do 1948 . 

Por proposta do Depltado Vasconcelos TorrE-s , uma Comissão 

da ssem l6ia Legislativa representou- a na solenidade de posse , scn-

do assim constituí da: Deputados llorto Torres , Lara Vilel a , ~~il-

car Perlineeiro , João Vasconcelos, Vasconcelos Torres , IArio Fonseca; 

Paul a. Lobo e I ... tcicJ.o Bezerra de 11emezes {'Diário da ssembléia Legisl& 

tiva 11 , 23 de julho do l9ü8) . 

Sôtre a proposta , discursaraTI, justificando- a , o Deputado 

Vasconcelos forres, e , aplaudindo- a , os Deputados Paula Lobo, Alber

to TorrAs , _-\obBJ'to ~> i::.. vet:·.: , José Manhães e Lar a Vilela. 

De cada oração, extraio os tópicos mais incisivos. 
'-~ ~ f~..,...Q. ..a-S.~ &-4L ~; 
~ejU)s~~ralao Lezerra de Menezes , uma das 

autênticas glórias da intelectualidade do Es t ado do Aio , toma posse 

hoje na cademia Fluminense de Letras . Meu requerimento, Sr . Presi 

dente , não .foi ditado apenas pela grande e sincera amizade que dedi

co ao festejado beletrista , 1.fld~KtJ traduz tat.1 :_ , a admiração do povo 

f l uminense por quem t : o dlgnà.:J.Cnte o ten elevado no r a í s , :1 trav6s de 

diferentes cargos". 

Paul~ Lobo: 11 ucr co ~o oradol' primoroso , CJUer pela sua cul 

tura invulgar , 1 escolha de Geraldo Lezerra para aquele cenáculo , vm 

substitui; :o a fo'- Guimarãrs , ;oi um dos mais acertados votos dos i 

desde 

os bancos acadê.licos , o escritor o o tri uno se impuzora'1 ~ ad :'lir3.
cv 

ção dos cologRs , norteando ~ vida pÚblica por inatacávt...l inteireza 

moral. Se 'tá , na s novas gerações fluminenses , figura que as honra 

o enalteça sobremoco , pela inteligência , pelo saber , pela probidaaG , 

pela pureza de sentimentos c pela so 1.3 , recon!lecida e proclanada , de 

suas virtudes , 6 a de Geraldo Bezerra de ~cnczes , que ve , no curso 



da existência , enobrecendo o nome venerando e aureolado de seu prQ 

geni to r•• • "'~· ~-~~ kcl:t.~ ..._ J:..d:~ ..._ ~~ ..... '-"k *-~ ;-" 
~l01;c>I'tO 3il veiraJ 'f 11 .~:ão S0Í Su VaflOS ' prO,~)riallellte , COlfi C.§. 

ta atitude prestar 'QfJII '1omenagem ao eminente homem de letras do E.§. 

tado do Rio , Dr . Geraldo Bezerra ele Henezes , ou se vamos render ._. 

tributo de exaltação ~ Academia Fluminense de Letras pela aquisição 

admirável que acaba de fazer , recebendo em sou seio inteligt~cia tão 

fulgurante , talento de tal forma vigoroso e cultura assim tão pro

funda e ampla , que fizeram trans11uzesse aquela personalidade as fro_g 

teiras do ~stado natal para se projetar no ce~ário cultural e lit~ 

rário do Brasil , como uma das mais brilhantGs , das mais respeitáv is 

que a atua~idade brasileira 1odo apresentar . 

11 O Dr . Geraldo Bezerra de Tenezes não 6 apenas o estudioso 

do sindicalismo brasileiro , ~ão é apenas o historiador preciso , SQ 

guro , sincero e leal da evolução àos institutos do Direito Social 

em nossa pátria: 
))..N'IV 

~ ú sobretudo ~ o1servador ~ penetran-

te/ , :::uc conseguiu , assim o expressam suas obras , interpretar o seu 

tido de evolução do nosso Direito nesse terreno , tirando conclusõ~s 

as mais interessantes e preciosas aos homens pútlicos , ~ lce;isl.s. 

dores e ~ pesquisadores . Tenho bem presente uma das mais reccn 

tes manifestações da cultura e ._ inteligência de Geraldo Bezerra 

de Henczes : um trab:llho tnaP'n:f.fico , onde o ilustre i nt el ectual faz 

,_ apreciação de me stre sô1:re o Vétlor da Justiça do Trabalho , inte_t 

pretando- a dos pontos de vista filosófico , social e humano , afirman 

do que ela t , sem dúvida algutla , obra das mais ad.nirávcis que vem 

ele;var o valor moral dos nossos homens". Louva , a seguir , a in-

vo stidura do ~ovo imortal , 11 ta-anho 6 o seu valor , tão rcspe:'i tá-
.Jl..-~~ 

veis as suas virtudes de homem público e de pensador" , ~ 

~ 1.'o seu csp:f.rito equilibrado, a profundeza do seu saber e a 

magnitude do seu bom senso". 

