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3.3- ANOTAÇÕES DE GERALDO BEZERRA DE MENEZES.1943-1999.
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Na.o nos assusta a maneirosa e sútil manobra do jornal local «A VOZ DE LORENA», quando em sua última
·ediçllo, noticia a existência de um abaixo assinado, que
será entregue ao nosso diretor, Vereador Bezerra de Me·
nezes Segundo a mesma noticia, seria o abaixo assinado
apresentado em uma reuniAo próxima, em que fosse tratado o caso do contrato da •Light•, que vem interessando a
\.
opinião pública e particularmente as pessoas que residem
· em locais sem energia elétrica. Quando êste jornal iniciou
·a campanha visando uma soluçAo para o contrato da Com·
panhia .de Eletricidade, o fêz unicamente · para atender as
inúmeras reclamações e apêlos rece-bidos pelo nosso di·
retor na qualidade de jornalista e também na Câmara Municipal, como representante do povo.
Fundador :JJtçzerro dz l'knrzzfiS
0Rr;Ão ·Nor1C1oso E Pot lr1CO
Fultou coragem a muita gente para focallzttr o assunto, naturalmente para não se comprometer num caso, em
"'
que a Light tem os naturais interesses. Paralelamente uma
.
.
_grande parte da população precisa de energia elétrica e
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.se vê privada dela, pelo simples fato de não se solucionar
de uma vêz para sempre o caso.
tanto maior rapidez, darado CO·
mo resultado tantos maiores
·
E quando 08 interesses do povo estão em jôgo, DÓS
sempre. teremos o prazer de abrir a. questão, para que os
A rev i s ta cVisa.o»
.~~
b
lucros
quanto
mais
cedo
se
V
lt
i
R .
1
a r 1u um
u ou a serv r no eg1meo·
homens que exercem mandatos eletivos assumam as atitu- debate sôbre Brasflia. Ende· operar a mu dança. A ,. e& tra- to Itororó o CapitAo Ayres da
des que est!o obrigados pelas próprias funções públicas. recei uma carta àquela revis· das que já se rasgam para o Silva que. recentemente, foi
ta, mas publicaram-na com 2 norte e para o sul, rumo ao classificado, ~pós sua dlploAqueles que residem nos locais desprovidos de esgo- cortes (ediçllo. de 16 de janei- leste e ao oeste, mostram ela- maQAo na última turma da E.
to, água e especialmente de energia elétrica, sabem muito ro), e como não gosto de ver ramente como Brasnta influi. A. O.
melhor do que o diretor de cA VOZ bE LO RENA», quan· meu pensamento mutilado, \'OU rá de modo decisivo no proO ~apitllo Ayres é velho oo.
to é doloroso depois de um dia de trabalho viver uma trdn~crever a9ui na inte_gra a
.
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missiva de mmha autoria ·
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o~rertor José-da SUva ouviu

•tgilia ao lado do ente querido, não amaldiçôa a •LIGH'r•
por não lhe fornecer a luz necessária, ma• se desilude
daqueles que ao serem eleitos tudo prometem e na hora
da soluçAo dos problemas do povo, dele se esquecem pelo paTor que têm das responsabilidades. Se houTer necessidade de abaixo assinado, nós iremos procurar quantos forem necessários para que os poderes pilblicos vejam
se efetivamente o povo nlo está clamando aos brados,
pela necessidade da extenslo de novas Unhas de llumfna.
çlo pilblica numa cidade que infelizmente ccresce no escuro•. A Companhia concessionária nlo precisa que faça.
mos a \defesa dos seus interesses, mas temos nós o com
promtsso solene de defender os interesses do povo. A in·
triga nlo tem acolhida, porque o povo de Lorena é bas·
tante esclarecido para descobrir onde está a verdade.
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lUares.
derá, entretanto, consolar -se
Desejamos que, agora, a
em ter criado condições para permanência entre nós seja
que seu sucessor nos dê até mais longa.
mais do que isso, e não só por
causa de Bra.sUia, que é um Encoutra-se em nossa cidados fatôres, mas tumbém por de em gôso de férias, o Cel.
causa das estradas e das usi- G;stão Nunes da Cunha, che·
nas elétricas. nas quais o go• fe da 13.a C. R. de Três co..
vêrco J. K. tem despendido rações.
somas muito mliiores do que
em BrasUia.

nas filas e entre colegas de
trabalho opiniões del'ltavoráveis a BrasUia. Eu também. E
isso é muito natural num pais
como o nosso, em que a democracia é um fato: cada um
diz o que quer, sem ter mêdo
de poUcia secreta.
.
Mlls, ao lado dessas opim~es,
teoho também ouvido mmtas
outras a favor de BraRflia. Haverá um meio de se contar
quantos opinaram de cada laA falha que encontro nas
do? Parece-me que sim: as metas juscelinistlis é no toeleições são um bom mt-didor. ·cante ao ensino; se ao meQos
E estas, recentemen~e rea. a COFAP nlo atrapalhasse-!.,.
lizadas, deram a vitória aos Não sou diretor de colégio
oartidos do govêrno, chegao.
_
•
do até a ampliar-lhes a maio nada disso; sou é pai de 11 fi·

ria na Câmara Federal, conDeu entrada na Secretaria da Câmara Municipal em servando-a intacta _no S~na~o.
31 de Janeiro, o pedido de renuncia do vereador Francisco N~o uma peq~emna VItória,
nlo . Uma vitória esmaga~ora,
:XaTier D' Alessandro, presidente da Comissão de Justiça e pois os partidos govermstas
dominam as duas casas de
Redação.
modo absoluto.
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lhos. Mas acho que a livre
iniciativa não deve ser cerceada com tabelamento fora
da realidade economica quan·
'
do 0 govêrno voa de • viscount• em tantos setores, mas
vai a passo do jabuti naquilo
Na sessAo:·do dia 28 do corrente, o plenário tomará Na minha opinião BrasUia que se refere ao ensino.
deve ser cozinhada em panela
conhecimento do pedido, quando será conl'ocado o respecti- de presslo, a todo vapor, e
vo suplente Prol. Arnobio de Aquino Marques da legenda não em baDho-mari!l, porque Atenciosamente, o leitor
.
a recuperaçlo do hmterlande
Oswalão Freitas
do P.S.P.
seu povoamento far.se-ie com

.,

i
'

Carnaval
O Regimento Jtoror6 deu
uma nota destacada DO carnaYal de 1959, com os seas
bailes cheios de a:tetTia.
O ambiente no Clro'Qlo Militar, foi de anima~ão, p~rfeita
'a ordem e muita distinção, onde
a oficialht11de se ~smerava em
fidalguia com os eoavidados.
O Cel. Tacito Livio Reis de
Freita8 deu mais uma grande
prova da sna capacidade d&
chefe e (administrador. no
congraoamento da familia Ito- '
roró e o meio civil.

Falecimento _
Oepois de varil•S dias gr&· -'
vemente enfêrmo, vitima de
um derrame cerebral, faleceu
no dia 24 do ~orrente, ás
7,45 horas, no Hospital ~das
Clinicas em São Paulo, o Tenente-Coronel Victor Marques
dos Santos, Sub-Comandante
do Regimento ltororó (5.o R.l.)
sediado em Lorena.
O corpo do estimado ofici~
foi transportado para a Capi ·
tal Federal, e da Capela Real
Grandeza foi levado para o
sepultamento no Cemiterio
Continua na 4.a pàgina.
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A soberana do V•te
Rádios, refrigeradores, televisores, enceradei..
ras, liquidificadores, aspiradores de pó e material elétrico em geral. Assistencia técnica.
Telefone 317
Praça Arnolfo Azevedo, 6.
que não querem ser carne
nem peixe; tndecjsos, reticenOswaldo .Freitas tes, dizem: csou catolico,
mas . . .• E depois do •mas•
o grande divisor :dos tho- costumam defirtir-se não a
mens é 0 Cristo, e foi :ete favor de Cristo, mas a favor
mesmo Quem disse que veio do mundo, do diabo ou da
trazer a espada, e não a paz. carne. «Sou catolico, mas . . .
Há no mundo uma luta sem acho o divórcio uma oecestréguas entre Cristo-Rei, Prin- sidllde•. 0u então: c<Sou cacipe da Luz, e Satanás, pt·in- tolico, mas. · · não creio em
cipe das trevas, busc11ndo inferno..
,
Aquêle, por amor, salvar as E assim há os que se di
almas para o seu reino, en- zemf catolloos, Dias · · · não se
quanto o outro, por ódio e con essam, porque não queinveja, esforça. se por arras- rem ajoelhar se aos pés de
tA-las à perdição.
outro homem. Católicos, mas ...
Essa luta se trava dia a lêem tudo, mesmo os livros
condenados pela Igreja. Cadia, hora a hora, minuto a tólicos mas.. . frequetam
minuto, ·em cada alma. Cada
ato · humano tem de ser pra- sessões esplritas, terreiros de
ticado após uma decisão, uma macumba, cartomantes. Catóescolha entre 0 bem e 0 mal. licos, mas ... põem os filhos
.alguns fnfelizes já escolhe- em colégios protestantes, Caram definitivamente 0 cami- tolicos mas ... não vêem nada
nho largo e fácil da perdição de mal nos bailes de caroae por ifto sempre se mani- vai. Católicos, mas . .. votam
testam contra os interesses em acatóllcos. Católicos, mas ...
de Cristo, contra as leis de maçons, ou comunistas, ou
Deus, & favor de tudo que é casados com outra no Uruinvenção do Satanás : divór- guai.
cio, amor Jiue,Jlicenciosida- A verdade é que nenhum
de, roubo, mentira, idolatria, dêles é católico nenhum dêles
blasfêmia, maltusianismo, co- sabe o que é s~r católico. Por
munismo, idolatria, incre'duli· isso é tão agradável quando,
dade, superstição. Quem es- nesse mundo cheio de :ccatócolheu essa estrada é pessoa licos, mas •.. • , encontramos
marcada, tem a marca do um católico autêntico, de fibra,.
diabo. Não sou eu quem o sem «mas•, como é o Dr Oediz. Disse-o o grande padre raldo Bezerra de Meneze~, sutordo Livro HOMENS E IDEJúlio Maria.
Outros escolheram a senda IAS A LUZ DA FE, qne acabo
estreita que leva ao paralso, de io'e ceber com dedicatória
caminho aspero, subida pe· do autor. Dêsse autor disse
nosa, em que os peregrinos Tristão de Ataide que cé bom
estão HUjeitos a tombos e es· ver subir assim a nova geracorregões, mas, amparados ção, para a batalha em que
...________p!!:..e::.:l:.::a:....:.:in.::f.::in.::i.::ta::........:m
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Orgao Noticioso e Político

C ontínua em a scença o !
Os melhores aparelhos de televisão
SEMP rádio e televisão. SEMPRE O MELHOR
Faça hoje o se.u pedido diretamente ao dis..
tribuidor em Lorena
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Dr. Rcdr igues de Azevedo, 202

lanuel rradeote, 218 - Tel 484
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Telefone 25 - 21
Entrega a do~icilio
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Aves abatidas - Ovos
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Trovinhas Lorenenses

