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'fo Direito do Trabalho na Constitui{ão de 1946w
H..e.
O jurista argentino Qr. ector G nQud publicou na "Gaceta
dei Trabajo" de abril do ãi'Io erlf curso uma justa e oportuna
apreciação sobre "O Direito do Trabalho na Constituição de 1946",
de autoria do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, atual corregedor
da Justiça do trabalho e diretor da Faculdade de Direito de Niterói .
O artigo dessa revista que se edita em Buenos Aires, está
vazado nestes termos: "O nome de Geraldo Bezerra de Menezes ao
pé de um trabalho ou no cabeçalho de um livro, constitui garantia
segura de seriedade e qualidade. Os livros dêste jurista, que nos
honrou com sua visita em 1950, são todavia escassos em número,
mas cada um dêles agrega uma coluna indestrutível à base de sua
reputação continental. Bezerra de Menezes, Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho do Brasil desde muitos anos e Presidente do
mesmo durante vários períodos, alterna a magistratura com o
trabalho doutrinário e a cátedra, e também reserva tempo para situarse nos postos de vanguarda na luta pela defesa de sua profunda fé
católica e, também para o culto da literatura, o que lhe valeu a
hierarquia de membro da Academia Fluminense de Letras. Estas
referências estimamos desnecessárias, já que não cremos que em
nosso país haja alguém, entre os que militam em nossa
especialidade, que ignore quem seja e o que faz êsse ilustre
brasileiro.
A obra, que hoje comentamos, abre-se com doi s capítulos
que ocupam trinta páginas e constituem substanciosa e erudita
monografia sobre a inclusão dos problemas sociais nas constituições
modernas. O autor começa por fixar o conceito de Direito do
Trabalho, para ocupar-se da incorporação de seus preceitos aos
textos constitucionais na época contemporânea. Faz uma análise
retrospectiva das primeiras constituições de seu país (1824, 1891 e
reforma de 1926). Logo após passa em revista as principais que, no
estrangeiro, contém normas daquela natureza, detendo-se
especialmente nas de Weimar, México, Espanha (República de 1931

e foro do Trabalho de 1938), França (1946) e Itália (1947), incluindo
referência especial a de nossa pátria, antes e depois da reforma de
1949.
Delineado assi~ o panorama, o autor passa a ocupar-se da
matéria que dá título ao livro e a ela dedica os cinco capítulos
restantes: O terceiro é uma análise comparativa dos princípios gerais
de caráter social contidos na Constituição de 1946; o quarto é
consagrado as normas sobre relações individuais; o quinto, às
referentes a relações coletivas; o sexto trata-se de higiene e
segurança no trabalho, assistência social, previdência social e
formação profissional; e o sétimo, dividido em duas seções, está
dedicado a Justiça do Trabalho nas Constituições de 1934 e 1937 (I" ·
seção) e de 1946 (28 seção). O método seguido é exegético, mas não
creia por êle o leitor que Bezerra Menezes se limita a simples
comentário de cada artigo; pelo contrário, em cada caso realiza
estudo exaustivo de Direito Comparado, no qual estão
constantemente presentes os textos brasileiros anteriores, as
Constituições de outros países, as leis e os decretos relativos ao tema
examinado, a doutrina de seu país e a estrangeira - na qual concede
lugar de relevo à nossa - a jurisprudência e, o que não podia faltar,
dada a posição espiritual do autor, a doutrina social da Igreja, que
ocupa lugar preponderante em matéria de referências. Desta maneira,
o livro ultrapassa o perímetro do interesse local, a que se poderia
considerar confinado julgando-se pelo título, para converter-se em
valiosíssimo auxiliar para todos aquêles que queiram ou devam
abordar um estudo desta índole, especialmente se o terreno
escolhido fôr o continente americano.
Fundamentada, assim, nossa opinião, só nos resta
acrescentar que, depois de ler esta obra e a anterior, "Doutrina
Social e Direito do Trabalho" (Rio de Janeiro, 1954), ocorre-nos
suspeitar, embora não tenhamos nenhum dado, que Geraldo Bezerra
de Menezes, cuja a especialidade na cátedra é o Direito
Constitucional do Trabalho, deve estar preparando, secretamente, em
seu gabinete, um Tratado definitivo sobre esta matéria. Fazemos
votos porque assim seja. ~
~.

I I

"O JORNAL" - Quarta- feira, 7 de gosto de

195 ~

y

'n . 1 -~

"'.::r.~ak...~, ~-r~~~JoA_

;:;c;;~ J~l ~

JV,Y-

~~ ~

c.rV~ âi5

PRONUNCIAMENTO DO JUIZ REPRESENTANTE
DOS TRABALHADORES, RICARDO AUGUSTO
OBERLAENDER, DA SEÇÃO ESPECIALIZADA
EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Rio de Janeiro, 15/08/94
Senhor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes,

É com justificado orgulho que tenho a honra de passar às mãos de
Vossa Excelência o pronunciamento que fiz, nesta data, no Egrégio
Colegiado da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, em louvor a Vossa
Excelência, a propósito do recentemente inaugur<!_do "Fórum Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes", homenagem que, como acentuei, fez
justiça à vida e à obra de uma das personalidades maiores da história
da Justiça do Trabalho no Brasil.
Eis, in verbis, o m\!u pronunciamento:
"Honra-me fazer uso da palavra neste Egrégio Colegiado para
expressar o meu júbilo pela significativa homenagem que acaba de ser
prestada ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, com a inauguração
·do fórum trabalhista que recebeu o seu nome. No pórtico do edifício,
Já está, para a posteridade: Fórum Ministro Geraldo Beze"a de Menezes.
Na condição de representante dos trabalhadores nesta Egrégia
Corte, de cidadão com raízes na Velha Província e por tudo que representa o preclaro Ministro na história da Justiça do Trabalho no Brasil,
não poderia silenciar-me. Fez-se justiça.
Fez-se justiça, repito, ao eminente mestre de Direito do Trabalho,
responsável maior pela condição que hoje desfruta a Justiça do
Trabalho no país. Foi ele o autor do anteprojeto transformado no
Decreto-Lei n° 9 .797~ de 9 de setembro de 1946, que deslocou a Justiça
especial do âmbito administrativo para inserí-la, vitoriosamente, no
Poder Judiciário, antecipando-se, cumpre acentuar, à Constituição de
1946. Com o seu labor insuperável, com as articulações que corajosamente encetou, apoiado e estimulado p e lo então Presidente da
República Eurico Gaspar Dutra, não fosse o ínclito Ministro, possivelmente aqui não estivéssemos, representantes de empregados e de
empregadores e demais ilustres juizes de carreira - todos procurando
dirimir os conflitos trabalhistas, voltados ao bem comum e à justiça
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social, irmanados pelos mesmos ideais dos precursores do nosso
Direito e da nossa Justiça.
No rol do desbravadores; faz jus a destaque especial a exemplar
figura do Juiz e Professor Geraldo Bezerra de Menezes."
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TEMAS E SOLUÇõES -

Geraldo B€-Zerra de Menezes Rio de Ja::e:,o -

Ed. Eors::>i -
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Em valY.Jsa coletánea, ProL Geraldo de :O.Ieuczes reuniu uma série de discursos
e os anteprojetos do Código Processual co Trabalho e ca Lei que altera o processo dos
dissldios coletivos perante a Justiça do Trabalho e regula o exercício do direito
de gre-ve.
IdenWicado com os inllincados prot !en;as trabalhi stas, o autor discursou em
diversas solenidades de assinalada impo:• im·ia como ao tomar poss e na Presidéncia
do Conselho J'.:acional do Trabalho. por CX'asião c a pass::~gem do 5• anivers:i.rio de
instalação da Justiça do Trabalho, na i::5talação do Tribunal Superior do Trabalho
e. em outras festividades, I"{'lacionadas com os \" ários órgàos da Ju s tiça Social.
Saudou figuras de relc\'O como os cmir. e:-.tes ministros L.1.udo de Camargo c Temlstocles' Cavalcanti.
Como católico praticante, pronuncict: s!f:"::ificati\":1. o;·ação ao ser feita n entronização de Cristo no Tribunal 11cgiona l do Tn1b:1.lho, cm Põrto Alegre, afit-'; nando:
<nem precisamos Insi s tir no progresso e.;piritual, n::1s conqui stns momis, que o

"

Cr..stianismo proporcionou à h::mar:i ·!ade. 1guala:1!!1) os homens nos direitos e deveres,
nas a.o;pirações> n.ag possabilidades àe cultura, no ce·;otamento ao trabalho .. nos sentimentos de honra e digrudade>.
Como paraninfo dos bacha.relandos da Fac-.lldade de Direito da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janetro, proferiu duas Connosas oraçõ~ em que concitou seus afilhados a honrarem a nobre profi3.5ão que abraça.ram, dizendo:
<Concito-vos à tarefa. de restauração do decóro e prestigio da autoridade e conseqüentemente confiança do povo nos seus titulares. Concito-vos a uma Juta. geral.
inquebrantável contra êste estado de coisa!!. esta anárquica subversão de valõres,
que reduz princip1os ético-juridicos à ex-pressão mais 1n!ima.>
Presidindo à Comissão E'.aboradora do Antc-projeto do Código Processual do
Trabalho, apresenta a Exposição de ~1otivos e o texto de Lei tão reclamado para
dirimir ~ constantes disputas entre empregados e empregadores.

li. P. Y.
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Doutrina Social e Díreito do Trabalho, por G e r a I d o B e z e r r a d e
Menezes. - Escola Industrial Dom Bosco, r-;iterói, 1953, 1 vol.
br., 155X226 mm, 127 págs.
Razão tinha Nabuco, neste e em muitos de seu conceitos: os livros,
de fato, devem ser campanhas. Mas, uma vez que as campanhas valem
pelo espírito que as animam, pelos métodos em que
desenvolvem e
peios fins que tenham em mira, cumpre-nos, em face dos livros em
!iça, examiná-los, também, sob esse trípiice aspecto, embora poucos resistam ao exame.
Daí a nossa alegria ao examinarmos o último livro de Geraldo Bezerra de Menezes - uma boa e grande campanha, digna de aplausos
sob qualquer daqueles três critérios.
O título - "Doutrina Social e Direito do Trabalho" - explica-lhe
a atualidade e seu conteúdo o salva para os tempos vindouros.
Obra ao mesmo tempo de desbravador e de exegeta, marcará um instante na bibliografia brasileira sobre a questão operária porqu"e, antes
de tudo, é, entre nós, a primeira que se estende das conquistas já incorporadas ao patrimônio histórico dos povos civilizados às mais puras
aspirações do ideário cristão. E' um roteiro, hoje, entre o ontem e o
amanhã.
Terminada a sua leit ura, sente-se que a alma do homem é a sede
de todos os problemas sociais e trabalhistas. Compreende-se que só a Religião os pode resolver. Fica-se convencido de que a causa de Deus e a
causa dos povos é uma só. Que separá-las seria, sobre degradar a natureza humana, ferir os impostergáveis direitos do Criador.
Embora escrito por um especialista, sobre cujos ombros pesa a toga
de um dos mais altos tribunais do pais, estua, nas páginas desse livro,
a seiva apostólica que vi ;ifica os homens marcados pelo signo da Cruz.
Seu autor, fiel às lições pontifíci as, parte delas e com elas o elabora,
num testemunho. solene de que, em verdade, no acervo das encíclicas
papais, está o fermento da nova ordem. Não fossem elas um dos desdobramentos da Mensagem Cristã.
Aliás, uma ordem nova foi sempre o que o cristianismo buscou implantàr - nas -almas e no mundo. Tanto que Christopher Dawson bus.• ca as raízes dessa sua missão renovadora no Antigo Testamento, "na
concepção do Povo de Deus, no ensinamento profético da restauração de
Israel e na progressiva manifestação do desígnio divino na História".
ll\as é na esperança evangélica do Reino - onde nada haverá que não
seja informado pelo Espírito Santo - que reside a perpétua vitalidade
social do cristianismo. Emiti e Spirilum Tuum e/. . . renovabis jaciem

se

terrae.

q.