Lara Vilela: 11Dcsd~ cedo habituado às lides beletristas , 



, ... " , 

Geraldo Bezerra de 11enezes vin 1a se impondo no mw1do intelectual de 

Niterói e do Estado do .Hio , não apenas pelos traços bem fortes de 

sua cultura e de sua intelieência , ~as ainda pelo sou grande valor 

moral, herança que soube guardar com desvelado carinho de seu velho 

ssembléia.J 

"Todo o .Estado do Hio conhece , a-

plaude c admira a figura dêstc jovem descendente de u·1a das mais tril 

dicionais famí lias fluminenses , o Sr . Geraldo Bezerra de llenezes . 

Elemento dos mais cultos e talentosos de nosso Bstado , orador primQ 

roso e escritor brilhante , êsse cidadão honra a terra de Nilo Peça

rula . Desde a ..a juventude , ainda nos bancos acadêmicos , já reve

lava Geraldo Bezerra de l~nezes a sua inteligência superior e o seu 

esl_ Í ri to cintilante, que haviam de dominar mais tarde o cenário in-

tclectual do Zstado do Rio de Janeiro . inda quando estudante un.i, 

ver si tário , Geraldo Bezerra de l1enezes era distinguido pelos seus Pâ 
~~k;,. 

res e cscoD~ido presidente do Centro icadômico Evariste a Vcigf{ - ~ 

presidente do Centro Fluminense de Estudantes Jur í dicos; 1.undador~ 
~~ ~r~ 
~ da 1 cademia Ni teroiense de Letras , membro da acadeyaia 

Fluminense . Contribuiu para a cultura fluminense com dois livros: 

sunto êste em que se especializou 

dores . Prestava Geraldo Bezerra 

c para oJ qua~ tcq r ealmente pCQ 

de Hcnezes serviços ao extinto Con 

selho Nacional do Trabalho como um dos seus Frocuradores , q~dndo foi 

convidado por S . ~x . o Presidente da Repú1lica , ~ hora feliz , P-ª. 

ra exercer o alto posto de 1<1inistro e Presidente do Tribunal Superior 

do Trabalho , .t'unçâo em que tcu1 dado as melhores demonstrações de sua 

cultura jurí dica , dos seus co~~ecimcntos de legislação social , ponti 

ficando dentro daqu&le Tribunal , colaborando valiosamente para a S.Q 

lução de tôdas as questões sociais que , naquela Côrtc , se vêm agitan 

do" ("D.:.á rio da ssembléia Legislativa", 13 do julho de 1948) . 
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arau-

Da cadomia Cearense de Letras . 

Do Instituto Histórico de Petr61olis . 

dezembro de 194q , comunicava-lho , oficialoente , o 

" o sou ilustre e acatado nor:tc f o 

do quadro de sócios corresponden

de Sergipe , ~adiante propost~ 

D6ria , apoiada por mais quatro sócios11 • 

Do Instituto Histórico dó Brasi lia . 

Do Instituto Geneal6crico Brasileiro . Ho órgão oficial do Ins-

tituto, "Revista GonealÓE:ica Brasileira11 , publicou Geraldo Bezerra os 

seguintes nrtir;os: ~Jos~ Geraldo Bezerra de ·-reneze~ ( no IV , nº 14, 

2º semestre de 1946 , pá;ss . 445- 453) e ~Capitão-mor Joa~uim Antônio Be

zerra de :1eneze# (ano IX , 1º e 2º semestre de 1948 , ns . 17 G 18, r ~ gs . 