«Divagando>,_

A compor pobres endeixas
Vou vivendo meus momentos
.
Com Tristezas, dores, que1xas
Meu coração em tormentos.
Cem vezes teu nome chamo
De manhã e A noitinha
Anjo que na terra eu amo
é de patses estrange. Anjo que é do céu Rainha.
iros, 'se manifestaram sobre · Num pendular incessante
as xcelên~ias do Ltvro do O meu relógio a correr
Dr. Menezes, que seria ocio- Leva-me ao trágico instante
so juntar eu minha fraca t6-voz ·Parar de te amar - morrer.
a êsse brilhante grupo, onde O coraçAo da mulher
vejo nomt>s de bispos, arce. E' bem dificil charada
bispos e cardeais. Limitar me Quem decifra-la quizer
ei, por isso, a transcreverJ!m Perde o tempo não faz nada.
f d 'd li
I
per 0 0 ' 0 vro, e com e e O meu coração deseja
fechar o presente artigo, en- Encanto dos olhos meus
tregaodo á meditação do lei- Q
·
tores as sábias palavras:
B ue o nossgioamor sempre seJa
em prote do por Deus.
-«0 ~erdad~iro cotólico é O meu pobre coraçlo
um militante mterior,, um ho- ·Gravado tem o teu nome
mem que traz a mão ,na con- Em constante adoração
sciencia, ·enfrentando os pró- Cruel amor o consome.
P.rios erros, a.s J!róprias mfse Os meus, versos, minhasflores
rll!- 8 • as própnas paixões, hu- Espargidos ao Além
mllhaodo-s~, vencendo crises Narram ditosos amores
espirituais,~ ' conciliando-se e Vividos por ti meu bem.
reconciliando-se, permanente O teu cégo - coit!ldinho
mente, com Deus.•
Com olhos pobres de luz
Obrigado, Dr. Geraldo. Era Sem amparo e sem carinho
isso exatamente o que eu pre- Carrega pesada cruz.
cisava dizer certa vez a um Quem me déra persistir
acusador gratuito de nossa re- Um amor que Deus me deu
ligiAo, mas não encontrei as Desejo enquanto existir
palavras. Não negamo~ nos- Teu coraçao junto ao meu.
sos erros, nossas misérias,
nossas paixões, nossas crises, Rogo a Deus lá das alturas
não as negamos, mas comba· Proteger por toda vida
temo-las; e a luta é, como eu Duas boas cre11turas
disse linhas ante11 : dia a dia, Eu e tu minha querida.
hora a hora, minuto.a minuto. Minha flor extremecida
Dr. Geraldo Bezerra de Me A predominar fulguras
nezes, mui digno Presidente Rogo a Deus te de querida
da Confederação Nacional das lntermin,Teis venturas

Esereveu: IIDsemm Pereira
Hoje, quase -çinte anos são
passados . . . .
A neve do tempo, Uvidamente, branqueou nos os cabelos. Já não possuímos 0 1
mesmo ardor da juventude.
As rugas se apresentam com
a crueza da vida marcando
nossas faces. Entretanto, o
amor ainda existe . . . :rtrme,
inabalável, como a desafiar
o tempo e as leis da natureza. A princfpio foi diflcil, mas,
uma fé incomensurável, guiou
nossos passos. Voce; tremulamente apoiada em meus
braços, e, eu Inspirado em
sua creatura querida, fomos
caminhando no mesmo passo.
calcando mágoas, vencendo
os espinhos e transformando
a estrada da vida, no mata
suave de todos os caminhos.
Agora, já estamos no fim
dessa jomada. Breve a mor·
te vir' nos buscar ! . . . Mas,
n6s não tememos o desénla·
ce. Já vivemos. Resta.nos,
agora, esperar que os mes•
mos ideais que nos acalentaram. renasçam em outros co.

Número avulso

NOmcro alrazado
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rações. Viveremos felizes e
contentes até o último instao-

t

e e, mesmo depois da morte.
se, memória ou lembranças
desta vida se consentir, relembraremos o nosso romance
de amor. Não lamentemos

mens"- é o Cristo, e foi ~le
mesmo Quem disse que veio
trazer a espada, e não a paz.
Há no mundo uma luta sem
tréguas entre Cristo-Rei, Príncipe da Luz, e Satanás, pi·ineipe das trevas, buscando
Aquêle, por amor, salvar as
almas para o seu reino, enquanto o outro, por ódio e
inveja, esforça-se por arrastá-las à perdição.
Essa luta se trava áia a
dia, hora a hora, minuto a
minuto, ·em cada alma. Cada
ato humano tem de ser praticado após uma decisão, uma
escolha entre o bem e o mal.
Alguns infelizes já escolhe·
ram definitivamente o caminho largo e fácil da perdição
e por isso sempre se manifestam contra os interesses
de Cristo, contra as leis de
Deus, ~ favor de tudo que é
invenção do Satanás : divórcio, amor Jine,J licenciosidade, roubo, mentira, idolatria,
blasfêmia, maltusianismo, comunismo, idolatria, incre'duli·
dade, superstição. Quem escolheu essa estrada é pessoa
marcada, tem a marca do
diabo. Não sou eu quem o
diz. Disse-o o grande padre
Júlio Maria.
Outros escolheram a senda
estreita que leva ao paraíso,
caminho aspero, subida pe·
nosa, em que os peregrinos
estão ~;ujeitos a tombos 9 escorregões, mas, amparados
pela infinita misericórdia divina e norteados pelb boa
estrêla que é Maria, a Mãe
comum, prosseguem na jor·
nada. Esses também são marcados, tem a marca de Cristo,
são os soldados de Cristo.
E há a imensa legião dos

r.•
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favor e Cristo, mas a favor
do mundo, do diabo ou da
carne. «Sou catolico, mas . . . !---.J,l4.UifA....Iii~~:aa....c~~
acho o divórcio uma necesé de países estrange.
sidade». 0u então: «<So.u ca- iros, á se manifestaram sobre
tolico, mas ... não creio em as xcelências do Livro do
inferno..
,
Dr. Meneze8, que seria ocio·
· h f
·
E assim há os que se di
zem catolioos, nias ... não se so JUntar eu mm a raca"'voz
a êsse brilhante grupo, onde
confessam, porque não que- vejo nomt>s de bispos, arce.
rem ajo9lhar se aos pés de bispos e cardeais. Limitar me
outro homem. Católicos, mas... ·
·
lêem tudo, mesmo os livros e1, por tsso, a transcrever .l!m
período ;do livro, e com ele
condenados pela lgrejà. Ca- fechar 0 presente artigo, en·
tólicos mas · · · frequetam tregando á meditação do leisessões espíritas, terreh·os de tores as sábias palavras:
macumba, cartomantes. Católicos, mas ... põem os filhos -«0 verdadeiro cotólico é
em colégios protestantes, Ca- um militante interior, um hotolicos mas ... não vêem nada mem que traz a mão ;na conde mal nos bailes de carna- sciencia, enfrentando os próvai. Católicos, mas .. . votam prios erros, as próprias mise
em acatólicos. Católicos, mas... rias, as próprias· paixões, humaçons, ou comunistas, ou milhando-se, vencendo crises
casados com outra no Uru- espirituais,; ' conciliando-se e
guai.
reconciliando-se, permanente
mente, com Deus.•
A verdade é que nenhu:n
dêles é católico, nenhum dêles
Obrigado, Dr. Geraldo. Era
sabe o que é ser católico. Por isso exatamente o que eu preisso é tão agradável quando, cisava dizer c~rta vez a um
nesse mundo cheio ae 'ccató· acusador gratmto de nossa relicos, mas • . . » , encontramos ligião, mas não encontrei as
um católico autêntico de fibra palavras. Não negamos nossem «mas•, como é d Dr. oe.:' sos erros! possas misé~ias,
raldo Bezerra de Menezes au- nossas patxoes, nossas crises,
tor do Livro HOMENS E I'oE- não as negamos, mas comba·
IAS A LUZ DA FE, qne acabo t~mo-las; e a luta~· ?omo ~u
de receber com dedicatória disse linhas ante" . dta a dta,
do autor. Dêsse autor disse hora a hora, minuto_a minuto.
Tristão de Ataide que cé bom
Dr. Geraldo Bezerra de Me ·
ver subir assim a nova gera· nezes, mui digno Presidente
ção, para a batalha em que da Confederação Nacional das
nós outros já vamos fraque- Congregações Marianas, gue
ando. E' bom ver entrarem na a Virgem Maria lhe dê a paga
liça os novos lutadores, mor- de seu zêlo cristão.
mente quando lutam o. bom _ _ _ _,......_._ _ _ _ __
combate com desasso;nbroe
Leiam A. Gazeta de·
coragem•.
Tantos vultos de destaque
rena
no clero e nas letras naciona-
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A neve do tempo, Uvidamente, branqueou nos os cabelos. Já não possuímos o /
mesmo ardor da juventude.
As rugas se apresentam com
a crueza da vida marcando
nossas laces. Entretanto, o
amor sinda existe . . . ;firme,
inabalável, como a desafiar
o tempo e as leis da natureza. A principio foi difícil, mas,
uma fé incomensurável, guiou
nossos passos. Voce, tremu·
lamente apoiada em meus
hraços, e, eu inspirado em
sua creatura querida, fomos
csminhando no mesmo passo.
calcando máguas, vencendo
os espinhos e transformando
a estrada da vida, no mais
suave de todos os caminhos.
Agora, já estamos no fim
dessa jornada. Breve a mor·
te virá nos buscar ! . . . Mas,
nós não tememos o desénlace. Já vivemos. Resta-nos,
agora, esperar que os mes•
mos ideais que nos acalent~
ram. renasçam em outros co.
rações. Viveremos felizes e
contentes até o último instante e, mesmo depois da morte,
se, memória ou lembranças
desta vida se consentir, relembraremos o nosso romance
de amor. Não lamentemos
perdidas ilusões. O que passou, morreu . . . Vivamos o
instante presE-nte e, no final,
seremos ape~as duas luzes
que se apagarão . . . nada
~otelle
mais.
ma·am • m a m n - a m ,. ma - 1

Cem vezes teu nome chamo
De manhã e à noitinha
Anjo que na terra eu amo
Anjo que é do céu Rainha.
Num pendular incessante
O meu relógio a correr
Leva-me ao trágico instante
Parar de te amar - morrer.
O coração da mulher
E' bem diricil charada
Quem decifra-la quizer
Perde o tempo não faz nada.
O meu coração deseja
Encanto dos olhos meus
Que o nosso amor sempre seja
Bem protegido por Deus.
O meu pobre coração
Gravado tem o teu nome
Em constante adoração
Cruel amor o consome.
Os meus versos, minhas flores
Espargidos ao Além
Narram ditosos amores
Vividos por ti meu bem.
O teu cêgo - coit!ldinho
Com olhos pobres de luz
Sem amparo e sem carinho
Carrega pesada cruz.
Quem me déra persistir
Um amor que Deus me deu
Desejo enquanto existir
Teu coração junto ao meti.
Rogo a Deus lá das alturas
Proteger por toda vida
Duas boas creaturas
Eu e tu minha querida.
Minha flor extremecida
A predominar fulguras
Rogo a Deus te de querida
Intermináveis venturas
Amor e bem longa vida.
Numa prece fervorosa
Ao bom Deus por mim erguida
Desejei ·te flor mimosa
Imenso prazer na vida
Risorha, feliz, ditosa.

e na • • • • • •

1

lndostrias Reunidas Irmãos Tlsseo Ltda.