Ora, o' livro de Geraldo Bezerra de Menezes - "Doutrina Sccial e
Direito do Trabalho" - provando-nos, indiretamente, que os males do
mundo moderno não representam o colapso da cultura cristã, mas a catástrofe da cultura secular . que lhe tomou a iniciativa, prova-nos, de
modo direto, que ele só escapará retomando às fontes da Fé, como
ontem, dirigindo-se a Ela, salvaram-se os pagãos.
Outros méritos possui, além ·desses. Não lhe falta, por exemplo,
aquele gosto quase arquitetônico da composição - que tanto admiramos na obra imorredoura de Oliveira Viana.
Mais: seus quatro capítulos - quatro evangelhos da questão social
- foram escritos por um cultor da língua. Não só está bem escrito,
como bem documentado.
Rico na bibl iografia, riquíssimo nas citaçiies, não se esconde, o ~ue
é raro, em nenhuma de suas páginas, o caráter e o esti lo do escntor
entre vozes alhe ias e alheios pensamentos.
Gostaríamos, por tudo isso, de colocar esse livro nas mãos e sob
os olhos da mocidade.
As esperanças de que se ilumina, tenho certeza, ilumin_ariam muito_s
dest inos. Nele não há muralhas em ruínas para lamentaçocs de ~enc•
dos. Há c!arinadas chamando para a luta. Não para a luta dos Iconoclastas, mas para a grande e generosa batalha dos pioneiros e dos
construtores. Sua mensagem é a Mensagem de Roma.
.
Dayl de Almetda.
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DO'tltrina Social e Direito do Trabalho, por G e r a I d o B e z e r r a d e
Menezes. - Escola Industrial Dom Bosco, l'iterói, 1953, I vol.
br., 155 X 226 mm, 127 págs.
Razão tin ha l'iabuco, neste e em muitos de seu conceitos: os livros,
de fato, devem ser campanhas. Mas, t.:ma vez que as _ompanhas va lem
pelo espírito que as animam, pelos métodos em que se desenvolvem e
pe los fins que tenham em mira, cumpre-nos, em face dos livros em
!iça, examiná-los, também, sob esse tríplice aspecto, embora poucos res:statn ao exame.
Daí a nossa alegria ao examinarmos o último li\-ro de Geraldo Bezerra ée Menezes - uma boa e grande campanha, digna de aplausos
svb qualquer daqueles três critérios.
O ti:ulo - MDoutrina Social e Direito do Trabalho" - explica-lhe
a atualidade e seu conteúdo o salva para os tempos vindouros.
, Obra ao mesmo tempo de desbravador e de exegeta, marcar~ um instante na bibliografia brasileira sobre a questão operária porqu·e, antes
de tudo, é, entre nós, a primeira que se estende das conquis:as já incorporadas ao património histórico dos povos civiiiz.2dos às mais puras
aspirações do ideário cristão. E' um roteiro, hoje, entre o ontem e o
amanhã.
Terr.linada a sua leit ura, sente-se que a alma éo homem é a sede
ée tvdcs os prob lema s sociais e traba lh:s:as. Comprct::de-se que só a Relibizo cs pode resoiHr. F:ca-se com·e:.cido de que a causa de Deus e a
causa dos povos é uma só. Qt:e separá-las seria, sobíe degr:!dJr a nat :.~reu humana, fer ir os i:npos:ergá·.-e:s direitos é0 Cri;;dor.
Embora C:So(r ito por t:m eS;'eC ial!sta, sobre cujos cr:1bros pesa a tO;'a
ée ~.;m dos m.1is al:os tr ibur.Jis do pa is, estua, n;;s páginas desse livro,
a s.::va apostólica que vi ;i fica os homens marcados pelo signo da Cr uz.
Seu autor, fiel às lições pontiiicias, parte del.1s e com elas o e!:?.bora,
num testemun ho sc.lene de que, er.1 verdade, no ac-ervo das encíclicas
papais, es:á o fer mento da nora ordem. l'ião fossem elas um dos cesdobrame:~tos da Mensagem Cr is:ii.
Aliás, uma ordem nova foi sempre o que o cris:ianismo buscou implantar - nas almas e no mundo. Tan:o que Chris:opher Oawson bus-ca as raizes dessa sua missão renovadora no Antigo Testamento, "na
concepção do Poro de De LS, no ensinamento profét ico da res tau ração de
Israel e na progressiva mani fes tação éo desígnio divino na Hist ória".
Mas é na esperança evangélica do Reino - onde r.adJ ha,·e rá que não
~ja informado pelo Espiri!o Santo que reside a perpétua vitalidade
social do cristianismo. Emiti c Spiritum Tu um ct... rcno1·abis faci em
frrrar. · ~~
Ora, o. livro de Geraldo Bezerra de_Menezes - "Doutrina Serial e
Direito do Trabalho"' - provand o-nos, indiretamente, que os males do
mundo moderno não represent am o colapso da cult ~:ra cristã, mas a catástrofe da cultura secular . que lhe tomo u a inicia!i\·a, pro\' a-nos, de
modo direto, que ele só escapará retornando às fontes da Fé, como
ontem, dirigindo-se a Ela, sah·aram-se os pagãos.
Outros mérit os possui, além ·desses. Não lhe falta, por exemplo,
aquele gosto qu ase arquitetônico da composição - que tanto admiramos na obra imorredoura de Oliveira \'iana.
/.bis: seus quatro capítul os - quatro e\·angelh os da questão soci:ll
- foram escritos por um cultor da língua. 1\ão só está bem escr it o,
como bem documentado.
Rico na bibl iografia, riqutssrmo nas citaçi,es, não se esconde, o que
é r a r o, em nenhuma tk suas paginas. o caráter e o estilo do escritor
entre \·ozes alheias e alheios pens.:me:~tos.
Gostaríamos, per tudo isso, de colocar esse livro nas mãos e sob
os olhos da moc idad~.
.
. ·
muitos
. ran•·as de que se ilumina, tenho certeza, 1lumm_arram
As esoe
'
JCS de \'encidest inos. l'ie!e não hi muralhas em ruínas para lamentaÇI
dos. Há ela rinadas chamando para a luta. Não parJ a l_uta . dos iconoclastas, mas para a grande e generosa batalha dos p1one•ros e dos
const rutOres. Sua mensJgem é a .\\ensagem de Roma.
AI .d
Dayl de mez a.
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ZES, GERALDO. - Doutrina Social e Direito do . Tra·
ba lho. Ed. Escola Industria l Dom: .Bosco,
Nlt,erói (Rio de J ane iro, Brasil.
1954) . 122 ~inas. . ,
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El a~to~ magist ad 0 d

.
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.. , '
r
el Tribunal Superior d e! Trauaj 0 de Brasil, pro- r e Derecho del Trabajo Y conspicuo çol.al>orador de Gaceta del Trabajo,
tlene sunado un · cinle t d 0
.
·- D
.
.na
prestlg1o a t ravl's·de sus numerosas publicaclones.
•
f
e espfrltu Y formaclón doctrlnaria católica que evidenciara ya en ant e rlo!"(>s publlc ·
·
•
.
·
aciOnes , en esp~cial a t l'a'\t's d e su llb ro' Ho mb res e ldeaa lt la.
~

d

...

~

··· ru% de

la Fe, publicado en 1942, vuel~e ahora, a. poco de damos la .segunda
~ ed.ld6n de .us Conflirn• Coleetivos d e TrabajJ, a imp~siollarnos con esta.
"'t"*
.
.
..
~~uen. p~ue~ de su amor constante ha-cla el eatudlo de los problemas social.es. ·
~"t-~in_a social y~Oere.cho dcl Trabajo, ~e fiala detl.niUvamente-·la. profun.didad
;jt.'-del i>ensamfento de Bezerra de i?deDeZe.S y Jo jl()Joca_ -s.in duda. aJguna. en aa.
:l prlmeni. !lia de los &ut()res que af:lrma.n que la namada. -"cueat.J.On 80cial"·.s61o
i 'púede resolvene, úÍtegralmente a 1& lllz· de .1~ p!.".i'l.clplos -spclal ,.crlstianos.
-~!'
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'f,. E s -blen l!abidQ que 108 eXCESOs de la poliUea. liberal,

•
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que bastardeara.

' ,.en loe 'hechos 'I<M _ .san~ princlpics del Úberalismo ~o · por la Bevohàcl6n Franeesa,•traJo muy pronto como -consecuen.d.a _prê.ctlca la. -preemlnencia.
·_· ofensiva. de la c:la.se burguEjl!l& capita.llata.. con su lar_ga. serle de abuSos y opre• ~iolleSr .«--l :Irritantes, que 11adle podria. desconocer esta profu.nda verda.d_: la.
~- "llbertad'' dei liberiJ i.smo no fué mã.s q ue un a.ntifaz que cubría. la triste
:.-mA.Sc:ara de .Ja. esclavitnd econOmlca. de los traha,Jadores, sumergidos y ex~>lo:
. • tadoa tniCU8.11Wlt:e
. •
.
~
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~.
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.
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" ~·
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;
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' ._- ~ , .Ante '&ta J,fnosa. sttua.cl6n, la. Jg1esia. Ce.tóUca ..hlzo olr. eb N~% .})Or mf1ilo
'
•
•
.
•
'
4
• de las EncícJleas. preocupada por remediaria. El a.utor . dedica su , estndio a.l
de esta' poslcl6n de ia Jglesia.. cen.traiÍ'dà au anAlisls · < ~cia.lm " te en
'to. las Enciellca.s Rerum .Novarum, del Papa. .León xzn -(1~1) ',y la. Quadragéalmo
· An~o, de Pio XI (1931). Y lo hace con te ). pro.f undldad, .àii.alando .nuevos
m_auces 7 &ugerencias, aportando nuevos argumentos y ponlendo su acen t o
en los aspeoc-tos mAs t.r-...scendentales de esta doctrina. en lo _que va de su ex po·
- ' sicl6n -desde~ei J)ãpa- ~õCi6logo, Leó - XIII. al -papa. -ecoiuiliistã: pi() xi. ·.:Y en
su ad octrlnam.lento ~nstante por "crist iantzat: a.l capltal!smo':. seg(m la gráC!e& ex"llresi6n de .A.ngel Herrera en -5U obra •·Doctrlna Socia.l Católica de
León XIII y _Pfo :xr'. (Lamu).
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GERALDO "BEZERRA. DE MENEZEZ.- Dissidios coletivos de trabalho (Río
de Janeiro; 1950). E d. Depar amento de Imprenta. Naciona l, 228 P,ãgi nas.
'

,

El doctor Bezerra de- Menezez, Presidente del Tribunal Superior 'dei
Trabajo dei Brasil, publica Ja segunda edlclón de esta. obra, de gran 'actúali- •
dad, Y en la que hace un estudlo amplisl m" sobre tema ta.n Jleno de dificultades, como es, sln duda, el que implica la soluclón jurídica de los confilcfos c~1~c- ,
tivos del trabajo.
·
,. · ·
•
·- · :
A través de sus pAginas, su autor revelà. experlencia sobre los proble~as ~
s oclales, adCmAs de una sólida cultura juridlca. El tema, que no o ba · sido ,
(lbjeto de lnvest!gación minuciosa por la doctrlna, encuenb-a. en B~zeri-a"_;_de l ·
1J:enezez UD expositor claro, • expr~ivo y sereno, que lo examina ;, a , 1:,. lUZ
de la moderná doctrina, de ' la leglslación positiva bras!lefia y de , la jurispru~ .
dencia en la. que el mls m'o, ~mo juez, ba partlclp~do ( Cabanell u ) • . ~
~'

to- z;g

l
I

'

GERALDo BEZERRA DE MENEZEZ.- Diuidios coletivos de trabalho (Rio
'de Janeiro, 1950). Ed. ~pa.rtaL:.ento de Imprenta Nacional, 228 p_ãginas:
~

.

E! doctor Bezerra de Menezez Presidente d el ·Tribunal Superior del
T!.-al;Jajo del 13rasll, publ1ca la. segund~ edJclón de esta obra, de gran 'adualidad, Y en la que hace un estudlo amplisl zao sobre tema tan lleno de difJ cultades,
como es, sJn duda, el que lmpl1ca la. soluclón jurídica de los confliclos colectivos · del trabajo. , • ·

~

<.
'
{

A través de sus pAginas, .su autor revela experiencia sobre los problemas·
soclales, ad&nás de una. sólida cultura jurídica.. El tema, que no ,_ll_a sido
objeto !le invest~gacjón . minuciosa por Ia doctrina,' ericuentra en B~zer_Ta de
~fenezez un •'expositor claro, expresivo y ' sereno, que lo examina a . 1~ luz
de la modm:na doctrln~- d e 'la leglslaciÓn pÓs! ti v a brasne; '1. y de la jurispru-.
dcncla en Ia que el mlsm'o
como 5uez, ba participa do (Cabanellaa).
t
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BEZERRA DE MENEZES, G E RALDO. - Doutrina Social e Direito do . Tra·
balho. Ed. Escola lndu s tl'la l D om Bosco, Niterói (Rio de Janeiro, Brasil.
1954). 122 _pâ,ginas. . .
Et autor, m agistrado d e! Trib unal Superior del Trabajo de Brasil, pro·
f esor de Derêcho de! Trabajo y conspicuo çolaburndor de Gaceta del Trabajo,
tlen e ga nado un·· cimentado prestigio a trav és · de sus numerosas publlcaciones.
, De csp!rltu y fot•m ac ión doctrlnaria católica, que evidenciara ya en ~n
t erioJ·•"S pub11Cflcione8, en especin l a trav~s d e su libro Hombres e ldela & a I• ~

,

~j'!'; ~

~:..w: de ta Fe, pubUca.do en 1942, vuel"e ahora, a .POCO de damos la segunda
. ·. dclóll de wa Conf!içtoa Coleetivoa de Trabaj~. a. impresionarnos con esta.
!, :·nueva. pru.eba de su amor constante hada el estudlo de IÔs problemas soclales.
• ,· ; cx:trina' social
Derecho -deJ -T.rabajo, .,seiiala 4e:flniti!amente 'la pro!undldad
"f·- &1 pensam lento de -Bezerra. de tMeneus y lo ceoloca, sln d.uda aJ.guna.. en la.
~- prlmet:a. tHa de Ws autorefj que atlrm&n que la nama.da "cuestl.ón social" -.Wlo
! .puede resolvel"l!e integralmente a la. luz' de los princípios l!oeJal . cristi;tnos.
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Es bien .s abido que los excesoa tie 1& c1>0lltie& liberal, que bastardeara.
i!n lOis Mcbos los -sano<> princlp!os dei Úberalismo con~o por la. Re\·olur ·-::-d ón F~cesa, trajo muy pronto como -cotuJeCUeru;ia _prâctlea la -preeml.nencia.
) o!enstva de la cla.se -burgu~ capitalista. con su larga. serle de abusos y opre.slones, ta.n irrita::.tes, q·.te nadie podrla desconocer esta profunda. verdad: la
'jlberta.d" del !lber.illsmo no ·tuê mAs que un anti!az que cubría la. triste
-m:A8ea.ra de Ja eaclavitud econômica de lo8 ~baJado~s. sume~ldos y expio:><.
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r~ t&do.s ~cuamente:.
d~
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Ali te esta ~osa sltuación, la. lglesia Católia. hWi olr .mi voz por medlo

Y

Encrencas.