49- 59) . Ha citada Revista (ano 'V , nº 10 , 2º semestre de 19U!.) , Jalv3-

dor Moya , Am CaJ.i tulo consagrado à Bioe;rafial de Sócios , focalisa a fi -

u;:_n~~~a(~ (F~~~~~)_ 
----~ Do Instituto Prasileiro do Dir~ito do ~rabalho~ 

~título de membro efetivo dêste Instituto , como consta da co-

municação oficial , lhe foi conferido "por unanimidade , em virtude dos 

seus altos ~~ritos e grandes serviços prestados ao Direito Social no 

Brasil11 

Uõiver 

(
11 0 Estado" - Niterói , 17 de fevereiro de 1945) . 

~O Seminário de Legislação Social da Faculdade de Direito da 

São Paulo.a 
cJ~ 

honorário do Instituto de Direito Social de São Pau:o . 

!1ümbro honorário da ssocia ção Era sileira a e Téc'1icos em Direi 

to Social • 

...----------})lo.U:Q-+i'~ 
Li t or eJ, fi;scntin~ 

~ vt((E-

Da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho . 

Da Associação dos Hagistrados Brasileiros ,i)ara cujo Conselho 

Deliberativo oflo~Glal')é~ foi eleito .._ ~~é 1-4~ f%q f'tf.'J 
"~ ~~61-~'U(;). "--) VI~~ I 
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• No magistério , tem sido ininterrupta a atividade do Hinistro 

Geraldo Bezerra de Menezes . 

Professor de Português e His t 6ria no Ginásio Bit tencourt Sil 

;;a ., 933 ., 939 ~~~ '~~ dá . d va , u.e .1.. a .~.. , ~tr s o ~ s e em< ~e~ o curso secun r~o , e 
~~---- (J 1927 a 1931. Lecionou as mesmas disciplinas na antiga Faculdade 

de Comércio , de 1935 a 1939 . :1"'~-~ 
Teve a seu cargo a cadeira de Sociologia 

tendo 

Dulce 

("'"i'' L~a;;s impressa alma a imagem 

não poderia deixar de ser assiM, pois a vossa ascendênc~a~moral na 

cátedra , o rigor dos vossos ensinamentos , o fulgor do vosso espf r1 

to , a esrraiar- se pelos vastos campos da ciência sociol6gica, eram 

~te st~munho inconcusso de que , ao separar- nos , levarfarnos na me

m6ria a recordação brilhante de vossas aulas , e na alma a vossa peK 

soihalidade de mestre e de arnieo" ( 11 0 Estado", Niter6i , 23 de novem 

bro ~ ......... ~) 