Fabrica Diva
Mortadelas - Salame - Lingua Dupla - Presunto - Linguiça - Salsichas - Toucinho defumado - Carnes
Safgadas, etc. - Farinha de oc;so - Farinha de carne - Sebo industrial
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to-l ei n• 1. 888, facultará:--a-qu em interessar possa, co,)ortes mumgos· em nunhecimento da lista de credores fornecida p elo propo.nerosos pontos da Bé1nente, e, na conformidade do art•. 4", e respectivos parágrafos, do R egulamento baixado com o D ecreto-lei n.•
·ica' França e noroeste ..
1. 2 30 , r ece berá os esclarecim e ntos ou r eclam ações que
ia Alemanha, destruiulhe fo re m apr esentados. O prazo se conta da publicação
do 1 " aviso, feita em 3 de fe\'etoCiro de 1943.
:o um aYião inimigo:
ARTHUR VER~ Ger ente.
)as operações mencio1adas deixaram Úe rcressar dois dos nossos
ombardeiros".
NOVA DELHI, 17 C. P. ) - Foi dado :i
m etros contra os fortí ss imos
(Continuação da 1. • pág.)
. ublicidadc o seguin te base
Ki ev, na margem ocid en- E xércitos ?\a cionais reorganital do Dnie per e a 40 0· quilô- zados .
:municado:
En t r etanto os ru ssos conti.
"Bombardeü<os "L i-~ Pmeartmdo
t t·.os ao o est~ d e_ Kharkov_.
do Iüev aguas abat- nuam su a viol e nta ofensiva
(.Tator" das Heais F or- xo, o curso do Dnia per se des_ a t rav ez da 'Ucrânia Meridi ciona!, n a costa do l\1ar de Azov,
JS Aéreas atacararn 1 l' ia até chegar a 200 quilômetros ao l este e no extremo do e suas unidades avançadas de
()]te passada o aeró- cotovelo es tá situada a grande tanqu es chegaram já a 20 qui)

Esperad'a para · breve a
reconquista de Orei

0

lõmetros ao oeste de RostGV.
Outra coluna, que avança do
nor te em busca da costa, se
s ituou a 2 3 quilômetros de 'fagarong.,
u:-; .\.-\ZIST.-\S J~)l l•TG.\

i'OlllO J.él})Onês ele _Ma,n·- cidade lndusrial d'!
0

Dnieperpetro1·sk. O r10 volta a correr
em seguida para o oeste e desemboca no 1:1ar Xegro, perto
Odessa.
•
t;: ao largo dessa linha que
o Alto Coman~o Alemão pode
basear suas ultimaos esperan _
as de conter a "Biitzrieg'' 50·iética, que est~ ~·anendo su~s
;ropas da Ucrama. l\las alll.[uiladas por completo ou em
p·ute as melhores unidades da
Werhmach, torna-se sumamen_
te diflcil a . tarefa de defender
um curso dágua de 4oo quilo-

c, se n d o arrojadas
:n-ias bombas de 500
.
_uilos. Obser\'aralll-Sl'
. tumerosos ÍlnJ)actos n·t~
. :ona dos objeliYos". I
LONDRES 17 _ (L
_)
-,
'
, _
l . ) - Em consequeu:ia de um ataCIUe aéreo
contra uma localidade
do sul de Galles, à noite
passada, hom·e 12 mor- General Boanerges
J0.\.0 PESSOA, 17 (.\. :-< . ) tos e numerosos feri· Ainda
se encontra n o R ec ife o
general
Boanerges Lopes de Soudos, assim como tam- za , comandante
da H.• Di\•isão
Infa n tat·ia, que ali foi esperar
bem consideráYcis da- do e general
New t o n
Ca v al canti,
tHw o c o mandante el a 7 .•
nos materiais.
lllili tat· .

I

·

:\los.coc,

11 (U.P.)-

ur-

I;ente - Despachos da frente
anunciam que a oe!;te de !Dtarkov está &endo travada uma
gra nd e batalha de tanques, en-~j~
l r e um poderoso exérc ~ le-

1:-~ e giào

Atentado contra o re·
presentante do Brasil.'
•

1

dcsbcrg, as autondades
Vichí, no mês de No- alemãs mandaram coYembro do ano passa- municar ao Embaixado, foi não só digna co- dor Luiz M. de Souza
.mo lambem de uma Dantas que, em atenção 1 1
energia merecedora ?c á sua idade, ao seu cstodos os elogios, rcsJs- tado de saúde e aos seus
tindo mesmo a am~~- merecimentos, cstaYam
ças que lhe form~ fe~- dispostas a consentir !ta
l~s. com armas pm o fi- sua P_artida para. a EsCI~Is
e so~d~do~ .. a~e- panha. O Embaixador
1
1maes. !sso f<?I, alms •. 1 c~ Luiz M. de Souza Dar;t1
conhecido, na o somente -~as dando proYa ma ts
-· · · Pre
' vez da alta. no_çao
~
por seus auxtha~es;
. . ''~ ma
sentes ao atentddd,, co- ~_ :.ow ~~~"'--·:1~-"'·" -:. rlwn_.d
Lmo tambcm porJt scus
colegas estrad geiros,
posteriormente chegados à Espanha e Port u g a 1. In f elizmcnlc, .
1 fallou-lhe
na q u c 1a
emergência o apoio e a
proteção do . Govêrno
de Vichí, para quem e! e
I apelou, como não podia
1
deixar de a pelar . Nas
Ivésperas do seu inter!namen to em Badego(Continullção da l.• pág.)
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1

!
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Crônica Ja Sem~n~
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c

•
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J«Homertsieldéias·àluz da Fé>>
LUIZ LAMEGO

......
Certa v ez há uns bons
vinte an o·s - , e st a ndo eu em
p ale >tl'a com Agripino Grieco, á porta elo " Cir culo Católico., da vizin·ha capital,
a proximou -se de nós um homem alto, grisalho e magro,
vestido ele pr Eto, sem requintes de elegâ ncia, ele modos
um pouco bruscos e fisionomi a seYera e inteligente. Conversamos; Agripino apresentou-nos um ao outro: e essa
a g r•aclavel pale.3tra, de que o
réc em -chegado tomou, verdadeiramente, a direção, em
fras es cintilantes e vivas, que
os gestos nerYosos a centu avam, foi, para mim, o início
de uma amizade firme e de
uma sincera admiração.
Assim conheci o clr . .José
Geraldo Bezerra de :\feneze~.
Hoje, recordo com saudade

Nascido . em Paraíba do
e•3Se primeíro encontro, que
Sul, bacharel em Dil•eito pela
me reYelou desde logo um
Faculdade de S. Paulo, londos espíritos mais pujantes
gos anos viveu em 1\iterói: e
do seu tempo.
ao moner, aos sessenta e sete
Quem o visse, de relance,
anos de idade, em 2 9 de marnão poderia calcular os teço de IB35 , se não deixava a
souros da sua erudição e
seus filhos ))ens teneno3, lebeleza da sua alm'a. ·':\1agro
ga, 'a -lhes uma fortuna mais
e co mprido, verboso e gestialta - o exemplo de uma viculante", como o descreveu o
da pura e o explendôr de
autor de "E3tátuas mutila·
uma conciência luminosa.
das·•, José Geraldo Bezena
de :\fenezes foi,
antes de
\.
•••
tudo, um prodígio de espiri- 1
. , ..
to, orientando, aconselhan- I
. I._ssas p~la,' l~S de saudac~~
do desinteressadamente des- . so<b! e Jose Gei,Iido Beze!l a
denhoso de si mesmd não 1: d: .\Iene~es, vé~n-me a propóquerendo nun ca aparece~ saslto do lnTo h~ pouco publilientar-se, obedecendo a 'uma
~~do por seu tilho, o dr. Geexage r ada modéstia _
exa~ al?o Bezena de :\ienezes, e
gerada, mas admil·á,·el, no->
mu_tula..,do "H,o mens e
tempos' que correm --'-- e
Idéi~S .t luz ~a Fé •
?lheio, sobretudo, aos ~ s ,)len- ·
Livros assim, nos tempos
uores efêmeros da gló: -, lide hoJe, co n solam, porque reterária. Apoiada solid R.. - :; te
P 1esentam a s111cendade de
a um estudo que faria ill':eUlll Jdeal. P rovam que a Fé,
ja a um beneditino, .a sua inque le·;an~a _ m~ntanhas, é
teligência abrangia os mais
amda - e s~ -lo-a sempre - ,
0 seren? ref~JgJO, o abrigo indiYersos assuntos, _ indo da
literatura á teologia da arte
destrutivel aas almas que soá história do direito' á f'lOo' _
fr~m e dos espíritos sensí•
,
I
oO
• ye!S
fia, doa sociologia ao indi anis~
••.'
mo, elucidando e discuti ft1t' ..
Em face das civilizações
com perfeito co nhe cimento de
~ ue caem, das ambições inca u sa .
sopitada s, dll brutalidade inOs trabalhos esparsos que
saciável e egoista do.o qu e
deixou, embora valiosos, são,
apenas cult uam a própria
todavia, documentos insuficiiorça, querendo a ela eitfeuentes para o julgamento exadar a Humanidade, mais se
to da suJa peraonalidade-:
afirma a · ~er <. na doutrina
:\Iuito poderia ter escri to se
cristã, on<.
· ' lu gar do egolJão atend esse áquela hu;11 iiísmo e ela i
· ~ a, há dedicadade cristã que fez os santos
c;:ão e m!sericói·dia. ?\a frae os mártires primitivos. cose de :\iomalembert, a cruz
nhecia tudo, embora quisesse
de Cristo, p r esidindo aos elesprovar a cada passo , que tudo
tinos do mundo moderno, asignorava...
sociou-se a todas as suas adFoi, na frase justa de
versiclades e <a todas as suas
Agrinino Grieco, "um •,r-rore.sglórias...
Fez-se
grande
sor de corag~m ·•. AIJimava os
pela beleza moral; e do Caloutros, que muita vez ascen vário, a sua sombra esténdeuderam ao triunfo, - enquanse por sôbre o universo, !eto ele ficava na somb 1•a. da
vando aos confins da terra o
~na modéstia, como 0 Cirano
exemplo fa.s cinante da humilde Rostand ... X a Idade :\lédade que vence, da tenacidadía, teria sido um cavaleiro
de que produz e da esperanandante, "sans peur et san.s
~a que re dime. Por .isso, a
rfproche", b'atencl.o-se
em
Ig-reja resistiu a todas as
pró-1 da Bondade e da Justiconvulsões
políticas
que,
~a; no nosso século, utilitáatravés dos tempos, agitaram
rio e egoísta, foi um e5pírito
:;s nas õP,.s; por isso, dessa
á yarte, deliciando-se na solilut:a_ f rei\t enda contra o Padao da sua fantasia e. sobreganu:~no te contra os Bárbatu~o: _na sinceridade das suas
r?s, ]\la 'ai~t mais_ forte, mais
opmwes.
•
f!rm~ e 1a1s glonosa.
,.I ,.--r'
~
f
~'
• VI,) de Geraldo Be<
~~
"'=""'jj""' zen \. d l
:\Ienezes encapta
pela ~1 Ú1fJli c idade. · Herdeiro
de t\m npme ilustre nos domínios do Pen.3amento, não
qt\ÍS o <autor faz-er alarde da
sua cultura, nem o moveram
vaidades de estilista; mas,
senhor da palavra escrita,
como o é, desde os tempos
acadêmico s, da palaVI' a falada, reunindo, nesse volume,
estudos e conferências, firmou definitivamente a sua
personalidade de escritor e de publicista católico. As '
páginas sôhre Carlos de Laet.
Tristão de A~aide e Felício
dos Santos, bem como o admirável estudo sôbre o Comunismo anti-cristão, bastam
para levar Geraldo Bezena
de :\Ienez.es ao lugar que lhe
compete, entre os intelectuais
do Brasil de hoje.
Chega-se ao fim do livro
insensivelmente; a leitura
feita sem t ropeços, antes interessando mais e mais; e ao
ternnnar, re sta ao leitor o pesar de que o volume não seja
maior - para · mais demorar
o pr'a zer
leitu r a ...
Envio daqu i, ao autor de
"Homens e . Id éias á luz da
Fé", um gra nde abrac;:o de
parabens pelo seu Ji.yxo' m•<>
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pg . 35
~~ dcflnicão do perfil objet~vo da c~pr~na , incide V . s . no
equívoco de inc:utr no tex to um dos te:rrnos dn ex pre ::;s!o que pre t ende defi ni! : .u
.
~~ :
" 0 perf i+ objetivo (d8 e~prena)
se dc:incia ~~te ~ considera çSo de que opera ncce::;~ar~c~cnte coqlum corjunto de bens, que lhe
se:rve!!l de "'.nstrumcnto parél a consecuçao de seus obJcti vos" .

~

~~ti ,

Por que n~o dizer, co~o está d~ o ~ pag . 36 , para a consecuçao "de wn fi.r.1 produtivo" ( pg . 36) ou, p~re a produçi!o de fin s
,9.. ~erviços" ( p . 36) ?
• • •••

_)

#>~~~

pé g. 97
No

·f

dlvi::sôcs
d .._rctivo
..,.So

~-q!f.;

np1~
:.~ u~NlZ!lctiT}O
em que f :i.guiã~-'- -"" '""'- ... _ , _ _

ou "de diretao" •
e ;;;eu .,G t> ~ I lõle;;

~~
iretivo ni!C' pode :Jer , a un tempo , o todo
o gêner o e~ n~cie . Impu..'1ho- 3e , de!Stnrtc , o csc~::recimcnto c rJ UC
os t:'Utores c.:. to os se :rcfcl"et:l ao poder di:rect·i vo , gtric t o sc n~ u , •
~'Et('frà'~YS. -= sf•~ .~~~~~~ -

1!/l~,

f~~·Jn~Go

que v.
t:ripPrt::!.. da ( pg. 98) •

J5"5' -JJ #

~

s . r~ , 1La~e
;v.-..