I

preocupada por remediaria. El autor . dedica su .. estudio ~t
uamen de esta. poalclón .de la Iglesia, centrando su anAUslll -especialmente en
la.11 EDeíelleas Rerom .Novarom. dél Papa Leõn XIII (1891.) y 1a Q.uadraghimo
A.n no, c e Pio XI (1931). Y lo hace co.1 fe y proíundldad, Beilala.ndo nucvos
matice8 y sugerenclas. aportando nue~·os argumentos y ponlendo su acento
en loB a.spec:tos mA.s trascendentales de esta doctrlna en lo qoe va de su exposlclón desde el papa soc!Óiog~ ~ó~~XIII, ai papa economista, Pío XI, y en
su adoctrlnamlento constante po r "crlsU:uú.zar al capitalismo", seg1í.n la grnfica upresión de Anse.l Herrera en ,su obra. "Doctr!na. Social Católlca de
León XIII y _Pio XI". (Lamas).
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-HO E A SEGURIDADE

S CIAL de Geraldo Bezerra
uesf{Pallas S/A, Rio
de Ja~ iro, t.976J,~~~sto

;-} /

deMoraesF•~ *~

eraldo Bezerra de Menezes, vir bonus, sempre foi um padrão
de magistrado e de homem público. Patriarcal, chefe de numerosa
família, é um exemplo de compostura e de3ambição para esses açodados
atropeladores da hora que viverrtos. Fez da carreira intelectual e do
estudo a sua própria vida. Destacou-se desde cedo entre os colegas de
bancos escolares. Diplomado, muito jovem, em dezembro de 1936, na
Faculdade de Direito hoje integrada à Universidade Federal Fluminense,
já intensa e brilhante havia sido a sua can·eira universitária. Orador
ofi cial da sua turma e da sua f01·matura, presidü·a o Centro Acadêmico
Evaristo da Veiga e o Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. Pa?·ticipara .da fundação do Diretório Central dos Estudantes do Estado do
Rio .de Janeiro, tendo sido igualmente um dos fundadores e membro da
Academia de Letras dos Universitários Fluminenses. Já o seu 1wme se
fazia projetar tora do seu Estado, quando em 1936 repres.e ntou a sua
Escola no Primeiro Congresso Jurídico Universitário Brasileiro, realizado na cidade do Salvador, Bahia.
O magistério o atraiu desde a adolescência, como meio de vida t
como vocação cultural. Ensinou diferentes disciplinas em ginásios, colégios e cursos anexos à Faculdade, tais como Português, História e Sociologia. Tendo ajudado a fundar a Escola de Serviço Social do seu
Estado, incorpomda à UFF, foram-lhe gratos os seus amigos, dando o
seu nome à biblioteca da instituição. Quando, em 1947, Astolfo Serra
criou o Cu1·so de Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho, no Ministério
do Trabalho, não pôde deixar de convidar Geraldo para reger a discip!i na de Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho, e aí nos encontramos, no exercício do magistéTio jurídico, além de Geraldo, Jorge
Severiano, Dorval de Lacerda, Délio Maranhão e eu. Pouco antes de se
consagra1· como Catedrático, por concurso público de títulos e provas,
de Direito do Trabalho da Faculdade em que se formara, cargo que
exerce desde 1955 até hoje, já havia atravessado a baía, vindo ensinar
a disciplina na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
1

''

,
Ainda, e sempre no campo da educação e no seu arnaàfi_ &ttado
natal, por duas vezes foi di1·etor da Faculdade de Direito, e7i!fl'f957 e
1967, preparando-a, ora. para federalizar-se, ora para receber a reforma
universitária. Representou-a no Conselho Universitário, de cuja Comissão de Pós-Graduação fez parte. Finalmente, exerceu com brilho o
cargo de Secretát·io de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
tendo-o representado na IV Conferência Nacional de Educação, efetuada em São Paulo no ano de 1969.
2 _ Essa uma das vertentes da vida pública e cultural de Geraldo,
onde puderam aparecer os seus excepcionais dotes de inteligência e de
bom adm-inistrador. Mas, ao lado dela, concomitante a ela, desenvolvia-se outra manifestação da sua personalidade: a de magistrado,
missão que desempenhou dU?·ante th.nta anos, sem desfalecimentos nem concessões. É que já em 1939, passou a exercer o cargo de
Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento no ex-Distrito
Federal .
O ano de 1946 vai surpreendê-lo Presidente do antigo Conselho
Nacional do Trabalho, fundado com esta denominação em 1923. Foi o
seu último Presidente; passando a ocupar o mesmo cargo, e como prim eiro , do atual Tribunal SuptTior do Trabalho, de 1946 a 1951, sempre
por eleições e reeleições suces. :ivas e unânimes. Muito amigo do então
Presidente Eurico Gaspa1· Du ·~ra, orientou e conduziu a reorganização
do novo Tri bunal, levando à :zssinatura do Chefe do Governo um dos
seus últimos decretos-leis, o de n9 9.797, de 9 de setembro de 1946,
que deu à Justiça do Trabalho sua atual organização, ao mesmo tempo
que instituía a autêntica magistratura trabalhis-ta, com ingresso dos
magistrados mediante concurso e com acesso de carreirlL, pelo menos,
até os órgãos regionais .
Durante esses trinta anos de magistratura, presidiu diversas comissões elaboradoras de anteprojetos legislativos ou deles participou. Presidiu uma das Tunnas do Tribunal, ocupando por quatro anos o cargo
de Co7Tegedor Geral da Justiça do Trabalho (1954/ 1958).
3. Membro de numerosas instituições, nacionais e estrangeiras,
também numerosas são as condecorações por ele recebidas, diante
dos seus merecimentos e dos serviços relevantes qt~e vem ·p restando
ao País.
Membro da Academia Fluminense de Letras, áa qual foi Presidente::, por eleição e reeleição (1970 / 1974), nunca dei.~ou de ser fiel à
sua vocação de homem sempre ocupado e preocupado com as coisas
do espírito. Mas todos os seus títulos, que são altos e meritórios, empalidecem diante da sua vida espiritual. Homem de fé, praticante e
convicto, agradecendo a Deus todos os dias a graça q·ae lhe deu, não
agride ninguém por não compartilhar da sua crença. Pat·ticipou de
vários congressos nacionais e internacionais do Apost i ado Leigo, inclusive em Ro1na (1951), New York (1959), Buenos Aires (1967), Bogotá (1968) e Medelin (1968), tendo recebido a Comenda de São Gregório Magno, outorgada por Paulo VI.
'