autor de 

admirar Geraldo Bezerra de Henezes muito antes 

de conhecê- lo . Era eu catedrático de Sociologia num curso pré- uni 
.~ 

versi tário e Geraldo lecionava a mesma matéria~ curso ~·~~~~ 

~~~antido pela Faculdade de Medicina . 

Constantemente , meus ex- alunos lilam vis i tar- r.1e e diziam- " ah! seu dog 

tor , que formidável professor n6s ternos em Sociologia ! '' E passei Q 

admirar tampém aqu~le jovem mestre que os discípulos tanto admiravam , 

porque não há melhor juiz do professor que o estudante" (" O Abel 

Magalhães da nova geração fluminense" - "A Palavra", Niter6i , 8 de 

jun!lO de 194;') . · I!-;;f J;t~ C::::~ ~ 
~~) ~c~.AJV.) -.~ fh /) '/ ~ ·.J-.. ~ ~- ~ Q. ~CA.... 

~ s~ :~.P......a<.I" ,o. r.Aso- ~M.o.....J>o CJU. ~~ u 

~~v~"'~· 



Jt J.'i5'f 

Pre~~ de ~oções de Direito e Social , na Esco-

la de Serviço Soe al do ~stado do Rio de Janeiro , desde ~ sua fun

dação , em 1945 ~(Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho , 
·~4.~ 4.A., 

no Curso de Aperfeiçoamento , mantido pelo Ministério do Trabalho f 

(1946-1957), tendo por colegas de magistério os e~te~ especiali~ 
tas Evariste de Morais Filho , Délio 11aranhão , Dorva. l Lacerda , Jor-

ge Severiano Ribeiro , Astolfo Serra e Moacir Veloso Cardoso de Oli 

veira . 

Respondeu pela cátedra de Direito do Trabalho da Universidade 

Cat6lica do Rio de Janeiro , de 1955 a 1956 . 

De Dayl de Almeida , estas palavras proferidas em 4 de junho 
A~ --> de 1946, a r espeito ~~seT Geraldo Bezerra de 1-iene~es : 

" Sua tendência apostólica , seu desejo de converter- se em ben 

fei t or dos honens , levou- o , em meio a tanto labor ,a exercer , ainda , 

com~ apuro beneditino e amor franciscano , o sacerd6cio do magisté

rio. Português - a lingua que com primor lavora , a Hist6ria - ê~ 

te reposit6rio sagrado da civilização , e a Soci ologi a - de cujo al 

tiplano vislumbra o conjunto do Direito Social - eis as matérias 

que hs de~ anos ensina s novas gera ~ões" (Do folheto "Discursos", 

cit ., pág. 27). 
--r..J.u:t-~-~ 
PFestett=}he a Escola de Serviço Social &o B!~aio às ~io de J~ 

homenagem, em 1958, dando- lhe o nome à Biblioteca . 

Paraninfou as turmas de bacharelandos de 1949 e 1955 do curso 

ginasial do Colégio Salesiano Santa Rosa; de assistentes sociais 

de 1957 e 1958 da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Ja

neiro ; de bacharelandos de 1957 e 1961 da Faculdade de Di reito da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. J)~ ~~J 
P~ ~ ~ ~~ ~ -t'f óSA- "''166. r Ex~er~~ndo o sentir dos bacharelandos de 1957, em oração pro-

~~ 
ferida na solenidade de colação dú grau , o~(fêpresentante da 

turma Gilberto Hartins proferi'tiVfulgamento~ê~tiss-do professor) 

que se recomendou às galas do paraninfado " por seus dons de cul 

tura e dignidade , trabalho e zelo absoluto , em quem preiteamos a fi 

gura do mestre dedicado , cuja amizade é a dádiva mais precio s~ do 

nosso curso : Geraldo Bezerra de Menezes". 



cados e assim 
li tada. 

Apelação é a de ominação qu 

SOLUÇÕES 

Consolidação e q se manifes para o 
es definitvias e erminativas as Juntas 
so não seja o e embargos. 

A apelação, q e terá semp 
o conhecimen das questõ 
A Consolida o, modificad pela Lei n.o 

19 9, consignav no seu siste a, o recurso 
tê mos inadmis veis. 

A Codifica ão projetada, 
e ecessário, e fôra desfi 
po que fica l' itado o seu mbito às ques -es de d reito. 

Recurso or excelência f rmal é a revista porqu o exame qu 
êle se atrib i ao tribunal s limita à aplicação da lei. 

Deu o rojeto da Com· são a possibilidade de terposição 
cur o extra rdinário e tal, o sõmente, nos casos pr vistos no ar 
n.o 111, let as a, b, c, d, d Constituição. 

A disc plinação dos rec rsos, para efeito de sua 
está sôbriame te feita nos seis Títulos 

do ssunto. 
Na e boração da par e referente à Erx;ecução d s sentenças, 

missão i roduziu modific ções adequadas ao sistema tradicional 
do a mel or conformá-lo m a natureza especial do rocesso tra 
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Se prejudicar, co a adoção de medidas ou rovidência 
latórias, os direitos da arte vencedora, interessad na soluç o mat 
breve d litígio pela sa sfação plena do julgado, o rojeto res uardo 
os inte êsses da parte vencida possibilitando-lhe, c m as cau las n 
cessári s, a defesa por embargos, cuja matéria é r strita. 

I oduziu-se, no t cante ao levantamento do reço da a 
ção, u a restrição útil qual a de impedir êsse leva tamento, 
ção, ando da senten exeqüenda penda ação resci ória, insti 