••••

~

r cvc:ru! adepto d;V'divi s!lo
/

~

~~ ~

P~g . l08 j

§

tl

Heproduzo un trecho do V. S .:

~

~

:uz ainda do C'~:! tério • ~ ••• d -L~pos:~ t · vo~ de o:r-dc!:!l
púb~ -~cn' •
n ~ ~
11

~ ~-=~)_J

~eco:ho,da pas~nge.c~ois equfvocos 7J ~ ~ .
'\.o~ ··~

Fr·inc:'rQ:yoe ~r o-tbidcs , por "contr6riQs a d .i.sposttivoz de orclen públicn 11 , na o h:O: fa: :'r em 11 cl6u:nllas rcgt:.lmnentnrcs 11 • Nem elas
~p·: ~r~ _.. c:as3if icaçao . ~

~~~ )

Segundo - Se in;;er·Tdas no Regu:ni:'lento, es cláu3U:::1s

p:r-oibidn~

nf0 ::;erian Dpcnas os que contrar-iassem d"~spositivos de ordeTY~ p&b: ica ,

Alit3, V. S. rea::..ça, con acerto , n pág. lll: "A p;~noir>n cond-i
de v::L~übde do re uln""lonto é o de que nl'!0 se c~wquc cor nornas
ier~rq ~ ~
.
~upcr 0res , cono a :ci, a convonçno c~:ct~va de
trabalho e a d c::sso no:r-rwt .. vo".

~âo

Pág . 30, in fine
Sustenta V. S . que o poder dirPtivo do ~mpregrdor n!o é ~a{s
exercido no ~eu interes::;e exclusivo, e sim tendo em vista ta~b~m
o int~~"re s ~e d~ C'omur.id .. de do:; et:~pregados . N~de :!.npugn .I( •1el.

~

l
I

i
i

l""~) t

c.r

Segue-se ~ coz!lentário . 11 Tr!'te-se~ob r.mito:-J a3pecto::; 1
do cv0luç~o an6loga A ocorrida com o conce~to de pctri~ pnt~st~s
que , trndicionalmente , tr~d~z·a-se coMn poder dos pais sobre ~~
pe::;~o3s dos fi:hos e t-tl•,lmente 1:1e:hor se explica como poder dirigido A s~tisf~~~o do~ ~ nte3ses d~ fnní:ia'' · Coloc~d~ a 1nest!o
nestes termos , n!o hl ~ue dtverg1 •
,Ak~

)('
~ ~-

,~/~

4

·or•

J

rodapé ~nde-se nu~~
transcriç~o, co~~ ,_ • ~ufreg~r tvn ~pon t~do cone. . e i to, que se d tz
hodierno1 de pntrio pnder ;· concebido n~stes ternos! •• (Hoje) o pátrio
poder nüda n~is é que ( ••• ) MQ~U~ púb;ico , i~posto pe~n Est~do ,
~os pais, n fim de que zelem
pe:o futuro de seus fi:'..hos".
Ocorr.e

q~,,•.;.V...,~ ~ ~ ~ ~

Se o poder diretlvo - corno V. S. o conceitua a p~g . 94 ,.,esulta da natt:.rez't Mesmn de or aniz~ ~o ert reznrtal, • , ""f}Ms"tse?I~ ,
m:i:axxm:xtx
traduz n'l.mn 11 po er de regulamcnuç~o iu e proprio,
~eri~ ~ gr.. Í!3sirn~ contradiç~o con~iderá-lo 11 m
s pÚ.b:ico
inposto pelo stado" .
•••••

J55-J 35

ham:J.~~de

Conc~us~o

n . : - final:

De V. S. este tóp:':..co: "3uccde que n subm·d:.nncfo é o p:r6prio
poder, cons~!.. derado sob ~ngU:o di vcr:Jo" . E acre::.cento : t1Ern verdade ,
t:rata-::;e de doi3 po~o::; da ncs!!la rca .. :!.dadc" .

Por ~egit~mar 0 poder ,
se confunda ( p . 42.J .

n~o

h6

proc~amar

que o

di~cito co~

c:c

~~

A ::>ubordinão - V. S . ne!no a dcfine,ynn ptg. XX! l94, n . :09 ,
como "a sujeiçt!o ao poder di:rcti vo do c~pregador". E o poder d -:~,..ti·
.YQ con3iste, segundo v. s. c o inda à :uz da :cgi::>:'..açtto brv si~ e::..ro ,
"no capacidade de detort1in"'r 0 e!::lp:reg~dor o conteúdo da at::. vidado do
c!!'lp:'."egndo" •
f 'f1,

'z

Gt:e;:;~::n~ F~~~
~~o~~Y

.•
Pí.g . 7:;. .

-'-···y~

co~pf~~d~ ,

escr ve V. S:

f pgs .

entras

••• •

V. S. report~-~- '
.5n :f nf~rt! d~ Súr.m~-

"As

c:::áu~U.:

~ir~triz c0n3~gr ~d~
pe:o no~!O d~~eito,
51, do TST, do ~eguinte teor:

::; rsgul mentare,,

qt~e

.bQ.-

•r :1tagen3
dmitidos

revogue!!l ou a:ter•:J

defe~id3s !nt~~ior~ente, ~6 ~t·ngira. o~ t~aba~hadore~
apÓ!S ~ !'"'!Vogac!::> ou,.~ ... rl"ç:lo do "~"egul ~entn11 •
~

cnnsn3nt1

~- .,.,..___

Ap sar di5!So, ~ ~V.

11-A, fixar tA: orümtaçlo
publicidade" •

& • ~ p~g.

lOf :

S~nla menciont-d~t •••~tr

té

Tenho, e julge, que '1iif a Slli.1ula e ºL t~
recho de ~
a~co de llu-·a1e
nio se har :toniza!1 , ~ J ~ - , d
-..
,
CQ,_
-

-

~o

o-t_

V,'~

.

o RegU:~mento 11 n!o fica ~.a dependência e:xclus::.va dt_vontade de um dos cont"l"a nte~ •.• que~ ~uA modificaçlo ou ~ubst~tuiçlo,
a .. rotese fornu:ada pela SÚ!tlula ~ stinge,ü§i§ifliiê§kiii~i§
±IMQ nlº- p~__:t.in&ir , f\ ,.w;;o contratttnte . Declara a 3U:.'1'.12.a,
que s c~~regt::aa.-ntares - 11 ~~ \irgir!o '.t3 trabalhadores
t.2.•, ~tidos a ós a r e
lf
.,
.l t _
o o "!"~ ., ~nto" . H~ s, esse~
ev~ e~te~e
e , nlo '~ %mx±xat,~~·x;x a_nd~ contra ante ~ . Ser!o
a Clngldos • • • 1"'~ ~ ~ ·
r

Cl ro est' que o R gul.m~nte, tant fica n~t d~pe~di2c~, do outre
contra t .1t que , n• cas10 r . rrl"lu:ad ptl súr:m.:a , lz..-xixr;utttldb
m.x~ nl& se ~h• ~plica, p r deatltu!do de va:•r .
•• • •••

@

~

11,1~
Rf"fere-.se V. S . ~ ''r:;:rt·~_ cipaç_ill dos trab:tlht\dore!! e dos
~eu!l repr-.sentantes NA
VIDA DA EHPRESJl;", sob z forca de:

~

da

l . pa rt~clpaçfo ~• nro pr1edad8 , re~liz,vel nediante ac~o,
s~ciedade •~p~egadora .

2 . p.:-rttc -: p:\çlo

f!r.J. ~

ucrns .

3 . p:nttc·p,_clo r' gf"stlo da

J5'5-J'iV

~·..,presa .

~@

~~xx!iixEi.Jlibut:x "O reconheci!'1e. to de poderes do onp:r·egndor
gera necc53ar·· ar:,cnte a fignraçao de dev res e obrigaçõe!l do empregado
no lodo de deveres e obrlg~ç~es do próp io eopre gador" .

~ v~·

-

l

D tU''~U

I~

q

-~~

él:ii"ê7~.mJ.a

pnrte

g0~n.,

relnçoo bil.nte~, = bode,..es :reconltec.l.dos o
devºD% e obr:i.pq,Dcs ll outro. •• ; ' 'Y!.:l§g u t ~
..

1

....

~ -h ~Nil -~C>::o:e) ~~
~ conc:u:Jão seguinte , gee:'..&i!a s e: ~ ~~ ·

-

" A int ens:idnde do roJer d ·i :ret:tvo var:ln conforMo se trate de
nacrocnpros a , de un lado ou de pog~ena empresa ou enpreg nd~r i~di
v·t.dual , de "'l utr0 lado . Va:riu tm··b6n co conforr.tidade com a nnturezn C3pccíficc de ccrt~çOes" . ,
_d~ ~-....!1 -p ~,.i::-~ .. o H ~ ,

~~
~~~~""'~~
~
Tudo l .... ~o é u...;eff'-:1~, ~~ 6 ~cAntroverso . ~~
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BREVE HISTÓRICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

I. Após a criação do MINISTÉRIO DO TRABALHO, quando da Revolução de 1930, é que
surgiu, realmente, a fase legislativa social no Brasil.

11. Algumas leis esparsas, anteriores, tentaram regulamentar as questões trabalhistas
como a Lei 1229A de novembro de 1911 , legislando sobre o patronato Agrícola, Decreto
n° 2215 de maio de 1912, instituindo ação sumaríssima para cobrança de dívidas
decorrentes dos contratos e obrigações constantes da caderneta agrícola e, surge em
novembro de 1922 a Lei 1869 de 19 de novembro de 1922, criando uma justiça rural
constituída de representação Classista. A referida Lei era Paulista e previa tribunais
rurais compostos de um juiz de Direito e dois membros (locador e locatário) para
competência da execução de contratos de locação com colonos estrangeiros. Os
resultados foram poucos produtivos, mas inaugurava uma época de uma justiça
participativa envolvendo de maneira direta os agentes no trabalho agrícola, ou melhor,
as duas classes.

111. Em 25 de novembro de 1932 foram criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento,
objetivando solucionar os conflitos individuais do trabalho e também em 1932, através
do Decreto n° 21 .396 de 12 de maio, foram criadas as Comissões Mistas de Conciliação
para decidir sobre os conflitos coletivos. Tais órgãos não tinham autonomia, eram
vinculados ao MINISTÉRIO DO TRABALHO e a execução de suas decisões era
resolvida pela Justiça Comum.

IV.Posteriormente foram criados 8 Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Nacional
do Trabalho, com sede na capital da República, e dessa forma em 01 de maio de 1941,
foi finalmente ajustada a composição da Justiça do Trabalho. Ainda aí sua composição
não se apresenta com as titularidades adequadas à independência do poder de julgar,
era um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, embora as suas instâncias de decisão já
estivessem delimitadas, não fazia parte do Poder Judiciário. Nem mesmo durante a
vigência da Carta de 1937, ela foi incluída entre os órgãos do Poder Judiciário, não tinha
autonomia.

V. Só com a Constituição de 1946 a Justiça do Trabalho passou a ter autonomia e integrou
o PODER JUDICIÁRIO com seus Tribunais e Juizes Trabalhistas.

VI.A Lei 9797 de 6 de setembro de 1946, transformou os Conselhos em Tribunais e deu
aos Presidentes de Junta e aos seus vogais a Titularidade de Juizes do Trabalho e
Juizes representantes Classistas, definiu o número dos integrantes dos tribunais.

VIl.O avanço de qualidade foi imenso pois as Constituições de 1934 e 1937 não
reconheciam a função judiciária exercida pelos órgãos trabalhistas.

VIII.Aqui entra o papel do homem nesta história. Aparece a figura de abnegado lutador, de
defensor daquela posição consagrada pela organização INTERNACIONAL DO
TRABALHO, que aponta:

"Para haver JUSTIÇA é necessário que as causas trabalhistas sejam julgadas pelos
JUIZES DO TRABALHO, Com igual número de representantes dos empregados e dos
empregadores, vez que bem conhecem as condições em que desenvolvem o trabalho
prestado. Além disso o mais qualificado Juiz não será, necessariamente, o mais indicado
para apreciar determinadas questões de fato a que se subordina a justa solução do
Dissídio Trabalhista~' É Geraldo Bezerra de Menezes, em~hando o fervor da sua
personalidade e prestígio de cultor do Direito do Trabalho que se empenha com denodo
junto aos constituintes de 1946 e crava no texto constitucional a Justiça do Trabalho como
integrante do Poder Judiciário. Dá autonomia, qualidade, respeito e valor ao Juiz
Trabalhista, traz ao PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO um Juiz habilitado a viver e
interpretar o momento social na hora de decidir.