2

4. Aluno dileto de Oliveira Viana, de cuja amizade privou e de
ctt]os ensinamentos nunca desdenhou, antes citando-os a cada passo,
foi incentivado no início da sua carreira pelo grande Mestre da Alameda
de São Boaventura.
Pela relação das obras de Geraldo, enumeradas em página própria
deste volume, todas ou quase todas com várias edições, ppde-se tacilwe11J~ ___avaliar.._, qu_Q?Jto. lhe dep~ a doutrina brasileira do Direito do
J'n:zbalho. A sua tese para a cátedra- Q Direit~!'Jlb.a!hO_!la Constituição Brasileir..a, Rio, 1956 - é a que ora se reedzta, mtezramente
ê reelaborada diante- dos novos textos de 1967 e 1969. Até
w_~_ é a 4.1l:i_çq_ monogratia-..EP:Q.ip7J:.q.l _sobre a matéria_.._~~sgotada hcj. muitos
anos e sempre procurada pelos estudiosos.
5 . Surgida timidamente das necessidades e das misérias da vida
social e econômica no século XIX, muito demorou a legislação do trabalho para atingir o plano elevado do constitucionalismo . Se já em
1848, na França e na Alemanha, alguns dispositivos conseguiram ser
inscritos em textos constitucionais, neles permaneceram por muito
pouco tempo. Vai caber à Con · i ão ederal std a de 1 74 fi:far-se
mais demorada.;:;rdhte no assun o, á com cer os i.ipositivos protetores.
Mas somente de ois
M · ·
m 1917_ e .da . lJ:.§titui~ãa de Weimg!,j
d
1
a ostrrdê'f-9-1 e u o vns ttucwnalzsmo socz l ganhou ver1
dadéirám nt foros de plefia e justifica a acez açao.
·
De lá para cá, passando pela totalidade das novas constituições do
século XX- iugoslava, soviética, chilena, espanhola, brasileira, peruana,
francesa, italiana, alemã, etc. - , não deixou nenhuma de acatar dispositivos próprios dJe Direito do Trabalho, consagrando a legislação ordinária até então vigente e lhe dando mais força pela sua incorporação
aos textos constitucionais. Na França do segundo após-guerra, diante da
nova realidade do seu próprio país, apontaram os seus publicistas Vedel, Laferriere, Prélot - essa plus-valia das leis do trabalho, quando
colocadas no corpo da Lei Magna. Nos regimes de constituições rígidas
e escritas, ganham mais segurança, maior destaque, passando a fazer
pa1·te dos princípios fundamentais e institucionais do próprio regime
econômico e social. Cada mandamento constitucional, cada dispositivo,
cada alínea, segundo ressaltam aqueles autores, como que são verdadeiras "cabeças de capítulos", num plano mais elevado, mais seguro e
dw·adouro, que passam então a ser obedecidas e desenvolvidas pela
legislação ordinária e sua regulamentação .
Na verdade, nada é gratuito nem inútil numa constituição. Auto-executável ou meramente programático, qualquer princípio constitucional é um mandamento vinculante do texto máximo, devendo ser
obedecido ou invocado, ou pelo próprio particular em suas 1·elações
jurídicas concretas, ou pelo legislador ordinário, que o vai regulamentar.
Vê-se assim o alto significado do constitucionalismo social, iniciado
entre nós, às escondidas, em~' vindo a receber todo um novo capítulo
- Da Ordem Econômica e Social - a partir de 1934, passando por
1937, 1946, para concluir, sem grandes alterações substanciais, em
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1967-1969. O texto constitucional representa um reforço e uma consagração de toda a legislação ordinária anterior, além de novos princípios
que, porventura, a ela haja acrescentado.
6. Este livro é bem a prova do que acabo de escrever acima.
T,!!J.11L ele, praticamente, _de toda . a . Jegislação ordi_nária do traballzo e . da previdência social. Por quê? Porque o texto da Carta de
67-69 constitui um autêntico índice dessa mesma l>egislação. ]Jaí somente
poder escrever unw obra como esta um especialista que tenha a capacidade de dominar os dois campos da cultura jurídica, o constitucional
e o ~raqalhista. Matéria bifronte, exige pleno conhecimento de ambas
as técnicas, de ambas as bibliografias, de ambas as experiências jurídicas. Pou orte nossa, elas ~e encontram reunicj,as em mãos do ProfesJ
sor Geraldo Bezerra de MenezeS, corria daqui_a_pO'l.fC01 pela ._s'!+a leitura
disso estará convencido o leitor.
Na Introdução estudou o autor os fundamentos do constitucionalismo social e o seu histórico, no Brasil e no mundo, mostrando-se
completamente a pa1· das mais recentes manifestações constitucionais
estrangeiras. O seu ensaio de direit0 comparado procura ser exaustivo
e bem atual. O Capítulo III dá uma boa visão crítica dos princípios
em vigor da vida econômica nacional. Pela ordem lógica e temática
da exposi ção do art. ~ ·6o, que se alterou de 67 para 69, com acréscimo
de uma alín ea, a al.í nea V deveria ser a VI, a nosso ver, passando a
repres são ao abuso da poder econômico ,p ara o último lugar.
O Li rro I trata dos ftmdamentos gerais do Direito do Trabalho,
da sua problemática c conceptualização, a par da importantíssima quest ü.o da com pet ência legislativa. Os demais Livros - III, IV, V e VI passam então, exaustivamente, em, revista toda a legislação brasileira
do tr·abalho e da seguridade social, O_fJll,~e-ao-autOX-demomtrar
o_seu pleno domínio Jia _doutrina universal_.§g_Q!~~1Jl-fl1érilb. É o livro
de alguém que já vem de volta, com total mestria dos temas que expõe,
sem pedantismo nem falsa erudição.
7. Antes de encerrar esta br·eve apresentação, não quero perder
a oportunidade para ressaltar e fixar· o que considero o momento mais
alto do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes em defesa da Justiça do
Trabalho, ontem, como hoje, nem sempre bem compreendida nas suas
junções e na sua missão. Desde os primitivos projetos de Oliveira
Viana, de 1936 e 1938, foi dada à Justiça do Trabalho a competência
de, m ediant e sen t en ça coletiva, estabelecer novas normas e condições
de trabalho . Couw a Justiça do Trabalho foi promulgada em 1:J39/ 1940,
e comecou realmente a funcionar em 1941, em meio ao regime corporativo do Estado Novo, 1·elacionou-se ideologicamente esta sua compet éncia com. as doutrinas totalitár·ias.
Pois bem, com a vigência da Constituição de 18 de setembro de
1946, de cunh o li beral, ou 1nelhor, social-democrata, pensaram algumas
pessoas, de boa ou de má-fé, que desde logo havia cessado o poder
normati vo da Justiça do Trabalho, tido como incompatível com o novo
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regime político dominante no País, que declarava a nítida separação
dos poderes da República e a proibição da delegação de atribuições.
Numerosos foram os dissídios coletivos naquele ano de 1946, principalmente oriundos do Estado de São Paulo e do Distrito Federal.
Nunca, na história da Justiça do Trabalho, se lutou tanto pela sua
sobrevivência, no que tenha de mais próprio e singular. Muito tra_b~
lharam os advogados e os pareceristas patronais, volumosos memorzats
foram escritos, reescritos e distribuídos, mas em vão. Como Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de
Menezes entrava fundo na tratação da matéria, esmerando-se em rebater
os argumentos negativistas, baseado na melhor doutrina e nos melhores fundamentos do Direito, Constitucional e do Trabalho. Os seus
despachos foram sempre aprovados e acatados no Supremo Tribun~l
Federal, para onde recorriam, inconforrnados; os advogados dos suscttados naqueles conflitos coletivos.
O seu livro de doutrina - Dissídios Coletivos -do,..TrabalhQ.- , aparecido pouco depois, representou o coroamento definitivo, a verdadeira
pá de cal nessa barricada. Tudo isso vai resumido no Capítulo III, do
Livro V, deste volume, no qual, por dever de justiça, destaca Geraldo
o importante papel que, em defeSa dos mesmos princípios, desempenharam os seus colegas Edgard de Oliveira Lima, Delfim Moreira Junior,
ambos já falecidos, e Aldílio Tostes Malta, até hoje no exercício de
Ministro do mesmo Tribunal, admirado e querido pelos seus pares e
pelos advogados, e que ainda há pouco acaba de expor e fundamentar
os mesmos pontos de vista, já agora tranqüilos - O Processo no TST,
Rio, 1974, p. 78 e segs.: "No caso dos dissídios coletivos, com esse
extraordinário poder supletivo de que dispõe, a Justiça do Trabalho se
constitui num organismo especial, singular, auto-suficiente, ela própria
editando a norma que se converte em lei para a categoria e aplicando-a
depois, através dos dissídios individuais. Não fosse a vedação constitucional e o observador menos avisado seria levado a concluir que se
tratava de uma delegação de poderes."
Tudo isso precisava ser dito e contado, para que não suponham as
novas gerações que a Justiça do Trabalho seja urna velha e tranqüila
senhora, sem passado nem história, que não teve também seus momentos
de luta e de afirmação, que muito exigiram dos seus magistrados em
firmeza de propósitos e de p1·incípios. Foram instantes quase épicos de
barricada, quando se redernocratizava a Nação, num vertiginoso processo de abandono de todas as instituições que pareciam comprometidas
com o antigo regime e não se sabia como iria reagir o Supremo Tribunal
Federal.
Aí está o livro de mestre Geraldo, contando alguma coisa disso,
abrindo horizontes, provocando debates e levantando problemas. Nada
dogmático, estilo simples, claro e direto, expõe e sugere soluções que lhe
parecem mais justas, ficando a escolha a critério do leitor, segundo os
seus interesses ou o seu estado de espírito.

Evaristo de Moraes Filho
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Foi, deveras desvaneádo, Sr. Ministro GerJido Bezerra de
Mel).ezes, que recebi a incumbência de dar-vos as boas vindas
em nome do nosso tradicional Sodalício. A honr.t de tal cometimento, junte-se a circunstância de saudar alguém que, aos
muitos mereámentos a credenciá-lo, acresce para mim a satisfação de exaltar um velho e dileto amigo que, de há muito,
desejara ver cdmo um dos nossos eminentes companheiros.
Ao saudar o mestre Oliveira Vianna, em sua recepção na
Academia Brasileira de Letras, Afonso Taunay assim se lhe
dirigiu: "Com larga e quase inexplicável demora ocorreu a vossa incorporação à Academia Brasileira de Letras. Devia datar de
já longínquo dia se o extenso escrúpulo em avaliardes o mérito
próprio não vos houvesse embargado uma decisão contra a qual
largamente relutastes".
Tal como ao eminente autor de Populações Meridionais, posso eu afirmar-vos, meu caro Ministro, também vós, faz muito,
aqui deveríeis ter ingressado. Nem mesmo che~a a compreender-se como, fazendo parte das Academias Fluminense e
Niteroiense, sem falaF nas numerosas de outras localidades,
quer do Brasil, quer do exterior, só ao Cenáculo não pertencesseis. Descuido nosso, certamente. Seja como tenha sido, o faco
é que vindes exatamente na hora precisa. Na hor-.1 em que o
Cenáculo, em meio de largas comemorações, conclui os festejos
de seus sessenta anos de existência. E em que, por isso mesmo,
mais desejaria engalanar-se oom a recepção de tão ilustre confrade.
Dai poder eu afirmar: a nossa instituição está em festa, como
jubilosos estão todos os vossos novos companheiros.
Em verdade, tantos e tão dignificantes são os títulos que à
nossa e às demais entidades culturais vos levaram, que o difícil
será, sequer, resumi-los. Professor, magistrado, escritor, orador
e conferencista, qualquer desses galardões vale pelo melhor dos
currículos. Em todos, sobressaís com excepcional maestria .

•••
Vejamos, de início, o professor. Aos dezoito anos, já lecionaveis Português e História Universal, no Ginásio Bittencourt Silva e na Faculdade Fluminense de Comércio; aos vinte e
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a{~;. Sociologia, nc Cur:>O C_ompiern~mar . da Facu~dade Fl~
minense de Medicina; aos rnnta, Sonolog1a e Noçoes de :1,reitu. 1U Escola de Serviço Social; :10s trinta c um, Direito Comtimci•Jnal e Colerivo do TrJIYJiho, M Curso de A!X'rfeiçoamenw, do
Ministério do Trab:Mho; por fim, ao~ trinta e oito, catedrático
de Direito do Trabalho, na Universidade fe~eral Humir.::nse.
Com o mesmo zelo e brilho incomum, leCionastes na faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro .

Integrastes numerosas bancas examinadorAS em concursos
para docente e professor titular de várias Universidades, como.
as federais Fluminense, do Rio de Janeiro, do E.~píriro Saruo e
de Pelotas, a dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, esta
na famosa Faculdad<: de Direito do l.ar.go de São Francisco.
De nuneira por que vos conduzistcs nas c-.ítedra~ t·m que
professastes, basta dizer-se que fostes paraninfo e patrono de
diversas turmas. Os alunos sempre vos envolveram em demonstrações de respeito e admiração. Acrescento que o vosso nome
foi dado ao prroio anexo à faculdade de Direito, como ocorrer:.t
com a Biblioteca da Escola de Serviço Soei~!.
Por força de voss:.ts atividades docentes e culturais, desem JX:nhastes, com êxito. as funções de Secretário de Educação do
Estado do Rio de Janeiro e diretor, em dois períodos alternados, dJ F:.tculdade de Direiro da llniversitlade Feder.tl
Flumineme e membro do Conselho Universir:.írio e da Comissão de Pós-Graduação.

•••
Lembro, agor:.t, vossa fulgurante e imperecedoura pass:.tgem
pela magistratura.
Aquela a que vos dedicastes com afã e dedic-.tção incomum, e

à qual destes com amor e inteligência o melhor de vossos esfor~

ços. foi a mais nova das Justiças no Br:l~il - a do TrJbalho. A
mais nova e a mais necessária. De certo, providencial, pois, antes de sua criação, a classe trabalhadora permanecia à mercê da
boa vont:~de, dos bons sentimentos ou <h conveniênci:~ tios em pregadores. O que era deveras precário e ak.Hório_ Sem ela,
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sem a nova organização judici:.íri:~, marcharíamos para a rcvol ta
social, par.t o dos . E fosu:s o gr.tnde esteio :1 su:~ consolidação.
Razão houve p:.trJ que os juízes, na fase experimenc:~l, fos sem selecionados com o maior cuidado, atcndentlo aos requisiros intelectu:tis e momis indispensáveis à gr:~nde miss:io.
Justific-.t-se, des'arte, que, ao se criarem as Junt:~s de Conci liação e Julgamento, na antiga capital do País, vos coubesse o
cargo de Juiz-Presidente da Segunda e Quinr:~ Junra no Rio de
Janeiro, de 1939 a 1944. Logo a seguir, o de Procurador e
Presidente do Conselho Nacional do Trabalho. Pouco depois, o
de Ministro e primeiro Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, primeiramente nomeado, depois, eleiro e reeleiro, e
do qual vos coube a nobilitante t:.trefa de ser o org:~niz:~dor.
Fostes, outrossim, Corregedor-Ger.tl da Justiça do Tmbalho no
BrASil e Presidente da Primeir.t Turma daquele Tribun:~l, em
ambos duas vezes sufrJgado por vossos pares.
Tal a vossa atuação como magistrado, que pudestes ouvir,
em pleno Tribunal, o conceito consagrador do preclaro Ministro Júlio Barata: "Geraldo Bezerr.t de Menezes é um Juiz
paradigma de Juízes'' .

t_J

A vós se deve o projeto, convertido no Decreto-lei n" 9. 797,
de 9 de setembro de 1946, que imprimiu à Justiça do Trab:~lho
sua organização ainda vigente. Fostes um dos fautores de sua
incorpor:.tção ao Poder Judiciário e, pelo Decrero citado, possibilitastes a instituição de verdadeira magistratura tr.tbalhista
no Brasil, com a extinção dos antigos Conselhos e :.t criação do
Tribunal Superior e dos Tribunai~ Regionais do Trabalho, além
da criação da carreira, com ingresso por concurso de tírulos e
provas. Como, em parte, vos devemos a legislação sobre greve e
dissídios coletivos do trabalho, pois integrastes, sob a lúcida
presidência do então Ministro da Justiça Dr. Tancredo Neves, a
comissão elaboradora dos seus ante-projetos e fostes relator da
parte correspondente aos dissídios coletivos.

ç

Em toda vossa atuação na novel Justiça, tivestes sempre o
cuidado de vos orientar pelos ensinamenros da Doutrina Social
Gaóiica, c-.tpaz de proporcionar tratamento equânime a essas
delicadas questões.