em b a hora, foi pela Comissão introdu 'do e disci linado, e 
restr s no sistema d Codificação. 

Renovamos a V. Ex.8 , Sr. Ministro 
ão e estima. 

Rio de Janeiro, 5 
enezes, president 
orais Filho. 

. - Geraldo de 

de maio de 1952. -
-Luiz Antônio da sta 

élio Barreto de Albuqu Maranhão. 
aria Baptista. - Jair Tovar. 

41. Impõem-se duas palavras. O Ministro Negrão de Lima, ao tempo 
titular da Pasta da Justiça, manifestou-se contrário ao anteprojeto, por 
entender, principalmente, entre outras razões, que o reexame do pro
cesso trabalhista caberia melhor num futuro Código do Trabalho. 

O certo é que as reformas introduzidas na Justiça do Trabalho, com 
a promulgação da Lei n.0 2.244, de 23 de junho de 1954, na parte rela
tiva às alterações do processo trabalhista, foram "extra idas na mór 
parte dêste Esbôço de Código Processual do Trabalho", como reconhe
ceu, expressamente, o titular da Pasta do Trabalho na Exposição de Mo
tivos ao Presidente da República. As alterações tiveram por fim "abre
viar o curso das demandas e reduzir ainda mais o formalismo processual". 



Não é tudo. A Câmara dos Deputados (Resolução n.o 95-1952) 
designou Comissão Especial para examinar os projetos dispondo sôbre 
dissídios coletivos e direito de greve. A Comissão, de que foi relator 
o erudito Deputado Carvalho Neto, um precursor do Direito do Tra
balho no Brasil (V. Carvalho Neto, Legislação do Trabalho - Ed. do 
Anuário do Brasil - Rio de Janeiro, 1926), ofereceu Substitutivo, eom 
parecer copiosamente fundamentado, do qual extraio êste juizo consa
grador em relação ao Anteprojeto de Código Processual do Trabalho: 

"Impõe-se, neste passo, uma declaração de sinceridade e de jus
tiça. No acêrvo de trabalhos existentes a respeito, sobressai o Antepro
jeto organizado por uma ilustre Comissão assim composta: 

Presidente: Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. 
Membros: Dr. Délio Barreto de Albuquerque Maranhão, Dr. Eva

risto de Morais Filho, Dr. Geraldo Augusto de Faria Batista, Dr. Jair 
Tovar, Prof. Costa Carvalho, Dr. Nélio Reis. 

Conhecedores da matéria, lidando desde muito com os problemas 
atinentes à Justiça do Trabalho, os autores dêsse Anteprojeto são um 
aval seguro da excelência de seus dispositivos. 

Acresço a estas fontes informativas para se legislar, hoje, sôbre 
problemas trabalhistas no Brasil, a Exposição de Motivos que esclarece 
e fundamenta o referido Anteprojeto". 

Em junho de 1961, o Ministro da Justiça do Govêrno Jânio Qua
dros designou o eminente professor e magistrado Dr. Mozart Victor Rus
somano para elaborar um anteprojeto de Código Processual do Traba
lho (V. Mozart Victor Russomano - "C6digo de Processo do T-rabalho 
(Antep-rojeto Anotado)" - José Konfino, Editor - 1963). 

Desta obra, peço vênia para trasladar o seguinte tópico: 

"O Ministro do Trabalho designou Comissão para elaborar o ante
projeto de um Código Processual do Trabalho. 

Em 5 de maio de 1952, a Comissão apresentou ao Ministro seu 
.anteprojeto, que alcançava, apenas, a regulamentação do processo, sem 
tocar na organização judiciário-trabalhista. 

Na longa "Exposição de Motivos" dirigida ao Ministro, a Comissão 
fêz o meticuloso exame do anteprojeto, indicando seus fundamentos prin
cipais. 

O anteprojeto, em síntese, manteve as características gerais do "Pro
cedimento trabalhista quanto à oralidade e aos ideais de rapidez, sin pli
cidade, economia, concentração, etc., atribuindo ao juiz - como é da 
tradição da Justiça do Trabalho brasileira - o papel dinâmico, vigi
lante e ativo no transcurso da demanda, na apreciação dos incidentes 
e na repressão de atos maliciosos ou procrastinadores do feito. 

Aproveitou, também, certas tendências já manüestadas nos tribu
nais, que vinham abrandando e suprindo algumas incongruências do texto 
legal, tais como - para citarmos, apenas, dois pontos em que, mesmo 
não tendo vingado o anteprojeto, o legislador, em breve, se iria deter -
a contagem do prazo a partir do recebimento das notificações postais 
(e, não, de sua expedição) e a possibilidade de constituição de procura
dor "apud acta". 

No anteprojeto, algumas reivindicações doutrinárias, nem tôdas pa
cíficas, mas atuais, mereceram cuidados da Comissão. 

Dentre elas, à guisa de exemplo, podemos mencionar: 
O julgamento da excessão de suspeição contra os membros das Jun

tas de Conciliação e Julgamento e os Juízes de Direito pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, numa evidente adaptação do processo especial ao 
Código de Processo Civil; 