Isto porque, como afirma o Mestre EVARISTO DE MORAES FILHO:
11 O DIREITO DO TRABALHO REGISTRA NA INTIMIDADE DO SEU CONTEXTO AS

TRANSFORMAÇÕES AGRESSIVAS OU SUTIS QUE SE PROCESSAM NA SOCIEDADE,
OU MELHOR NO MEIO SOCIAL. APREENDE-AS E MESMO COM SACRIFÍCIO DA
EXPRESSÃO

LITERAL

AFRONTA

O

HERMENEUTA

TRADICIONAL,

CONCRETIZANDO-AS EM COMANDO JURISPRUDENCIAL IRREVERSÍVEL."

GERALDO BEZERRA DE MENEZES, ao conquistar a inclusão da JUSTIÇA DO
TRABALHO como órgão do PODER JUDICIÁRIO, na defesa do Direito do Trabalho
afrontou o Hermeneuta tradicional.

Obrigado Geraldo Bezerra de Menezes, vivemos um tempo em que o horror econômico e o
horror político se aliam para jogar na lata de lixo dos exploradores esse patrimônio social
legado pelas conquistas dos trabalhadores brasileiros e por vossa valorosa contribuição.

J

• .c

'
É momento de todos nós, seguindo vosso exemplo, vencermos o nosso imobilismo na
defesa da Legislação Trabalhista brasileira e da integridade do Judiciário Trabalhista,
aprimorando-os.

Obrigado Mestre

----
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O dr. Geraldo Bezerra. de Menezes é possuidor de forte mentalidade, sendo valiosa e ~plendente a. follia de ser·
viços que há prestado às letras pátrias.
Membro festejado de várias associações culturais do
país e do estrangeiro, é êle autor de numerosas obras de
grande aceitação, algumas das quais focalizando aspectos
do Direito Tra.balliista., de que se há revelado autoridade
das m:~iorcs, tanto que é membro proeminente do Tri·
bunal Superior do Trabalho.
Agora mesmo o eminente' jurista e acatado homeQI de
letras publicou :A. Secumncà ~ Jl2.. ~·. de 295
pags., através das quais, em diferentes capítulos, explanou
questões do momento e problemas de relevância, todos de
precípuo interêsse e alta magnitude.
Dispondo de esmerada cultura e vastos conhecinlen·
tos de Direito e Sociologia., o dr. Geraldo· Bezerra de Me·.
nezes tem escrito obras de reconhecida utilidade, dignas
por certo da atenção dos estudiosos e apreciadores da
matéria.
Longe de sei' escritor insípido e monótono, ocupando·
se, como no caso presente, de assuntos de onde ressumbra
certa aridez, ~Segurança §.Wà1ll Wl..lll:Mir' é obra que a
gente lê com especial agrado, uma vez que os temas ven·
tilados e as dissertações ali contidas despertam em nosso
eSJJírito especial deleite.
Confessamo-nos imensamente agradecidos à gentileza
do preclaro mestre, pela ofe~~ do seu último e magnífico
trabalho.
·
·
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A visão de Nabuco
Geraldo Bezerra de Menezes •
s êxitos de Joaquim Nabuco
nas missões diplomáticas, mormente em Washington, que lhe asseguraram lugar de prol na história de
nossa política exterior; os escritos e
discursos históricos, políticos e literários, esses e outros fatos culminantes
são menos conhecidos do grande público do que a destemerosa cruzada
abolicionista, a que se entregou de
corpo e alma, na tribuna da faculdade, do teatro Santa Isabel, do Recife
da Câmara dos Deputados ou no~
comícios d~ praça pública. Sempre
com o mesmo fulgor e idealismo. Assim, na imprensa, no livro, no plano
internacional, incluída a histórica audiê~cia em sue plei!eou e obteve o
apoto de Leao Xlll a causa da abolição brasileira. .
Na obra redentora, enfrentou preconceitos. A razão é clara., se'atentarmos para o magistral paralelo de
Graça Aranha: Nabuco vai da aristo- .
cracia ao povo, assim como Machado
de Assis foi do povo à •aristocracia
das letras.
A figura do abolicionista integrou-se à alma da nacionalidade.
Nas páginas autobiográficas de
Minha Formação, confessou que so·
frera "o magnetismo da realeza da
aristocracia, da fortuna, da bel~",
da ~esma f~rm~ que sentiu "o magnettsmo da mtehgencia e da glória".
A tudo, sobrepôs "a advocacia dos
escravos".
Escritor, parlamentar tribuno
jornalista, pensador, sempre vicejo~
em Nabuco a consciência do sofrimento humano. ,
Somen~e.mais tarde, passariãm ai-·
guns patnc10s a compreender-lhe o
empenho pela reforma social. Entenda-se. Não se restringiu ã luta a favor
dos escravos. Manteve-se atento a seu
futuro e à sorte do trabalhador.
Portanto, merecem destaque suas
preocupações de ordem social, ainda
que as soluções não fossem formuladas de forma sistemática.

O

Tenho presente fato significativo
registrado por Munhoz da Rocha na
introdução aos Discursos Parlamentares do estadista, impressos por iniciativa da Mesa da Câmara dos Deputados (Rio de Janeiro, 1949): "Em
1879, Nabuco protesta junto ao Minis.tério da.Justi~ contra a Companhta de Mmeraçao de São João dei
I,tey, do Morro Velho, que ~estringe a
liberdade de duzentos operarios."
Remonto à página divulgada em
seguida à audiência particular que lhe
concedeu Leão Xlll, aos 16 de fevereiro de 1888. Convincente a determinação de Nabuco: "Abolida a escravatura, resta proteger o escravo
livre." Por outro lado, mantinha-se
firme na convicção de que ''o trabalho sem a instrução técnica e sem a
educação moral do operário, não lo. graria abrir horizontes à nação brasileira".
Mui to antes da Abolição, planejara "fundar e dirigir no Brasil um
jornal", anseio expresso ao Barão
Homem de Melo, em carta datada de
Londres. Nesse sentido, escreveu a
Joaq~ Serra, conhecido jornalista
,denuncta.dor do cativeiro. Desejava,
.nada mats, nada menos, que o or~ão
fosse "um eco de todas as leis soctais
justificadas pela experiência do mundo".
Na luta pela dissolução da "política colonial de três séculos de senzala:·. deixou transparente que não asptrava , por mera questão
sentimental, à abolição da escravatura. No combate ao "regime do chicote e do tronco", objetivava dar aos
escravos, além do direito de liberdade, inerente à pessoa humana, "algumas.~raças de ter':'l que eles possam
culttv~r como propnas, protegidos
por lcts executadas por uma magistrat}lra independente e dentro das
quats tenham um reduto inexpugnáv~l ~ara honra das suas filhas e a
dtgrudade do seu caráter, como qualquer senhor de engenho".
C~m a maior ênfase, re~udiou,
nos dtversos segmentos sociats, o es-

petáculo da exploração do homem
home_m, pugnando por uma séne de medtdas sem as quais nenhuma
reforma política produziria efeito.
Sua esta confissão esclarecedora:
"Eis a razão pela qual abandonei no
Par.l~mento a atitude p~opriamente
pohttca para tomar a atitude de reformador social. Foi porque também
eu me desenganei das reformas políticas". C~e~~u a ~firmar. "Eu hoje
luto po~ !detas e nao por partidos."
Espmto reformador, insistia neste
ponto fundamental: não bastava a
vitória abolicionista. "Para fazer coisas novas'', reclamava "novos instrumentos". E aduzia: "Os que nos vieram da escravidão são cabos de
chicote e pedaços de tronco que não
servem para a reorganização do povo."
Frisante a diferença de compreensão e sensibilidade entre Nabuco e a
maioria esmagadora dos políticos
brasileiros seus coevos, frente ao problema social. Enquanto o autor de O
Abolicionismo sentia e proclamava a
necessidade da proteção social ao trabalho e aos trabalhadores • do interior, em particular- os representantes
das correntes políticas da época pou~ atenção dedicavam a essas questoes prementes. ·
Joaquim Nabuco via a realidade.
Tinha consciência das deficiências
morais e angústias coletivas de nossa
gente.
Ainda bem que o autor de Casa
Grande t Sen:ala reconheceu no insuperável abolicionista "o homem atualíssimo de palavras e de idéias tão
moças" (Joaquim Nab11co. pág. 44),
atento aos "problemas da gente de
trabalho, do próprio lavrador, dos
descendentes dos escravos" (Prefácio
aos Discursos Parlamentares de Joaquim Nab11co).
H?~ra.. pois, ao pregoeiro de o
Aboli;r~msmo_ pela antevisão da problemahca soetal brasileira.
~lo

• Do /nsarvto Hl$lórlcQ

e

GeogniiiCO Brasllfltro.

ex-presidente do Tribunal SuperiOr do TralXJiho

•

segunda-feira, 8/7/91

o 1o caderno o 9..

O mineirismode Arinos
Geraldo Bezerra
(le Menezes•
~e

etenho-me no mineirism_o
Afonso Arinos. Tão forte, tao mD
veterado, quanto o fluminens1smo de

Oliveira Viana, a baianidade de ~edro
Calmon, o ~mambucanisn;to d~ Gilberto Freire ou a velha serg1pamdade de
Fausto Cardoso, para ficar nesses exemplos.
•
.
.
A Guimarães Rosa, 1mpress1onou ~
fato deste seu amigo e conterrâneo "pretender-se 'mineiro totalmente' (in A Alma
do Tempo, palavras introdutórias, Rio,
1979).
Arinos não se restringia a derramarse em afeto, ao referir-se às coisas de
Minas. Basta folhear o Roteiro Lírico de
'ouro Preto, com ilustração de Pedro Nava (Rio de Janeiro, 1937) ou o drama.
lírico Dirceu e Marília, de 1942.
O renovado e incontido amor pela
Província, sua gente, suas tradições, seus
costumes, reflete-se, de ponta a ponta..
em suas produções. Possível. influênc~'!
do tio, o primeiro AfonS? Armos, .n~tà
vel expressão do regionalismo bras•le1ro.
O autor de Pelo Sertão, qual Pedro Bar...
queiro, Flor e ~utras fi~u~~s ~e sll!ls
histórias e narrativas, fwa lUZir o ceu
do seu recanto", consoante a imagem d~.
Agripino Grieco em Poetas e Prosador!!
do Brasil.
Certo, ninguém conhecerá este ~is,
ignorando-lhe as particularidades regionais. Louve-se, pois, a preocupação de
Arinos em revelar o seu Estado, no que
tem de mineiro, ou seja, de original e
· especifico.
Memorialista, historiador, pensador,
jurista, mestre u~iversitário e ,políti~o
atuante, não abd1cava de suas conv1e:
ções mineiras". Nele, o apego ao Estadp
natal não se exaure nas áreas em que
conquistou renome. Abrange ~ ~omple
xo cultural da região, em sua ongmahda•
de e puJança, inc!~ive arquit~tura, esc~J.
tura, pmtura, mus1ca e C1enc1as natu,ra•s.
Bom na clareza da frase, compralla-se
em divulgar aquelas convicções. Inteli:
gentemente. Sem reticências.
No livro O Som do Outro Sino, seu
breviário liberal, traça, como salientado,
"o perftl da mineiralidade".
.•
Na obra sobre o pai, Um Estadista da
República, não perde ensejo, ao longo de
suas páginas, de aludir à indole do seu
povo e analisá-la, aprofundando-se em
sua caracteriologia. Com que perspicàcia
entra a fundo nas "diferenças psicológl_;
co-sociais existentes entre as zonas da
Mata e do Sul; de um lado, e, de outrQ~
as velhas regiões mineradoras".
,
No Elogio de Juscelino Kubitschek.,
exalta-lhe "o sincero, contínuo, mineiro
amor à democracia" (Discurso de posse
na Academia Mineira de Letras, a 14 de
outubro de 1977). Destarte, a qualificação mineiro-democrata não passaria de
simples redundância.
~