•••
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H:t ainda algo que nos tocJ de perto em vosso fabuloso currículo: o fato de serdes também um exímio, um notável escritor.
Pela clareza, pela concisão, pela objetividade, pela correção
da linguagem, que é ·vern:ícula, a mostrar vosso aturado convívio com os melhores clássicos. O que torna os vossos trabalhos
de escritor - artigos ou livws - não apenas atraentes e ins-.
trutivos, mas verdadeiros modelos de bem escrever.
Cronologic.amente, vosso· primeiro ensaio veio à luz em 1942
e rem o sugestivo título de Home~ e Idéias à Luz da Fé. Encontra-se na quarta edição.
É um livro que, pelas observações corretas, seguranç-.a de conceitos e apuro estilístico, mais parece de maturidade plena, que
um trabalho de estreiante. E onde já vos afirmais o que serieis
por toda vida: um homem de convicções profundas, um intimorato lutador. De vós, pode afirmar, confiante, o exímio
jurista levi Carneiro, em seu magistral prefácio: "é um prenúncio da mentalidade nova da nossa gente de amanhã; é a
revelação de uma personalidade jovem e forte, capaz de
atuação larga, brilhante, fecunda, para abreviar e orientar a
nossa jornada e assegurar os benefícios que ela nos deve pro!=Jor.
".
c10nar

• Ao apresentá-lo à Academia Brasileira de Letras, o famoso
Oliveira Vianna assim se expressou: "Este livro, pela
altitude e seriedade dos temas nele debatidos, é, sem ·dúvida,
uma formosa afirmação de inteligência, a revelação de um espírito forte e austero que aparece já dotado de cultura bastante
para abordá-los com intrepidez e segurança, já afeito à meditação e ao jogo de idéias gerais, já senhor de seus pensamentos e, o que é ainda mais, já senhor da sua pena, pois sabe versar os seus temas prediletos num estilo excelente pela concisão,
pela vernaculidade e pela dignidade de expressão''.
~ociólogo

Cumpre assinalar que, em cada nova ediç-ão, sempre ampliada, os aplausos se sucedem, calorosos e entusiásticos, o que
bem demonstra o valor real de suas páginas. O certo é que só as
obras de conteúdo substancial e vasadas em linguagem perfeita
deveras subsistem.

-6-

Vem à luz, a seguir, em 1943, Política Sindical Brasileira, em
que o delicado rema é exposto com propriedade e lucidez, o
que levou o professor Túlio Ascarelli, da Universidade de
Bolonha, à segui me afirmativa: •'A clara e aguda exposição do
direito sindic-JI brasileiro no quadro geral do Direiro compac-Jdo constitui, re-.almente, uma contribuição notável ao estudo do assunto'' .
O mestre e tratadista de Direito do Trabalho Rafael Caldera,
ex-Presidente da Venezuela, felicitou o nosso patrício "por su
importante obra "Polític-J Sindical BrJsileira", que constituye
una magnífica síntesis dei problema sindical y de su consideración en el Brasil, en las diversas etapas, por las que ha transcurrido, a la vez que contiene una información de gran valor
para los que desde estos pueblos hermanos nos interesamos
vivamente por la realidad social de ese gran pais".

il

Como esses, muitos e enaltecidos conceitos poderíamos
aduzir.
Surge, depois, em 1954, novo e precioso livro - Doutrina

Social e Direito do Trabalho.

_)

Neste volume, encontr.am-se reunidas várias conferências,
qual delas mais importante, abordando, em profundidade, a
problemátic.t jurídico-social. Insiste o autor na comribuição
que a Doutrina Social da Igreja deu :1 elaboração e
:1perfciço:1mento do Direto do Trab:1lho. Demonstra, com
l6gic:1, irrefutávcl. que, desde sempre, a Igreja se preocupou com o bem <..'Star dos traba.lhadon.'S . Sobre ·o livro. muit:L~ e elogiosas aprcciaçôes poderia revelar. .Restrinjo-me.
no entanto. ;t esta do eminente jurista frances. Jean
Brethe de la Gressaye, da Universidade de Bordeaux: "Cet
ouvrage, d'une grande darté et d'une précision remarquable,
aporte une précieuse contribution à I'histoire contemparaine et
internacional des docuines sociales" ("Annales de la Faculté de
Droitdel'UniversitédeBordeaux", n" 2, 1954, pág. 135).
O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição
ed., Ed. Pall:ts S. A., Rio de Janeiro, 1976) foi considerado
o mai~ denso dos vossos trabalho~ jurídico~ . "Ouvrage pleine de
clarté, de vigueur et de hauteur de pensée", a~~im ;1 das.~ificou
(2a

_]_

{~

Georges Vedei, publicista e professor da Faculdade de Direito
de Paris.

Outra produção de ressotlância nos meios jurídico-trabalhistas: Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve (3 •
edição- Editor Borsoi, Rio de Janeiro, 1957), primeiro estudo
sistematizado de direito coletivo do tr.tbalho no Br.tsil.

Teve repercussão merecida no Brasil e 1:0 estrangeiro. O
douto professor Evaristo de Morais Filho, que acaba de elegerse para a Academia Brasileira de Letras, não só louvou com entusiasmo a obra, mas pôs em evidência vossa presença marcante
na Justiça e no Direito do Trabalho Brasileiro, a que o vosso
nome está definitivamente vinculado. É suficiente lembr.tr que
a Associação dos Magistrados Trabalhistas de São Paulo, em
sessão magna, vos agraciou com o título de ''Construtor do
Direito do Trabalho", tributo conferido apenas a raríssimas
personalidades nacionais.
Vem, após, em 1%3, novo e excepcional volume, sob o
título Temas e Soluções (Editor Borsoi, Rio de Janeiro). Indubitavelmente, um trabalho substancioso. Em oportunos discursos, expondes temas cruciais de nossos tempos e lhes apontais soluções. Permiti que deles destaque o proferido no Tribunal Superior do Trabalho, onde, com espírito de justiça,
buscastes ressaltar a inestimável contribuição do sociólogo,
jurista e pensador político Oliveira Vianna, a quem sucedestes
na cátedra da Faculdade de Direito. Deve-se-lhe, acentuastes,
' 'a fixação dos conceitos fundamentais do Direito, cuja formação, em base sólida, se iniciava no Brasil''. Reportando-se
ao mestre, acrescentais, textualmente: "Este labor singular,
objetivado durante oito anos, em centenas, se não milhares de
pareceres, formou o lastrq do nosso Direito do Trabalho, tanto
nos seus aspectos formais, como particularmente nos seus princípios e diretrizes".
Presidistes à Comissão elaboradora do Projeto do Código
Processual do Trabalho, constituída por conhecidos juristas e
professores especializados. Na parte final de Temas e Soluções,
estão reproduzidos, na íntegra, Õmencionado projeto e·respectiva exposição de motivos, o mestno ocorrendo em relação ao
anteprojeto pertinente ao processo dos dissídios coletivos do
trabalho e r~gulamentação do direito de greve.
Em suma, um livro valioso, referro de salutares ensinamentos e que revela as fontes do novo direito.

' _a_

O professor Riccardo Richard, um dos luminares da Universidade de Pavía, estampou na revista "U Dirito del I..avoro",
(Roma, 1951, págs. 36-43), extenso estudo de avaliação da
obra e o editou em folheto sob o título altamente sugestivo:
Contributi brasiliani alla dottrina dei confliti coUettivi di lavoro (A proposito di un libro recente). Esta apreciação figura à
guisa de prefácio na 3• edição.

,,

"O trabalho de Bezerra de Menezes -são palavras do jurista peninsular - é caracterizado pela constante preocupação de
não cindir o fato jurídico do fato social. Ele visa a demonstrar
como a sentença normativa do direito brasileiro é uma condição
dos tempos e um fruto da maturidade do Direito do Tr<~balho,
que se coloc.t como elemento importantíssimo na evolução do
próprio Direito''.

.l

Impõe-se o registro de um volume pioneiro: A Serurança
Social no Brasil (Ed. Borsoi, Rio de Janeiro, 1%3). Tínhamos,
entre nós, estudos limitados à temática da previdência, mas
nenhum aberto ao tema amplo da seguridade ou seguranç:.~
social. Visto sob este ângulo, o livro de Geraldo Bezerra abriu
horizontes. Foi o que reconheceram os nossos autores e foi o
que proclamou, em termos induvidosos. o aureolado mestre e
tratadista Mario de la Cueva, da Universidade do México: "Lo
he leído con el mayor agrado y ha abierto horizontes que me
propongo utilizar en mis lecciones y en mis tnbajos".

_)
r

•• •
Vossa atividade intelectual não se adstringiu à esfeC:.I d:.~
magistratura e do Direito do Trabalho. Encontrastes tempo
para valiosas elocubrações intelectuais, esparsas pela imprensa .
São, destas, duas excelentes monografias que, em l%5, as
"Vozes", de Petrópolis, resolveram editar, nas quais vos reafirmastes o mestre da linguagem, o pensador arguto, o escritor
fluente.
_g_

J.JJ

Numa, em síntese peneuante, dais-nos a súmula do pensamento de Marx, Hegel e Feuerb-.1ch, pondo-lhes a nu os
desacertos. Na outr.l, em actbado prefácio ao livro des~e portentoso orador, que é Dom Antônio de Almeida MorAis Júnior,
aliás membro conspícuo de nosso Cenáculo, demonstr.1is a excelência de vosso estilo, além de vossa erudição e apurado senso
crítico.

(IBRASA --Instituição Brasileira de Difusão Cultural S. A. São Paulo, 1978). Refiro-me a O Comunismo - Crítica
Doutrinária. Nde vos extcndeis !i<>bre rodos os prismas c erros da
doutrina que fere a sensibilidade cristã da gente brasileirA. Eisto serenamente, documentadamcnte. Foi lanç.1do numa
quadra de inquietação nacional, o que revela vossa fibrA de
lutador, o desassombro de vossas atitudes e vossa coragem
moral.

Vem a ponto observar que não prefaciastes apenas Ressonância da Palavra de Deus (Edições Pa"ulinas, 1967). o livro de D.
Antônio, mas ourros: dois de Monsenhor Melo Lula, O Problema da Dor (l4a ed., Ed . Paulinas) c Em Busca de Deus ·
(Niterói, 1956); de Dayl de Almeida, Divórcio ou Desquite?
(2• cd., Ed. "Vozes", 1956); de Délio Magalhães, O Regime
dos Salários no Direiw do Trabalho (Editora Guaíra Ltda.,
1949); de Luiz Almeida TeixeirA, Vigília- Poesias (Niterói,

A obra suscitou debates e logrou comentários laudatórios de
autoridades e escritores nacionais e alienígenas. Lendo-a, o
eminentíssimo Carde:;l Dom Agnclo Rossi, ex-Arcebispo de
São Paulo e Prefeito da Sagrada Congregação parA a Evangelização dos Povos, afirmou com precisão: ''A vtda do Min;stro Geraldo Bezerra de Menezeo. ten1 sido n;na con~tarlte luta
pela grandeza da Pátria e glória da Santa Igreja" (Roma, lO de
outubro de 1972).

1972) .

Retenho-me na segunda edição de Educação Moral e Cívica
-Escudo de Problemas Brasileiros (Livraria Editora CátedraRio de Janeiro, 1980). O mais que se poderia dizer dessas
páginas, disse-o, e bem, o culto professor Nilo Pereira, da
Universidade FederAl de Pernambuco: "o trabalho é verdadeiramente extraordinário como esclarecimento e fundamentação da disciplina". E completou: "Posso mesmo dizer que
não conheço nada que supere, como penetração, esse vigoro~o
ensaio, com o qual assinala, sem favor, um dos marcos mais
relevantes do ensino de Problemas Brasileiros''.

Dignidade da Pessoa Humana (Coleção Estrela do Mar, Rio,
1965) constitui a tese por vós apresentada ao Se~undo Congresso Internacional das Congregações Marianas, realizada em New
Wark, em 1959. Trabalho primoroso pela lucidez e exatidão
com que abordais matéria t:io empolgante, começando por
rememorar o conceito de São Tomás de Aquino - "a pessoa
humana é o que há de mais nobre e mais perfeito ém toda.a
natureza " . Passais a expender vossa~ idéias em relação a esse
maravilhoso atributo do ser humano. Ressaltais-lhe todas as virrualidades, notadamente o fato de sua filiação divina. Não
deixastes passar em branco o caso especial da dignidade pessoal
da mulher, cuja reabilitação, como ser humano, se deve ao
Cristianismo. O estudo de vossa autoria mereceu do ilustre
filósofo jesuíta, Pe. Afonso Rodrigues, esta abalisada opinião:
' 'magistral opúsculo, conceituações exatas, senrido filosófico
perfeiro, clareza de expressão, profundidade e tr.1nscendência
das idéias e dos critérios. O tr.tbalho -conclui o crítico -é de
caredrárico à altura de sua missão universitária". Por isso mesmo, mereceu, por voto unânime da Assembléia, ser aprovado,
com sua. transcrição nos Anais e decidida sua distribuição aos
congressiStas.
Há outro livro, cuja ediç-jo originária é de 1962 (Coleção Estrela do Mar, Rio de Janeiro), e já se c-'lconrra em sexra edição

_,Q_
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O doutor César Salgado, da Academia Paulista de Lerras, escritor, tribuno e jurista de nomeada, ex-Procurador Geral do
Estado de São Paulo, admirador da obra de Geraldo Bezerra,
após a leitura desse livro, não teve dúvidas em proclamar: "O
autor é, por muitos títulos, uma 'figura que ilustra o patriarcado mental do Brasil''.
Anoto que, ainda há pouco, em 1983, destes à publicidade o
vigoroso ensaio sobre Oliveira Vianna - Intérprete do Brasil.
O título expressa bem o que, na obrA do mestre inesquecível,
soubestes, excelentemente, apreender.
Há uma faceta de vossa inteligência de que pouco vos utilizais, numa espécie de pejo intelectual: a poesia. Haja vista o

_,, _
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notável poema Deixem a Igreja em paz!, que tamanhos encômios mereceu. Grito insopitável de uma alm;t de apóstolo
ferida pelas aberrações com que falsos teólogos, conduzidos por
interprewçõe.~ espúrias, tentam conspurctr a face imaculada da
Igreja de Cristo. O protesto é vasado, rodo de, num arrouno
poético excepcional, a-denotar o grJnde vare que seríeis, sedesse modo vos quizésseis expressar.

•••
Que dizer do or.tdor extraordinário, que todos conhecemos,
e que, em tropos belíssimos, empolga, convence e arr.tsta os.
ouvintes, levados pelo fascínio de sua eloqüência? Uma palavra
sempre posta a serviço do bem, das C'.tusas nobres. E que vos
valeu, ainda jovem, assinalados triunfos em concursos de
oratória .
Conferencista, tendes empolgado os auditórios mais exigentes, em Universidades e Congressos, daqui ou do estrangeiro,
como aconteceu no Capitólio, em Roma, e no Congresso
Católico de New Wark, ~stados Unidos.
A propósito, além das vossas or.tções de paraninfo, ocorremme os vossos discursos na Academia Niteroiense, ao assumirdes
a presidência ou saudando os novos confrades Monsenhor João
de Barros Uchôa e Élio Monerar Solon de Pontes. E assim na
Academia Fluminense, nas falas da presidência, que ocupastes
em dois mandatos consecutivos, e na recepç-Ão aos Acadêmicos
Lyad de Almeida, Dom Antônio de Almeida Morais Júnior,
Luís Carlos l.essa e Heitor Gurgel.

•••
Pertenceis ao Conselho Federal de Cultura, de cuja Câmara
de Letras sois presidente. Fostes substituir naquele Colegiado o
inolvidável Gustavo Cocção. Também integrais o Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Participastes da Comissão Nacional de Moral e Civismo, de que fostes presidente em
dois períodos. E aC'.tbais de ser eleito para a Associação dos
Filósofos Católicos do Brasil.
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Enue as numerosas condecor.tções com que vos agraciaram,
encontram-se: a Grã-Cruz do Mérico Judiciário e a Grã-Cruz do
Mérito Judiciário-Trabalhista, o Colar do Mérjto Judiciário do
Tribun:U d~ Justiça do Estado do Rio~ Janeiro, a Gci-Cruz da
Educação Moral e Cívica. Integrai~ a Ordem de Rio Branco, do
Ministério das Relações Exteriores e a Ordem do Mérito Milit:u,
no gr<~u Je Grande Oficial. Com o <'>hietive de destacá-I<!, menciono, finalmente, que fostes distinguido pelo Soberano Pontífice Paulo VI com a Comenda de São Gre~ório Magno .
Fazeis parte do Instituto Br.tsileiro de Direito do Trabalho,
da Academia Brasileira de Direito dG Trabalho, do Instituto de
Direito Social de Sãb Paulo, neste como m~mbro honorário, e
da AC'.tdemia Paulista de Direito, na condição da correspon-.
dente. Em outro plano, figurAis nos quadros da Sociedade Internacional de Direito Social, da Academia Internacional dt
Jurisprudência e Direito Compar.1.Jo, do lnstitut6 de Direito
do Trabalho da Universidade Nacional do Litoral, Argennna,
do Instituto Latino-Americano de Direito do Tr.1balho e
Previdência SociaL do Instituto Espanhol de Direito Processual
e membro honorário da "Industrial Ltw Socicty", de Londres .

;\_
_)

Como o Cenáculo, além de Letras, é de Hisrcíria, saliento
que os trabalhos vossos desse gênero -- O Conselheiro Paulino
(Aspectos 9a Política Fluminense no &rundo Reinado), in
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", 1946,
págs. 20/28, e outros, propiciar.un a inclusiw do vosso nome
nos Institutos Históricos de SerJtipe, Cear.í, Petrópolis e Niterói . Igualmente, no Instituto Gene-Jiógico Brasileiro, rendo
em conta os C'Jpítulos já publicado.s da obra, em vias de conclusão, O Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro e sua descendência. O estudo sobre O Capità()-mor Joaquim Antônie
Bezerra de Menezes saiu a lume na " Revista do Instituto Histórico do Cear.l" (fortaleza- jan./dez. 1979, p;ígs . 249/272) .
Compreende-se que vosso nome j;l figure, com destaque,
num dos verbetes da Enciclopédi;~ ®elta-Ltrouse, bem como
no livro dirigido por Afrânio Coutinho, da Academia Br.tsileira
- Brasil e Brasileiros de Hoje (Rio de j:1ncim, 196li e ale Luís
Antônio Pimentel. lb AcHk-mia Fluminr:nse -- Eles Nasceram
em Niterói !Edi(;io ·-'<' lr.~;,;t!'!l Nireroil'nse Jc u~etli'O!vi-
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Admirável senhora, volto a dizer! Digna, bem digna, de om brear-se com as esposas-modelo que a história registra.

mento Culrural- 1947). E que vos.~a vida fos.~ fixada por dois
outros Acadêmicos fluminenses, primeiro por Edmo Rodrigues
Luccerbach, em Geraldo Bezerra de Menezes- Homem de Fé
e Apóstolo Leigo (Niterói, 1972) e PresenÇA de u1112 Geração
(2 • ed., Gráfica Edicora La Cava Sancos, Niterói, 1978), este
dedicado, especificamente, à vossa aruação universitária;
depois, por José Inaldo Alonso, em Um Homem e u1112 Idéia a
Serviço da Fé (''Unidade''- Niterói, maio de 1983).

•••
Sois um homem feliz, meu caro Ministro, e bem o mereceÃs.
Em vós, há muito que admirar: o homem de cultura excepcional, de vivaz inteligência, de fé consciente e vivida. E o
chefe de família exemplar!

Até em versos vos festejarJm. Trago à prova os sonetos de
Aníbal de Melo Couro (Panteon, Niterói, 1936); João de Deus
dos Santos, de Belém; Renaro de Lacerda (Perfis Poéticos Edições Paisagem, Niterói, pág. 54); Luís Almeida Teixeira
(Sombras e Luzes, Niterói, 1974, pág. 34).

Inteligência, cultura e fé que herdastes de vossos ilustres e
santos pais. Dessa admirável lisboeta, que foi vossa mãe, D.
Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes, senhora de altas virtudes e notáveis prendas intelectuais e domésticas. E de vosso
progenitor, homem cuja culrura espantava até o irreverente
Agripino Grieco, que dele afirmava saber tudo: latim, grego ,
filosofia, línguas indígenas, história etc. "Uma admirável
máquina·pensante", afirmava. " Meu amigo e meu mesrre, foi
sempre ele o grande benfeitor de minha inteligência'' . Eis
como a José Geraldo se refere o aucor de São Francisco de Assis
e a Poesia Cristã. Além do mais, católico fervoroso , como já o
fora vosso ilustre avô Leandro Bezerra, que se notabilizou peb
corJgem e vivaz inteligência, iw Parlamento do Império, ao
defender os Bispos D. Vital e D . Anrônio de Macedo Costa, na
Questão Religiosa, que a história registra.

. Acresce a tudo isso que avultam em vossa personalidade a
consciência cristã, a honorabilidade, o desassombro de atitudes
e o amor à causa pública.
A comprovar a coerência de vossa vida com a vossa fé, ressalto que, numa época egoísta, em que o hedonismo predomina
com a limitação da prole, vós vos apresentais nobremente como
pai de quinze filhos! Todos, Deus louvado, vivos e sãos, física e
moralmente. Ajunco-Ihes 34 necos. Não é à tôa que já vos
chamaram de pacriarca fluminense.
l

E por falar nisto, permiti que, a esta altura, preste respeitosa
homenagem à vossa virtuosa esposa, essa admirável mulher que
Deus vos deu por companheira: Dona Odette Pereira Bezerra
de Menezes, possuidora de altos predicados morais, como esposa modelar e mãe amorosíssima!
Há cerca de dois anos, provou, num gesto sublime, sua
dedicação e amor ao esposo. Consenti em que o recorde. Foi
quando, já tarde da noite, assaltaram vossa residência. Com
presença de espírito incomum, dialogou com os assaltantes,
prometendo dar-lhes todo o dinheiro que houvesse em casa.
Pediu apenas, em troca, que não fizessem ruído, para não vos
perturbar em vosso estudo, pois estáveis ainda em vosso gabinete de trabalho. De posse de razoável quantia, retiraram-se
os intrusos. Só então, ela vos comunicou o ocorrido! Num
relance, compreendera que se não evitasse o vosso contacto com
os invasores do domicílio, nada poderia impedir uma tragédia
fatal. Fácil é de prever-se que o pior poderia acontecer.

;l)
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Niteroiense dos mais dignos, dos mai~ autênticos, nascesres
quase no coração desta mui nobre c leal e querida
Niterói . Ali, na vossa Gragoará , que tõÃo enternecidamente
evocais em alguns de vossos admiráveis escritos, nessa Gra goatá, de tão belos e líricos poentes, h~ tanco larnentavelmenrc
maltr.uada, aonde eu, nostálgico dos largos hori.zontcs de
minha aldeia ridente, perdida ntlm dos contraforte; do Marão
imponente e adusto, vinha espairecer minhas saudades de
adolescente, junto ao marulhar incessante das ondas, de encon tro à vetusu fortaleza, que por tancos anos viu passar ao lon~:o
-assim me parecia, então! .- as velhas náus dos audazes des cobridores de novos povos, por essa mesma época em que vós
vinheis ao mundo - lá pelos idos de 191 '5, precis:unente quan do eu também aqui aporrara, jovem esperançoso e confiante!

ç

.;..

-15_
-14-

.t-:)

Pois bem! Niteroiense que sois e vos orgulhais de ser,
ajoujado de títulos, de láureas, de galardões nobre e di,namente conquistados, viestes hoje aportar ao nosso, ao vosso
Cenáculo. E motivo de festa jubilos:~~ receber-vos entre nós,
como, em verdade, há muito o desejárJmos fazer!
&.trai, pois. Tornai assento a nosso lado, auxiliai-nos nesta
constante porfia em prol das coisas da inteligência, da exalraç-âo
dos gr.mdes valores da grei fluminense. De braços abertos e alma em festa vos recebemos.
Senhoras e senhores, que pacientemente me ouvistes: ao
finalizar,lembro as palavras que o épico imortal pÔs na boca de
Vasco da Gama, quase ao fim de sua grandiosa exposição, ao
Rei de Melinde, sobre as glórias portuguesas:
A verdade que eu conto, núa e pura,
Vence toda grandíloqua escritura!

,l
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~~ LYRA TAVARES, da Academia Brasileira
de Letras, ex-Ministro da Guerra:

Escrevo-lhe depois da leitura do discurso com que José
Figueiredo Alves o - recebeu no Cenáculo Fluminense de História e
Letras.
Tive como conhecer melhor a trilha da sua vida e da sua
notável obra intelectual num levantamento mais completo.
O orador
foi bem escolhido para estudá-la, embora num resumo, como é
pr6prio dos discursos de recepç~o.
Quero, pois, felicitar o prezado confrade pelos serviços
prestados ao Brasil, sobretudo no campo da especialidade, em que
se fez mestre, para honrar, pela cultura, a terra fluminense (Rio,
26-8-1984).

~- MARCOS ALMIR MADEIRA, da Academia Brasileira de Letras:
Geraldo, carissimo Geraldo~

~.i t.i~ma. ....~õWõi@'Ç~

1\-ecebi o discurso de nosso prezado
e nobre José Figueiredo Alves.
"Nobre ~ também o que sabe ser
justo" -- lá dizia o velho Manuel Bernardes .
E ele mesmo, se a
memória me favorece, acrescentava: " . . . no ato de justiça há
sempre um ato de nobreza".
Pois outra causa n~o fez o Figueiredo Alves sen~o justiça plena
aos muitos e já consagrados méritos do Geraldo jurista, ensaista,
humanista, acad~mico, orador, homem de idéias, ~ luz da Fé (Rio,
1 5-8-1986 ) .

I

DISCURSO DO ACADÊMICO
MARCOS ALMIR MADEIRA
~ .1'/Z k ~ ch. A'/8~
Ao saudar_H> Ministro Geraldo Bezerra de Menezes
no lnstlhil'o Histórico e Geográfico Brasileiro, o
Acadêmico Marcos Almir Madeira proferiu o
discurso que a seguir transcrevemos.