Na mesma linha de raciocínio, redige
o apelo nacional à moderação. Tal qual:
"O primeiro passo para se ~er ~n~r
o Brasil é a redescoberta de Mmas, 1sto e,
a reconquista da moderação. Convoco
os bandeirantes de outras terras, conclamo os novos bandeirantes e os redivivos
emboabas para que retomem simbolicamente a garganta d? Em~aú, tr~~.s~
nham essa Mantiqueira de mconc1have1s
incompreensões de radicalismos surdos
que se despenham invariavelment~ na
inútil violência, para pensar o Bras1l de
amanhã com mineira moderação."
Consulte-se a aula magna que proferiu tendo por "primus mo1•ens" a continuldade e atualidade brasileira na política
de Minas Gerais, claro e melhor indício
de que seu regionalismo não é dispersivo
ou desagregador. Tem a marca da unid~
de. Não lhe arrefece o amor ao Bras•!·
Revigora-o. Tampouco lhe sufoca o esplrito universalista. Tristão de Ataíde enalteceu em Afonso Arinos "o ensaísta, o
historiador, o jurista, o c_rítico,_ o P?lit~
co, nessa sinfonia humamsta, tao mmelra, como universal'' (0 passado é o que
não passa- JORNAL DO BRASIL.
11-11-1977). Em outra observação, acentuara que no admirável cientista político
"o nacional e o universal se conjugam"
(Afonso Arinos 11 - JORNAL DO
BRASIL, 7-2-1974).
Na citad:t preleção, o político nascido
em Belo Horizonte, mas de sólidas raízes
em Paracatu, enxergou em Minas "o único pólo histórico do Brasil, cuja fo~~
ção tardia e duradoura teve caractensu- ..
cas privativamente brasileiras". De um
lado, atendendo a que Portugal mantinha "a política da porta fechada"; de
outro, por sua localização geográfica.
Conseqüentemente, "foi a única região
histórica de decisiva importância que
nunca se tomou objeto de cobiça e influência dos europeus não portugueses"
(O Som do Outro Si11o, p3g. 196).
Aduzo novo asserto do mesmo gênl.!ro: "A idéia de Nação Estado se finna no
Brasil no século 18, que é o século dl'
Minas."
Em complemento às suas reflexões.
define, limpidamcnte, o sentido e conteúdo da política mineira, tr:tduzidos, em
particular, na "fusão natural entre as
aspirações da liberdade e a necessidade
da ordem. Minas é em primeiro lugar
liberal e em segundo ordeira" (ob. çit.,
pág. 203). A seu ver, o conceito envohc
"o império da lei sobre a liberdade e o
poder".
Em suma, tudo se ajusta ao aforisma
de João Pinheiro: "O senso grave da
ordem é o sinal mesmo do gênio mineiro." Comprovam-no o idealismo construtivo de Bemardo de Vasconcelos, ae
Honório Hcrmeto, o Marquês do Paraná, e do ,;luzia" Teófilo Otoni, caracteres
fortes, além de luminosos e previdentes
estadistas. Tinham, os três, sensibilidade
politica e sensibilidade cívica. Viviam
atentos- digamos à maneira de Arinos
-, mineiramente atentos, aos interesses
nacionais.
• Membro do Instituto Histórico e Geográf•co
Brasileiro e ex-presidente do Tribunal Supe<
flor do Trabalho
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G~RALDO BEZERRA DE

MENEZES

sucedem-l i aã geraçOea. tlngente para o verniz da civi- l
Quando se analisa~ a avollzaçao
com
que
elas
brilham
luçao
do Estado do Rio de
I
e continuamente aobressa ~ na história nacional ( A Re- Janeiro, como têm revelado
fisionomia doa fluminenses
no trabalho de lncorporaçlo d~ • .!!!. • O Café nõ se- os sociólogos, dois fatores
do Brull ao cftmo da civiliza- Quncfo centen6rlo de sua In- ressaltam de logo: o da formaçao
troduçto no Brasil" - Vol. I, çêo da aristocracia rural, com
remoa marcado poslçêo 11934, pég . 46), pode-se acres- elementos que haveriam de
clara em todos oa domfnloa cantar que, no perlodo repu- Imprimir em tudo a marca
do conheclmentQ humano, blloano, o Estado do Rio de do seu esplrlto e do seu carásem· exageros natMstas ou · Janeiro nao repugnou a,eata ter, e o da valorlzaçao das
transbordam,ntoa exctsal- 1tradlçlo, nlo desmereceu \ coisas da terra, movimento
voa.
deata glória. Nem preciso clr· t que, partindo da esfera polftiNio preclao remontar mala glr-me l cltaçlo doa flu~nen; . 1 éô-soclal, haveria de estenlonge que la lutas da lflde- 11 proemlnentea eltadlltu der-se lllteratura de flcçao
pendência, em que 11 Qeata- da República.
! dando novas expressoes
caram as flguru de José GonAntes, menciono ·Euclldea prosa e à poesia. Se allteratuçatvea Lado, cOnego Janu6- t.~a Cunha, Alberto Torre~ ra projeta criadores magnffl.
rto da Cunha Barbolà, Pedror,ullvelra Vlana,lnexcedfvell ob- cos, que nos transmitem,
Dias Pala Leme, frei Sampaio, aervadorll de noaaoa fatoa, 1 em suas produçoes, a força
Luiz da Nóbrega Azevedo de nossas realidades, de nos- e a sensibilidade de uma re,. Coutinho, Clemente. Pereira, , JOI estados psicológicos e giAo do pais, • há de ser, potltl lllllfllO portuquêa dt nas- 1 aoclala, em suma, outro pode- 1 rém na obra dos pensadora'
cimento. , rflt~do tm .nQ~Jo , roao trlunvl~&\tP...9\Jft, 01arcoy 'I na dos crftlcos sociais, com,.lo. .·· •·
, . no_pef1~ 8 n:tP~V~ '~~~~1.1 • 1 rP í J mo na dos ensalstas polltlcos
· Oelde o grito do lplranga, de cujas p6glnaa re11umbr~ de mala aguda percepçao,
· " Jmpuafmo-noa, um quebra, -.nlo fosse da raça do trlunvl, que havemos de encontrar,
na dlreçlo do para e doa nt- : rato Saquarema · a domlnanj df-lo Lourenço Filho, a revelagócloa pllt;IIICQ,I, revelando In· : te preo.c upaçlo com a unida· çao consciente dessa rndole
• :· tellgtncla conatrutlva, dlgnlda- • de, a terra, a gente e as col. do grupo fluminense, a prlncfdt, prud.F'!Cia, tepfrlto dt or- aas do Brasil. Novo exemplo: pio; da naçlo brasileira, de: ,. dem ' cc;>eaiCI. Mpll( primei- Singraram aquela esteira luj pois".
.
l
ro que ftumlnenHI, ~moa e. mlnosa, os eminentes jurista~
Os romances simplórios e •
~. tem~ ~Ido p~ullelroa. ~quele , Levl Carneiro, que primo moralletaa da Macedo; le .
:t tempo, yl..,do, ÇO(no ~~~- na elaboraçlo ·do Eatatut
novelas reallataa c»- r.auJ ;
' pre, l tltJbllldade 1 unifica~·: J;láslco da 34; Prado Kallyl Pompéla; oa versos de Case:-:
I_/ ça~ dà 1)4trla, J6 fiOs dlatl";- preatlglado pelos dlscurl}~ miro de Abreu, Vara la, MagaiJA' gUfT:loi- braallelroe, por exce- · 'f I parecerea na eonsthufnt lhêes ~lberto de Oliveira e
J.. ltnçla. pelo c;r••rto objetivo ', de 46 e Raul Fernandes, qu Raul de Leonl; as representa·
eenjo,dl oporJ\'Illdade com I Imprimiu segura diretriz à nos ~es de Jo4o Caetano, eleQUI entrent4moe 01 proble- 1. sa polrtlca Internacional. Es~ vóndo o teatro brasileiro; as
r:~ tr)ll na~on~a. leV~bro, na ' -l-ati a trfade de juristas fluml paisagens, ou antes, as telas
,: . regêncl~ ttllt•J. Uma e $11vtt. lr< nensaa que Integrou a repre d' Antonio Parreiras; a nobreStpeUbJ, oo mlnlat6rlo da •. 11ntaçao do Braslll me morA za Intelectual de Francisco
· ~~- . Matorld~J:' Ji,m~o • o pode~~ V.l Conferência de P•trópolll. otavlano; o meritório Dlcloné. ('
fOIO trl~nvfrato S~quarama •t1 E nlo oMdo Castro Nunes, rio Brasileiro de Ungua PortU· .
de que fala .Nabuco (lJ.m
I 'I~ nome que honrou o Supre-. guasa, de Antonio Joaquim
~ ~ mJla.slQ.~. voí.l, pég. ~ . mo Tribunal Federal, por sua! de Macedo Soares; a cutturtt
~) . con~ de lt~bor~r. ~ ç.. atuaçlo e sua obra Jurfdlca. 1 especializada de Andrade FI1 i
, . , Uruguai ' EUl6~1o d~ Q~eJ- ... _. A Influência doa flumlnen- guelra, • sumldade jurldlca•,
;,·_.;· roz, trk,lnylr.uo de cuja atua- ~~ 11 na formaçlo e desenvoM- no entender de Rui - Isso tu,: çlo glór.Jàa fofo Conaelh-1- 1 ~ manto da cultura nacional, to- do exprime a faculdade emo~ · ro Ppullno IMguro contlnua.;_!,1: mada i paleoha cultura num tlva, a sensibilidade ectétlca,
~ í dor, 1 qJ:If màrca bem a hegl· · aentldo gln,rlco, tem predo- a lndole artfstlca, os foros
~" ·a_piiUctt doa flumlnen'"lnado pela quantidade e de clvlllzaçlo, enfim, do po' .• !'f• nQ.gundo relna"o. LI R}~ qualidade. A linguagem, aa vo numlnenae. A aeu turno,
• ·' bro. o ~Aimlr•nte Luiz Fellp~ ldtllaa, oa aentlmentoa, oa va- aa obraa doa noaaoa aoclólo"t.: de $aldanhà c;ta Gama. À p" , Jorea mentala, aoclale e polltl· goa a juristas evidenciam,
···;· de...a, evoco a figura de ca~ ~ ,que formam a baae de . nao só o aenao objetlvll e pre' ·.· xlas, o eetelà do eegund.o tm- :E.saa cu~ura, representam vidente da realidade brasllel' pfrlo, 110jukJàf'J..'Vl'?.49t Eú~ ~
eografla iíuma"a flumlnen- ra, maa a obstinada declslo
)~..; · ~ti. ..·~ ~_.,.:,,.- .
f • "'"'
1
, e na çontlnuldade desae de enfrentar, fiéis à nossa vo! ' ' Se, nM 'llklmaa .d.cadae esforço eat6, IIm dllylda, ?lçêo histórica, os problemas
da'Brall mtJrilr'1ul'!fl
. ,...,... T',.-uma daa ru01Pode··ft9180· e aa tarefas decisivas de nosprovfncla,' " coneoán~
Raul t.·_equllfbrlo.. .
•
sa pátria e de nossa gente.
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Mas,
1. o

elaboraçao de uma tese.

Em face desta

lirnitoç~o,

viu-se a autora

na contingência de esprainr-se, de esgotar 99 p6ginas no entudo
introdut6rio, onde se revela , nao diremos refratária, mas indiferente,

()v

~ autores~~

latino-americanos,

-EZ._'r. ,_

ou nestas plagas arraigados . Silencia,vmesmo na

relaç~o

bibliográ-

fica, Devealli, Cabanellas , Krotochin, Juan Pozzo, Tissembaum,
Mario de la Cueva, De Ferrari, apegando-se , exageradamente, ao
"t~ansoceanismo11 ,

de que falavJ'a o mestre Capistrano de Abreu,

ainda assim, sem uma seleçao oaior , olvidando Manoel Alonso Olea
e Perez Lenero na Espanha; Pierre Laroque na França; Pcrgolcsi e
Biondo Biondi na Itália; Nieperdey na Alemanha.