Senhor Geraldo Montedônio Bezerra
( de Menezes

~

.~

esta Casa da História, o normal á recordar. Está na boa
lógica. Em meu caso, na sessão desta tarde, bem mais
N
que normal, á grato evocar, reabrir a instância de uma mocidade afinal bem vivida, conferir os dados de um bom pretérito, para formar o mosáico- o da saudade.
Estou querendo inteirar a corporação, ilustre confrade,
do nosso convívio de meninos, como coleaas de turma naquele Ginásio provecto, o Bittencourt Silva, em Niterói,
na rua em que morou José Bonifácio, e cinco anl após, como parceiros no estudo do Direito, numa Fac61dade que
acabou perfazendo a soma de dois prédios geminados - 62
e 64. Num deles vi a primeira luz: nasci no 62. Parafraseando João Pinheiro, poCieria eu ter tido, se a petulância me assoltasse, o senso grave da História: á que a casa em que
aconteci fazia parede com a casa do Poder, o Palácio do lngá, onde transcorreu o inquilinato presidencial de Nilo Pecanha (na época os jovens nãc. sabem) chamava-se Presidente
a Governador de Estado.

~
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á vim os companheiros que o convívio com o recipieft-.
dário de hoje emendou dois ciclos de aprendizagem: no
Jprimeiro,
desvendando, entre tantos outros, o mistério da
crase, varando a cerracão dos infinitos, combatendo pronomes delituosos e algarismos entrincheirados em fracões ou
classificando bichos empalhados, madrugando pará a História Universal e a nossa, sem que chegássemos a aceitar de
todo as capitanias hereditárias. No segundo estágio dos
nossos estudos e da nossa amizade prolongou-se a convivinda, como já disse, na Faculdade ~ue tinha por Patrono
Clóvis Bevilácqua e onde o ensino de d1reito civil e comercial
oferecia a vantagem de nos levar a Portugal, sem que saíssemos do Brasil, como se não bastasse uma certa intimidade, com a Roma das codificações.
Niterói, àquele tempo, era um centro de polidez intelecTIIal, bafejado por uma burguesia das melhores intenções no

c2..S

campo da difusão da cultura literária e, a amplo senso, artística. Não havia ainda começado a ebulição de Copacabana e lponema, e o Baixo Leblon seria apenas um boato infeliz. Os niteroienses não emigravam. Nao havia por qui, inclusive dentre os jovens. A ··idade bastava-se, não só como
expressão de vida social, m.u ainda especificamente intelectual. Vizinhos dos Bezerra de Menezes e dos Madeiras,
ou distantes deles uns poucos minutos, lá estavam o Príncipe dos parnasianos, Alberto de Oliveira, e o préimpressionista da paisagem: Antônio Parreiras. Como sempre acont~ nas comunidades menores, a continuidade, a
produtividade e a qualidade dos contatos eram de fato
exemplares. fazia-se cultura pela cultura. Sobretudo
permutava-se- simplesmente, fraternalmente, e isto vinha
a ser uma condição de vida, o móvel do convívio e a orispem
de muitos afetos. O intercâmbio fazia amigos e enobrec1a a
cidade despretenciosa. Lá iam ter certos luminares, ou para
participar ou para assistir. foi lá que vi pela primeira vez
Coelho Neto, em Hora de Arte organizada pela Sra. Judith lmbassoly de Mello, uma grande dama, o artista de
Rei negra nao foi para discutir, o que lhe seria facílimo,
mas para ouvir, e ouvir música. A própria casa de Parreiras
atraia Jreqüentemente, para tertúlias das melhores, pintores notadamente franceses e italianos, que punham na Rua
Tiradentes um colorido europeu. Foi também lá no Clube
mais ilustre, o Clube Central, que ouvi Bidu Sayão, sobrinha
do friburguense Julio Salusse, aquele ameno poeta d'Os

"*•·

as o iJrupo residente era em verdade representativo,
M
imPecável na reciprocidade das ~tisltas e naquilo a que
hoje, por Influência da propaganda mercantil americana, se

dá o nome prom~ães. Irmanavam-se na cogitação intelectual e no prazer de conferir idéias Oliveira Vianna, Alberto de Oliveira, Levi Carneiro, Antônio Pedro, Everardo Backeuseur, Bezerra de Menezes, pai, Castrioto, Abel Magalhães, Parreiras, Madeira; às vezes Dom José Pereira Alves,
o bispo escritor e orador, esplendidamente atento à mensagem de Leão XIII.
Do Rio costumavam vir Miguel Couto, Delgado de Carvalho, Humberto de Campos, Afrânio Peixoto, Rocha Pombo, Gustavo Barroso, Agripino, quase sempre/.ara a casa
de Oliveira Vianna. Foi também na minha c1da e que vim a
conhecer, precisamente na velha mansão de mestre Vianna,
o insigne e benemérito Presidente desta Casa, Embaixador
José Carlos de Macedo Soares, que chegava, afável e polido, como que pedindo desculpas de ter vindo, a contrastar
enormemente com Monteiro Lobato. Ele não entrava; irrompia. I?• uma leito, para espanto do sempre lembrado Thiers
More~ra.

Todo aquele cenário, aquela rica paisagem humana e
social, a~uele punhado de inteligências - e inteligências
exponenciais - tudo aquilo estava afinal a me dizer o que
estudos da idade madura confirmariam com os prolongamentos histórico-sociológicos ideais: a província é tudo, dela tudo vem, a comecar, para surpresa de muitos- principalmente de muitas ..:.. pelas fontes de sustentacz.ão e prestígio, ou pelas próprias origens de uma certc;~ nobreza, uma
aristocracia em suma. Aqui mesmo, nesta cidade de São Sebastião, o grupo nobre habitava predominantemente a zo-

na norte. E não será interessante notar que ela guarda, ainda hoje, certa feicão provinciana, claramente indicativa de
uma autenticidade e uma pureza diferentes? O que não parece sansato é confundir a omissão e a inépcia de governos
com decad~cia da província. A província é uma cultura,
uma unida~ moral plena e um ponto de irradiacão
econômico-social; o voverno é umq contingência. Os querefugam a denominaçao de provinciano nele identificam, em
geral, um espírito e uma vivência de ro~a, que são dados
de um outro comportamento, exteriorizacão de um outro tônus cultural, embora em certos casos componham um nítido
painel de interação de valores. Não sara por acaso que a
ecologia social norte-americana ou pelo menos alguns cientistas do país nos falem de cultura rurbana, exatamente
para caracterizar a conjunção cultural ou a simbiose de formas de vida contrastantes. Gilberto freyre, que foi um
grande provinciano, estudou essa ambivalência social com
um carinho que chegava a ser suspeito .. .
eja como seja, caro colega · e amigo, prezo-me de
saudá-lo como um excelente rebento da província, da
S
nossa província bem-amada, que deu tanto ao Brasil e continuou a dar-lhe, ainda mesmo depois que tanto lhe tiraram.
Mas, em nome da Casa, saúdo antes de tudo o estudioso incapaz de desligar-se do passado, alguém, como gosto de
dizer, que tem o sentido e o sentimento da História. Mesmo
quando a JCirefa consiste num relatório de rotina, como
aquele de 1947, o ponto de abordagem, quanto à Justiça
do Trabalho, é a "sua significacão na história jurídico•
social do Brasil".
Em livro mais se acentua, como seria de prever, esse seu
ânimo de pesquisa do fato histórico. Estou pensando no sério volume de 1976, dedicado às suas reflexões sobre O direito do trabalho e a seguridade social na Constitui~ão. A partir do momento em que o nosso ilustre consócio
Evaristo de Morais Filho se sentou para escrever o prefácio,
a obra já estava evidentemente consagrada. O aval não
poderia ser mais honroso. O sucessor de Alceu Amoroso Lima na Academia Brasileira vem a ser, como diria Assis Chateaubriand, um "nababo asiático" do direito social no
Brasil.
Doutrina social e direito do trabalho, produção de
1954, mereceu outro louvor de sumo e porte, pondo em relevo as inclinacões do jurista-historiador. Estou aludindo ao
que escreveu sÓ~re suas páginas de mestre o Professor Jean
Brethe ele la Gressoye, da Universidade de Bordeaux:
"Cet'ouvrage,d'unegr~'!declarté e! d'une pré~i~ion !emarquable aporte une préc1euse contr~bution à I h1stor1e contemJH»~ine des doctrines sociales".
• .
•
Outro fruto cia sua lida em nossa ensa1shca e Temas e
salu~ães, um título sugestivo, a indicar a duplo ótica do
autor: a teórica e a pragmática, palavra est~ que empre9o
quase a medo, tanto se transmud.ou ne~tl! pa1s. o P.ra,mahsmo sadio em oportunismo grosse~ro e c1n1smo 1n~htu1do, estabelecido, estatizado, bem notad~!"ente n! t!1ste mundo
da injustiça social, erigida em poht1ca econom1~a. Em Temas e salu~ões, ia eu dizendo, não faltou o em1nl!nte ~ole
ga à sua propria vocação, fazendo bo~ pa"!• da h1stó~1a do
no! SO Direito do Tra&alho , quer .... ., .v .'r.<.- · ·nt"p ro1etos,
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proretos e exposi~ões de mc11vos, que r r.:memoraodo o alto
])apt I histórico de Oliveira Vianna no lan~amen!o das ~a~es
e dire:rizes do novo direito, com que a Revolu~ao Bras1le~ra
de 1930 nos integrou no pensamento do séc.ulo, sob a~ bencãos da Igreja Católica. Ainda mesmo seus hvros de or~enta
éão mais técnica ou mais especificamente jurídicos, (:omo
bissfdios coletivos e direito de greve, é claro e largo "
interesse histórico. Assim também em A segurança social
no Brasil. O .próprio título aviva a idéia de retrospec~ão,
ou de inventáriO de tendências e acontecimentos. E quando,
em 1965, veio às livrarias aquele agudo ensaio sobre a DignHode da pessoa humana, a consciência histórica ainda
uf vez se revelou e austeramente se expandiu, buscando
.r= lu.,do do tempo boa parte da filosofia de São Tomás de
Áquino. A pesquisa dos fatos e valtlres pretéritos não descambou nos outros estudos, .consagrados pela crítica: O comunismo, Aspectos da _política fluminense no Segundo Reinado (este publicado em i 946, na revista desta Casa), O Brigadeiro Leanclfoo Bezerra Monteiro, O
capitão-mor Joaquim Antônio Bezerra de Menezes,
trabalhos que inspiraram em 'boa hora os Institutos Históricos do Ceará, de Sergipe , de Niterói e de Petrópolis a elegêlo parr !l'S seus quadros.
.A

reio que os colegas justiceiros, que por lá o elegeram,
terão também feito o avaliacão merecida da sua obra
C
primogênito - Homens e idéia's à luz da fé - belo en-

saio a que não faltou o honroso encõmio de um Melo Franco,
o segundo Afonso Arinos, orador desta Casa. Homens e
idéias à hu; da fé ... Meditemos. O título é o espelho do
autor, su~alma no rosto do livro, exemplo de fidelidade aos
valores do espírito, submissão consciente à soberania do
senti.mento; un>a devocão que não se apaga - chama perene. Em verdade, expande-se naquelas pá~inas de estréia a
sensibilidade do biógrafo vidas e inteligencias que inspiram, como de forcas mords aue iluminan as criaturas, queiram ou não queiram os ~ve não crêem. ·

Por tudo isso, valoroso companheiro, a'fora o recebe e
saúda com efusão a mais antiga, a mais historica instituicão
cultural do País. A História é tudo- sem esquecer, nem'seria possível, a da Velha Província, pioneira em tanta cousa
- Província Fluminense, a nossa; aquela, caríssimo colega,
que deu ao Brasil Alberto de Seixas Martins Torres, seu
~ronde assunto desta tarde; Alberto, mestre do patriotismo
'orgânico", como ele próprio o averbou, e por isso mesmo
do nacionalismo não louvaminheiro, declamado, cândido,
mas cerebral, profundo; Alberto paladino, avisado, vigilante: Alberto, pensador realista, atual, atualissimo, aquele que em 1915 sacudia nossos grupos dirigentes e nossos
corpos legislativos com a denúncia do abandono e aliena~ão do que chamou as fontes da vida: nossas árvores,
nossos rios; Alberto, pregoeiro, já aí de um nacionalismo intrinsecamente defensivo e lutador, quando libelou candente, o crim• das derrubadas, das queimadas, das devasta~ões para fins de mercância abusiva, especulacão desabrida, ou fins indevidos; Alberto de ontem, de hojé, tão de hoje, tão de tantos. Sim, a História é tudo, porque é vida.
Venha, dignissimo confrade, cultivá-la com os seus talentos e a suo probidade, sob este teto venerando.
Creia que nos prezamos da sua obra como sempre nos
prezaremos do seu convívio.
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Os membros do Conselho ?ederal de Cultura, abaixo-3ssinados, congratula.m··se . com o Co:1selheiro Geraldo Montedônio Bezerra de
'
..
Menezes p)r sua solicitude e realizações a frente do Conselho no
exercíci:> da vice-presidência, a qu e foi alçado J p:>r votação '.mânime,
no dia 4 de outubro

d·~

1988.