'"'

2. Na Introducao, a par das palavras de
extende-se em

digress~es

ab ~rtura'p~gs.

13/14) 1

em torno da Segurança Social (cap. I),

o Trabalho ( cap . II), a 8Ó~.:!dari"edade no cu~teio da Segurança
Social (cap. III), o auxilio- inatividade no Direito

Internaci~

nal e no Estrangeiro (cap; 4g) c quanto a este cxanina o de França
~g.

84188), da Itália [pgs.68/9l) e Estados Unidos (pgs.91/99).

v. s.

divide o cap.

r,

intitula1do Seg. Social, em Ass. Socia_

Prev. Social I e Segurança Social, procurando estabelecer apenas

-

um relacionamento , sem fixar-se, detidamente, como seria de esperar, na absorçao das dua primeiras - Ass. e Prev. pela óltima "
Seg. Social, consoante o ensinamento de Cesarino Hdnior, citado a
pág. 23, e que traduz a comrnunis doctorum•

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
GABINETE 00 DIRETOR
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são Paulo, 29 .de março de 1 982.

Excelentissimo Senhor
Professor Geraldo Bezerra de Menezes.

Agradeço a Vossa Excelência por ter aceito o convite,
particip~r

da

Departamento

de

transmitido por telefone pela Secretária da Faculdade, para
Comissão Julgadora do concurso para professor titular do
Direjto no Trabalho , a que se

ÍP~crev eram

os

profP~sores-adjuntos

Octâvin

Bueno Magano e Wagner D. Giglio.
Referido concurso será realizado de acordo com
guinte calendário:

o se-

-

24.5.1982, as

8,00 horas: arguiçao do candidato Octávio Bueno Magano.

25.5.1982, as

- do candidato Wagner D. Giglio.
8,00 horas: arguiçao

26.5.1982, as

8,00 horas: sorteio do ponto para
didatos.

27.5.1982, as

8,00 horas: a) preleção dos candidatos

a

preleção dos can-

-às 10,00 horas: b) julgamento dos memoriais dos candidatos.
- às 11,00 horas: c) julgamento do concurso.
Integram a Comissão Julgadora

os

Gonçalves Ferreira Filho, Amauri Mascaro Nascimento,

professores Manoel
Messias Pereira Do-

nato e Evaristo Moraes Filho.
Estou encaminhando a Vossa Excelência as teses

apre-

sentadas e os memoriais dos candidatos.
Vossa Excelência receberá com antecedência minima de
dez dias sua passagem aerea.

d.

Patriarca.
Renovo a Vossa Excelência

os

meus agradecimentos

apresento-lhe os melhores cumprimentos.

Chaves
Diretor

!55:
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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 Monted6nio Bezerra de Menezes. NfJo obstante lançada com
apreciável adequação, a palavra do dirigente da prestigiosa Associação de Advogados nada mais
fez que render o preito de justa homenagem a quem, pela sua vida, pela sua obra, fez por merecer
o titulo de ·homem-legenda~ como qualificado por operoso Ministro do mais alto Tribunal
Trabalhista do pais. Apresento ao eminente Ministro, Professor e Jurista as homenagens de um
modesto Juiz do Trabalho que lhe procurou seguir as pegadas (Rio, 16/VI/11996).

Juíza DONASE XAVIER BEZERRA:
Aproveitando a comemoraçao do cinqOentenário da incorporaçao da
Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, nao poder/amos deixar de homenagear o ilustre Ministro
Geraldo Monted6nio 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, 18NJJ/1996).

Juiz do Trabalho Sebastião Ribeiro de Oliveira, Presidente de JCJ do
Estado do Rio de Janeiro:
Recebi, com especial agrado, a documentaçao 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 retidfJo,
esplrito 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 2 8 JCJ
de Petrópolis, RJ :

Homem de indizfveis 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 2• Região, com sede em São Paulo

Juiz GUALDO AMAURY FORMICA:
Cumprimento-o pela justíssima homenagem que está prestando ao
dignfssimo Ministro e Professor Geraldo Monted6nio 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 (Sao Paulo, 4NI/11996).

Juiz AMADOR PAES DE ALMEIDA:
Congratulo-me pela justa homenagem da Associação Fluminense dos
Advogados Trabalhistas ao Dr. Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, cuja vida dedicada ao
direito do trabalho e ao judiciário trabalhista é exemplo edifícante a ser seguido (SfJo Paulo
5NII/ 1996).
'

-3-

Juiz FLORIANO CORRÊA VAZ DA SILVA, Professor universitário e 2°
Vice-Presidente da Academia Nacional de Direito do Trabalho:
Li o artigo do Advogado Sérgio Vaconcelos Gonçalves, bem como o
belfssimo curriculum vitae do eminente Ministro e Jurista Geraldo Monted6nio Bezerra de
Menezes, a quem admiro há anos. Aliás, a sua obra O Direito do Trabalho e a Seguridade Social
na Constituicao (2" 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 (Sao
Paulo, SNI/11996)

Do TRT da 33 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 Trabalhistas" (Ed. Ltr, 4• ed .):
Acabo de receber farto material sobre as homenagens que foram
prestadas ao ilustre Ministro e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, seja pelo
Presidente da Associaçao Fluminense dos Advogados Trabalhistas, seja por tantos outros
eminentes nomes do magistério, do Judiciário, em todos os seus nfveis, 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 - tao rica de contribuiçao 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 galardao que brilha
sobre sua figura.
Nosso Grande Mestre Ministro Geraldo Monted6nio 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 T rabalho
da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mmas Gerais, da Academia Nacional de
Direito do Trabalho:
O Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves prestou justa homenagem
ao
Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes no Jornal da AFAT de junho/96. Compartilho da
homenagem prestada ao eminente jurista, cujos méritos sao do conhecimento de todos os
estudiosos do Direito do Trabalho, e parabenizo o Jornal da AFA T pelo reconhecimento.
Do TRT da

s• Região, com sede em Salvador

Juiz ROBERTO PESSOA:
Com emoçlJo e entusiasmo recebi o estudo sobre o Dr. Geraldo
Monted6nio 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,
11NII/1996).
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Do TRT da 98 Região, com sede em Curitiba
Voto unânime de LOUVOR e RECONHECIMENTO do Tribunal
Regional do Trabalho da 98 Região, expresso neste ofício:
" 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 ga 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 98 Região"

Juíza CARMEN AMIN GANEM, ex-Corregedora do TRT da ga Região:
Fico feliz com o reconhecimento dos méritos do Ministro Geraldo
Monted6nio Bezerra de Menezes, paladino da Justiça do Trabalho e seu eterno amante. Sua vida,
tão bonita, é plena de lutas e grandes realizações (Curitiba, 1SNIII/1 996).
Do TRT da 1o• Região, com sede em Brasília
Juiz FERNANDO AMÉRICO VEIGA DAMASCENO:
Hipoteco a minha admiração ao Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de
Menezes, que é uma lenda ainda viva na história da Justiça do Trabalho (Brasflia, 1SN/1/1996).
Do TRT da 11 8 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, 12NI/11996).

Do TRT da 138 Região, com sede em João Pessoa
Juiz ALUISIO RODRIGUES , Vice-Presidente do TRT-13 8 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 Monted6nio
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, 11NI/11996).
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,
Juiz RONALD AMORIM E SOUZA:
Recebi cópias de publicações que, com grande justiça, proclamam o labor,
a produçt!io intelectual e o mérito do Dr. Bezerra de Menezes. Quem, como eu, o conhece bem,
tem a exata dimenst!io do quanto lhe deve a Justiça dC? Trabalho (Salvador, 15NII/1996).

Do TRT da

s• Região, com sede em Recife

Juiz FRANCISCO SOLANO DE GODOY MAGALHÃES, Vice-Presidente
do TRT da 68 Região:

Li o pronunciamento do Advogado Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o
tftulo "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqaenta anos de história". O Ministro Geraldo
Monted6nio Bezerra de Menezes é admirado por todos os estudiosos do Direito do Trabalho. A sua
fé, o espfrito 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 importáncia
dessa Justiça Especializada integrando o Poder Jurisdicional Brasileiro (Recife, 9NII/1996).
Juiz NEWTON GIBSON:
O pronunciamento do presidente da Associaçt!io 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 78 Região, com sede em Fortaleza
Juiz CÍCERO LEÔNCIO PEREIRA FERRAZ, ex-presidente do TRT da 7a
Região:
Recebi com satisfação sua correspondência e ana/teço a atuação
intelectual, durante mais de meio século de labor, como homem 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 juristá 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, 21NIII/1996) ..
Do TRT da 88 Região, com sede em Belém

Juiz HAROLDO DA GAMA ALVES , Vice-Presidente no exercício da
presidência do TRT-8 3 Região:
O pronunciamento do presidente da Associação Fluminense dos
Advogados Trabalhistas, publicado sob o título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário Cinqaenta anos de história", faz merecido destaque à atuação do ilustre Ministro Geraldo
Monted6nio Bezerra de Menezes (Belém, 12NII/1996).
Juiz GEORGENOR DE SOUSA FRANCO FILHO:
Tenho a satisfaçt!io 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, 19NIII/1996).
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Do TRT da 178 Região, com sede em Vitória
Juíza REGINA UCHÔA DA SILVA, Presidente do TRT-178 Região:
Agradecemos o envio do pronunciamento do Dr. Sérgio Vasconcelos
Gonçalves, veiculado no jornal da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas, sob o
titulo "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqoenta anos de história': e registramos
nosso louvor à atuação marcante do Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes no
processo de que resultou a incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário (Vitória,
18NI//1996)

Do TRT da 188 Região, com sede em Goiânia
Juiz SEBASTIÃO R. DE PAIVA, Presidente do TRT-188 Região:
O pronunciamento do ilustre presidente da Associação Fluminense dos
Advogados Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves - "A Justiça do Trabalho e o Poder
Judiciário - Cinqoenta anos de história", constitui lfdima homenagem ao nobre jurista,
Excelentfssimo Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes, responsável pela reestruturação
da Justiça do Trabalho em nosso Pafs (Goiánia, 23NII/1996).

Do TRT da 21 8 Região, com sede em Natal:
Juiz FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, Presidente do TRT-21 8
Região:
O pronunciamento do Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o tftulo "A
Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário", destaca, merecidamente, a atuação edifícante do
Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes em defesa de um reconhecimento maior da
Justiça do Trabalho (Natal, 26/V/111996).

Do TRT da 228 Região, com sede em Teresina
Juiz WELLINGTON JIM BOAVISTA, Presidente do TRT-22• 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 - CinqOenta anos de história~ e aproveito o ensejo para
parabenizar o Ministro e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes pela brilhante atuação
(Teresina, 31NII/1996).
Juiz FRANCISCO METON MARQUES DE LIMA, Vice-Presidente do
TRT-228 Região:
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 evoluçtio da Justiça do Trabalho no Brasil (Teresina, 1NIII/1 996).
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Do TRT da 15a Região, com sede em Campinas, SP
Juiz ANTÔNIO MAZZUCA, Presidente do TRT-158 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
gratidão (Campinas, 18N/111996).
Juiz PEDRO DE CAMARGO RODRIGUES DE SOUZA, Corregedor do
TRT-15 8 Região:
Malgrado seja juiz novo, não desconheço que o Dr. Geraldo Monted6nio
Bezerra de Menezes foi, é e será a pedra fundamental da Justiça do Trabalho (Campinas,
6/V/1111996).
(

Juiz RAMON CASTRO TOURON :
Tenho em mãos e li com especial carinho e emoção o excelente
pronunciamento do digníssimo presidente da Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas
- AFA T, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sob o título A JUSTIÇA DO TRABALHO E O PODER
JUD/CIARIO - CINQÜENTA ANOS DE HISTÓRIA. A complementá-lo, copioso material, do mais
alto valor histórico não somente para o Brasil, mas, sem sombra de dúvida, para a história
universal, tão grande o esplendor da trajetória com que o Ministro e Professor Geraldo Monted6nio
Bezerra de Menezes iluminou, com sua laboriosa e cu/tíssima 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
espfrito 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 formação 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 reestruturação nos moldes em que se encontra atualmente.
Padrão 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 Tarcfsio 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, 18NII/ 1996).
Do TRT da 168 Região, com sede em São Luis:
Juiz ALCEBÍADES TAVARES DANTAS:
Emocionou-me receber o pronunciamento do Presidente da Associação
Fluminense dos Advogados Trabalhistas. O Ministro e Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de
Menezes é homem público que enriquece o nosso país. Professor, exemplar pai de famflia, 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 (São Luis, 31NII/ 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 tlJo bem mostrados (Bras/lia,
29NII/1996).

De Procuradoria Regional
Da 18 Região, com sede no Rio de Janeiro
Dra. REGINA BUTRUS, Procuradora-Chefe do Ministério Público do
Trabalho da 1• 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 atuaçao do honrado Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes,
guerreiro vitorioso na causa da Justiça do Trabalho, orgulhando-nos por outrora ter pertencido ao
Ministério Público do Trabalho (Rio, SNII/11996).

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
Justiça do Trabalho (Rio de Janeiro, SNII/11996).

a

Procurador JOSÉ DA FONSECA MARTINS JÚNIOR:
Agradeço o recebimento de vasto material que tao bem retrata a vida e a
importancia do eminente Ministro e Professor Geraldo Bezerra de Menezes, que incessantemente
trabalhou para a consolidaçao e valorizaçlJo da Justiça do Trabalho, órgao jurisdicional
indispensável à pacificaçllo dos conflitos sociais (Rio de Janeiro, 2NIII/1 996).

Procuradora HELENY FERREIRA DE SÁ ARAÚJO SCHITTINE:
Ac uso 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 jurldico trabalhista por seus
inúmeros trabalhos didáticos e pronunciamentos, bem como um exemplo de vida e dedicaçlJo ao
Poder Judiciário. Parabéns! (Rio de Janeiro, 6/VI//11996).

De Juiz do Tribunal Regional Federal da 28 Região (Rio de Janeiro)
.
Juiz PAULO FREITAS BARATA, ex-Presidente do TRF-2• Região, atual
presrdente da 3• Turma:
Recebi o artigo MA Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqaenta
anos de história'; escrito pelo advogado Sérgio Vasconcelos Gonçalves, lembrando a atuaçllo do
honrado Ministro <?e~~ldo Montedônio Bezerra de Menezes, na criaçlJo e implantaçlJo da Justiça do
Trabalho no Bras1/. E Justa homenagem a quem tanto fez pelo Poder Judiciário (Rio, 1°NIIf/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 Associação Fluminense dos Advogados
Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sobre meu querido amigo o Ministro e Professor
Geraldo Monted6nio 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 então de meu maior respeito. Homem tão digno e sábio é exemplo para todos e orgulho de
uma geração (Niterói, 12NII/1996).
Desembargador ENÉAS MACHADO COTT A, 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 Monted6nio Bezerra de
Menezes, grande hom~m público e expressão unânime do saber jurídico nacional (16NII/1996).
Do Senado Federal
Senador ARTHUR DA TÁVOLA:
A obra do ilustre Ministro Geraldo Monted6nio 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
irrepreensfvel 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, 25N/111996).

Da Câmara Federal
Deputado OSMÂNIO PEREIRA:
O pronunciamento do Sr. Presidente da Associaçãp 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
incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário (Brasília, 15/V/1111996).

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 Monted6nio 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).
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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
luta que manteve com empresários e juristas poderosos em favor do poder normativo da Justiça do
Trabalho em 1946, fato que se está repetindo agora.
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 Presidente Dutra, deu nova vida à antiga
Justiça, já agora incorporada definitivamente no Poder Judiciário (Rio, 14NIII/ 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 perfodo da minha vida a carreira do professor Geraldo Bezerra de Menezes,
sempre altiva e proffcua, empenhada na transparência da justiça. Eu o saúdo com todo o respeito
(São Paulo, 14NIII/1996).
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e #

~~

Se na conci~ il'ç!o , teia: DEVE O JUIZ - ~ -~t:tr:P.t !e,
expresst!m~nte , na tl:.tima 1 -" exl'Mi~r -;'o :56,o "!5pect0 r orrtal, I:l!~

tar'bé!:l o tJé,...~ to d~ l\Verç~ , poderãO !legar- lhe nono~. o a ~o , ~e •ten~ ~XKERitMx~
ontra preceito de orde~ ub
ror :e~i vo aos
inte:re:o;~e~ leg~~nen e pro ~g ._ o~ de e!'lpreg .. do ou de terce1.~os
~ ~ ipp a r ou , ~u So;AOs ,... · r-·&i'P n• prtiifitxaiJ eaR0 ti3 ~ o .tft 8,
que "a concl...:...l"'çe'o juà:i.cü\2 n~o é ~~:!.~ ~utêntica do que a extr!jud·1ci.!l" ~ob 0~1J~!Men t o:..&Jii•x:i•r 1 ·ster u11o n
lllhts!ê .:o 15 ,
'1fé que im~Xixta
i presença do Est.!ldo - juiz n!o libera o enp:neg!do
d~ co~ç!o ec0nô~ic~ , e portento nao 3fa!5ta ~ deficiência de for~~çf.c
da vcmtade" ?
, /. .S. ~),
~~v
L
A~.er1 d:!.~so , P- auto!' l!5"'!1 7 erc~ p~g . 97 ,
ue !! conc·i ~ i~cso
t:r~r~~hist~ apre~ent~ , entre outr~!
e~t~ p!\rt.i cu...;_~r d!ide, in
verb~ ~ : "C) co!'lpreende o~ podere~ de o ..Juiz interferir no ~rit0
dji CO!lposiç!o do cor.f~ 1 tp , pr-opo!Í.ao
que C"m~ider~ t"l.l!li ~ .iWIJt~ e
e ect'!5~"ndo a ~ue cnn~·idere pre.jud·ic:ta: no~ :tntcrc'3:JC5 do trntt~hcdor 11

~

11

1

a

nc~·mo

cone·:~

qunr.dov;:~:_

o
ocorre "nns etapas de
in c:tto" ,
"nn verdade o .1uiz nlto 3e rc:1tr-inge n,pa q ;;-Lvn!"'lcnt~ , ouvir a s
f6:rnu::.:s de coPci: i açt"o amtgt~c~- da :._ido JJTQ.Í·Qntm J.>e..:..ns _partes , nnn
~ug0rc nn qt..c con:J::.dcrn .iu~t,., s , i '1 ter vi .r do :Jt:' v~r1cnte n~ ~cesso
ç~" ( pg . 92 , -tn fine) , ~ ~ ~·
N,.,a~
~

~ ~ck_. ~~'r.

t

--=--se na

I

concii.·"rçt!o- oxtrn - .iudicia:, er- que :Je pede n hono::.ognç~c
- - ~,i.c~ a.u t:or 30 !:Wr.-:.festa - cono connta a pag . 82, finLil - fa
e
me , pelo juiz, a Mcrrito ôn avençp; o que repct.:u anteriormente - ~g . 67, i xii :o § - cwrpr.-'i.nêlr~ no juiz !legn:r-~!1
hor"'olognçno :::c os .J'}ll'i torrno~ f\tontnrc!"l c0ntrc p:recei to de direi to
r.t.:lj;orlol: ~c_o!'oer.l ;:úv:icn ou se j an niti<lDn~e1~te ~~o-~ nos tnto~.:;.:Jo
de ~aprcgDdon 0u de tercci~on, cono - con estQhyeelejpc~~~ occit['r on tcr'"los da conc~.unt!o n!2 8?
~~- ......

V?

.t.;

~ ~»<>- ...

~

c r:. í

_____y

'" (

l~ ;J :~s-põe ~ CLT, ~'~t . 831 § único ; ~" t(0 c~go ie r"ncl~·i.::Jç~o, o tcrr:o "l•C for ~-~vrr:Jdo iÀ.li Cm~O DECIStlC ~rrccorríve~" f
â, C"~nc . ext!'njud:lc·:~:::. tem cn;,e VALOR ? PortD'1to, o próp,..·:n CC"~c~u3tl
nQ 9 nl!o ne jttr:;t·~ f· ca o o ~p~cgoGr que "·I '1E>x::.::;tc razlto cient1'fica
(ciePt.i f ico- j uri ~ obv·· ~r10nte) pnra d :~~tinguir a trr.nnnçao ,ju::Ecia:
dn extr~-jvdi~ial quanto à VALIDADE......._,..
~

~V . S . quem af~r~a, in~istindo n~ ~ tcc:a , a pg . ?8 finn:
rue - 11 o 6rgé'Jo C0!1c·· .., iado:r n~n jurt5dicionn: r'fiO tem nen n autt')ridrde , nem a isençãt') de ãni6o do Juiz, p~~e o~contrnr r so~ução nain
~ , pnr is~o 't1t!C' gona de p~,cs t f g{o nem tem a cnnfianc.n da~ purtes
r-ue tanbéf'! por isso ne :>enten des-:ntcren!Jadns em firner um oc0rdo
pré-pr<'censmü" .

-,: k

-· ...
Lê-se a ~ég . 35:
"Feraa M rio <le :~ Cneva e , entre nós , Cr:intávie Piregibe
Te~t~s Ma~ta, •• pri~ei~o~ autor~s, que identificara~ ne terao con. .. .
ll
•
d
t'd
=
C1._c..,2.Cee ~ __!_~!en 1. e 11 .
V.s. .l-~ ~ ~p~~CL\ber ·~!. 3 inda~3çle : o r.utor p::- cedeu ~ a:.gu:u~ pe~quisa ,
para "vançar lllk" jn!ze , ~ Na te 5e, nio nos d' notícla de ta::..
esforço ~ ~• flr~açl~ ~~ nio se faz gr~tuitan~nte .

M~! , o que ~nperta,
em que V. S . ~ncorre, en t

·~~enciP: ,
rn~

do

qu~:.

Sr . Profe~~or, ' • equivece
pretendeu girar
sua tese .

Pnuc~ inp rt. ~ rf7rraçi
do ~utor hrnsi:ei~, , ::-eproduzida A
9 , de ::ue , tex tue~_rnen te - " em ne~ s • d ·i. re i to 1 c nc::.~ ~,. çl~t
tanto se .pr ga co!!. ~•ntid • de PROCEDIMENTO DE ORGAO JUDICI XRIO
vl~~'!1do a obt r o aju~te entre
s t !'ltere~~r"cl ! , c rn
~ulv ~oFR6PRI0 4:~111K~r ACERTO efetn ue entre ! ! p~rtes 11 •

p~ g .

•

Engzno . Nenhun

f'Mpl~egf'lu ,

p~rll

~utor

entr~ nó~,

e

c~teg~~~z~do,

nenh'A ,

~ue

t~rmo cttn ~
~ :e!1t-~do

~ c11nç~ - ~-a ~ ~ ~ ~-

Di~p~nh

da etr

d

M~rio

de :r C 1~va, tantQ

eu seib~ ,
de pr.,C'ed · nento
:a . ed ., d

Edita~ial Perrua, S. A., Méx ~ co , 19~9 , cemo a Za ed ., d2 nesra
ed:tnr~ , Mf xice ,
Const~:tt.ndo-.!'s , nica enc ntrei :aasa~ pa~u e..cr
~»K em que o ne~tre mexlcane , e~t~te:ece~sa a cenfusle de adriti~
a c~nc :: :iaçlo cnmo pr ce d :~nen tn de 'rgMo jud -i c1 .Crio pl'ra • ~ canci- :a

:954.

Nl• 'e pede identif1car a canciliaçio em si cem o
to para •btê- la .

procedi~en

seria ~ caso , nutat;a MUt3ndls
term•s - "dsis conceite~ d:~ 
tlntft"''J~e decl~l.e}" : Kri•ci e d~ dec::.~lo , ent si , e o prece~ s • que

de

Cem essm concepçfe
que hj -

~r~c:an~r-~•

in~ceit~vel,
ta~o - :he os

c~ndt4z ~~ ne~n~e .

~ximxx~

cRnc~::..i~tério ,

outra .

Em suna ,

c ~ !1ci:iaçle

é tma coisa ,

proc~sso
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