No decorrer do Último a~o, p~r força de
mental, presidiu, com exemplar correção, inúmeras
na condição de antigo p:-:esidente de câmara, p:>is,
de 1979, através de p~eitos sucessivos, presidira

phescrição regisessões plenárias,
d·2sde 2 de abril
a Câmara de Le-

t..r as, além de integrar, simultaneame nte, a Comissão de Legisl~ção e
Normas.
No Plenário, na Câm.lra e Comissão mencionadas, fr)i autor
-1
de incontáveis p«receres e pronunciamentos, invariaveLnente aprovados e ap~audidos, já qu·2 marcados p e l:> senso de equil{brio e eleva~ão de conceitos.
~

Desde o seu ingresso nesta Casa da Cultura Nacional, em 1º
de agosto de 1978, a nossa revista, ou seja, o Soletim do Conselho,
registra sua notável contribuição, com estudos sobre Oliveira Viana,
Gilberto Freire, Afo~so Arinos, Viana Moog, Gu:3tavo Corção, seu
antecessor, e outros, além de colaboração sem conta de cunho histórico e literário.
No período em que se mante ve na vice-presid~ncia, exercendo, sem interrup.-;ão, a pcesidência efetiva do Conselho, destaco•.l-se
po;la nobreza de atitudes e vo•-:ação à causa p•Íbl i.ca, já comp::-ovadas
nas suas experiências ~;ssoais em outras relevantes funções que lhe
foram confiadas: a presidência do extinto Conselho Nacional do Trabalho, d:> Tribunal Sup.;rior do Trabalho, d·2 que foi p 7:' im.;iro presidente e organizador, da Comissão Nacional de M:>ral e Civis~o, a de
Secretário de Educação e Cultu~a do antigo Estado do Rio de Janeiro
e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal

Fl~minense.

Aditamos, para co11firmar a dimensão cultural de sua vida, a phesidência da Academia f.'l•.1m.lnense de Letras, em dois mandatos1 e sua P·' lrt.icipação em respeitáveis instituições culb.1rais e espt;cializadas,
nacionais e estFangeiras.

~s

obras jurídicas e literárias de sua

lavra, com edições rep.:tidas, justificariam sua p:-:esença no mai. .'5
alto Órgão da cultura brasileira.
Em verdade, realizou tr abalho sólido na vice-presid&ncia
do Conselho,

àril h\:~ ~·-lhe

novo

~mp•ll S :) ,

A p <1r:
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do mais alto significado, retornou a publicação do Boletim com a
edição de cinco volumes bem elaborados~ conseguiu dotar a Casa de
máquinas elétricas, cornp•ltador e outro! equip:trne i1tos~ manteve com os
servidores um ambiente de compreensão e trabalho. Por fim, presidiu as sessões do Phmário com elevação e discernirn.:!nto, num clima
de liberdade, p~opício ao diál~go, ao debate e à criação cult.Jral,
nssegurando, corno se irnp11nha, respt"Ü to pleno à ma'lifes·t ação dos
Conselheiros. E sem abdicar de suas convicções e valJres.
Por tudo, resp<)nsável, m::>derado e conciliador, merece Gerald-::
Bezerra de Menezes esta rno ·~ão de reconhecimento d.J Co:1selho Federal
de Cultura.
Rio de Janeiro, 4 de abril de 1989.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
GABINETE DO PREFEITO

Cantagalo(RJ), 14 de maio de 1997.

Ofício N° 227/97
Agradecimento.
Senhor Ministro,

•

Com muito orgulho e alegria,
emas o seu
gentil cartão remetendo-nos o Livro "Testemunho, Magistério e Ju
a Social" , que
expressa a vida e a obra de Vossa Excelência.
"Este Livro registra não apenas a passagem dos
80 anos de vida do Ilustre Geraldo Bezerra de Menezes, mas, sim, identifica uma etapa
de significativa homenagem à vida cultural brasileira destes tempos". - (Ângelo Longo) .
"O nome Geraldo Bezerra de Menezes, sempre
respeitado, acatado e admirado na Justiça Brasileira, "juiz paradigma de juizes", na
frase conclusiva do ministro Júlio Barata, ex-presidente do Tribunal Superior do
Trabalho e titular da Pasta do Trabalho e Previdência Social - hoje a ela se í corpora,
em termos definitivos, passando aos anais da posteridade - ( Édmo ~odrigues
Lutterbach).
Fazendo nossas as oratórias brilhantes de
tantas personalidades que têm homenageado Vo a Excelência, afirmamos, finalmente,
que o exemplar, carinhosamente recebido, enriquecerá a cultura deste Município

EXMO.SR.
DR. GERALDO MONTEDÔNEO BEZERRA DE MENEZES
NITERÓIIRJ
METB/CEMT/WSP

.. ,

. .lfT:MAS E SOWÇÕES'(.t

. .:lq hvro Temas e Soluções~ no qual o au-

tor •I ·a com acerto os problemas fundamentajs
do 1. . ~si!.
f'rof. MIGUEL REALEffda Faculdade de Direit,o da Universidade.'!e. São Paulo) Jo.. f1e,.evok.~

32 _

%"j

•

. . ll~ pr:1Jat-,roso, o eacri tOI' bril~ ·· nt.e de n~ .1l lUÁ2-tU'
!ãfua.s Heste
á&))" cede lttt ar ao jurista, cttJa ~cidade f'oeu~a eada vez
ao afirma em bens!Íc.1o 4as letr'aa nao1.o ntda .
}bus paztaben:J pelo seu grande

ltvron.

Pr. lliBt»"t .flM'?ÃO, autw de d!vorsas obras 9'Special1zadas de
Dlraito do Ttt(lbalbo:
"Li !t Polit.1c-a S!.-rxlical Br>a.sile.i rau de CQrn].do Be~a de Heneles com gr~e inter-esse, certo de <tUG haveria de col~ de suas pá...
pna.s as 1·1 çoes edií'ieamea que aonm defl i,~ il- di> sua fOl~ tla e oorn for ...

.ta culturA de aign1f'icat1vo expoente da WVtl geraçao de juristas
JMtFÍeios. O nome do n-utor, o 1M\l talento, a stnceridade de su.as op1lllõQs eu jÁ os conhecia atrav4e da leitlli' Ll quo a "Revt.ta do Trabalho~
• o(ereeia de ~ judic1oaa op1n108a ;.·rroí'erida.s c disa!d i os leva-

doa a sua apPeoi.açao na SWl alta e d1gn!f1c:mte qual.td,Qde de Juiz do
ba.balho .
_IU.n~ de reta 1ntançio, poderá ~ei~aJI ao livro a àa !JUSS conclttSOO~ morecit!lf!nto 1n.omt'&mt moPmente c .. 'l:J:iderand:o-se a faJ.t<-1. de oliras dease quilate om noaso paÍ." •

Dr. ÇICLjO (i(!!A'Tl, ~essor da Facuhtade de C1ênci.aa EcOOÔm:leaa

de ~<11naa ~~

,
":~ llB.tlto à "~ÚJ.~a.w IiCMGtk•n, 4eacte há aãto tempo,
~a a pos.sufa em rll1a~eea_. pota e livro t_tU. recet:OOndo aoa msua

altuos aa

~uldade

de C1enc1U

J'iCOJlàmi~as

de Minaa Gerais,

~ttando

41sserto aolre oa ând1oatoe na legial.açao bt-as1le1l'att (Dol.ó horizonte,

12.-4-1914,7) .

.

!>t. fib~ON DA SILVA ·f;D1A, ex-pl'esidente da 1,_1..1&11"& Jt~1ta de Conc111açao e Jul.l~.nto do 1str1~ Jt'edqral o mmbro Oo Con.sf.l'l ho Ree1onal do Trabalho da Primeira Jhti1aoJ
''0 ~1vro enesrra um o.sp1on"t1da s ! nte GQ hist8rieo-an l!tiea do
movi~nto s1nd1eal no Bras.11".
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Sei que exercer a suprema direção da justiça do Trabalho é honra e é) '~l;lcrifíclo. Exige
._esfôrço, .dedicação e trabalho continuados. ·Para desincumbir-me, porérn, do encargo assumido, conto com a valiosa e constante cooperação de todos os 11ustte$ ministros.
Estou certo, assim, que com essa indispe., sável ajuda, poderei levu a têrmo; com mais
suavidade e segurança, a missão que me foi cometida por V . .fxas.
Não tenho, adrede, esboçado nenhum programa. A proporção que surgi-rem os proble=as "erão êles resolvidos.
Na parte administrativa obedecerei, tanto quanto possível, ã organização do Colendo
:;5upremo Tribunal federaL Conto, para tanto, -com a bôa vontade e cooperação de todos os
<dir~tnres, chefes e demais funcionários.
Exmo. Min istro Geraldo Bezerra de Menezes. Saudando .a V. Exa., nadi. mais faço que
render um. preito especial ao hoi'TlEm de bê!Tl. Aceite, pois V. Exa..,a nossa homenagem :;in\ -cera e tenha nesta desp:dida . u~ sintoma de abundância d~ sentimentos e afeto$ de todos nós.
Agradeço de coraçao as smceras palavras do meu emtnente colega Ministro Astolfo Serra .
.Elas muito me sensibilisam, porque cheias de bondade e partidas de amigo dileto.
Agradeço, também as palavras da ilustrada Procuradoria Geral. São elas um vivo estí•mulo ao de:empenho do meu mandato e muito me merecem, -dado o aprêço em que tenho
-o digno e honrado corpo
procuracb-es que a compõem.
Penhorado estou, de outro lado, à:; ill!erecidas referências à minha pessoa da parte do
-i lustre advogado Dr . . Mario Borgh ini. Elas tocam-me o coração.
Advogado militante que sempre fui, identifiquei-me, às inteiras, com esta classe leal
·e lutadora. Lembro-me, ainda . com saudaáe, dos arroubos e combatividades da profissão de
advogado. O andar dos anos, porém, substituíram a minha arrogância e impetuosidade pela
ponderação e equilíbrio. Hoje, resta de mim. apenas, o juiz, um advogado, melhorado e pu1"ificado pela idade, como observou Daplero Calamandrei. Advogado a magistratura tem fortes élos. Ambas obedece-m à sua conciência e às suas convicções. Elas se completam reciprocamente. Eis porque, no desempenho do meu mandato, considero indispensável a precic.sa
:colaboração da nobre classe dos advogados.
Bem ao propósito guardei no remate destas singelas palavras, vindas mais do coração
:que ·do pensamento, esta oportunidade para testemunhasr, de pcjblico, aos meus prezados
.ilustres colegas, os mais sinceros agradecimentos pela confiança em meu nome depositada,
para dirigir o; destinos dêste Tribunal, no biênio de 1951-1953 .
Esta boa vontade demonstrada com a aprovação de meu nome, permite-me apelar para
V. Exas. a fim de me coadjuvar no desempenho da árdua e relevant!ssima função com que
·me galardoaram.
Concito a V. 'Exas. dêm o melhor dos seus esfôrços em favor do crescente e conti:.nu<Jdo desenvolvimento da Justiça do Trabalho, comtruíndo um direito social, que pcderá
apresentar-se na.s futuras assembléias da ciência jurídica, como uma grande P. indestrutível
·fôrça. Teremos, assim contribuído para a obra do ínsi.g ne estadista, o Exmo. Sr. Presidente Getúlio Vargas, o criador da Justiça do Trabalho e que ora comanda os destinos da naciona.lidade.

de
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01\'IO imperativo da evol~ção industrial criou-se o Direito do Trabalho, cujos preceitos transcendem os limites da doutrina clássica para revestir-se dêsse espírito compreensivo e humano que per.m ite a paz social, coordenando os interesses das classes prof~ssionais e capitalistas. A
margem das rígidas normas do direito comum a Justiç.a do
Trabalho adotou uma técnica processual mais rapida e mais
flexível ajustada a critéi'ios especificas e consoantes com as
transformações e realidades da vida presente .
O reconhecimento da capacidade civil dos sindicatos e ou- .
tras regras impostas pelo novo direito, notadamente a que legaliza a intervenção estatal para conciliar e julgar · os ·c onflitos individuais e coletivos, ainda suscitam controversias 2.
algu'ns ortodoxos do tradicionalismo jurídico. Entre os mais
eruditos defensores do, poder normativo dos Tribunais Trabalhistas distingue-se o m\nistro Geraldo Bezerra de Menezes pela originalidade dos conceitQs que apresenta sobre tão impor. 1
tante materia, na sua monografia "pissidios Coletivos",: ora j
em segunda edição aumentada. O jovem e ilustre jurista en- :
riquece o seu trabalho,com um precioso acervo de ensinamen- ·
tos embasados na cultura de uma vasta bibliografia e na pratica do exercício do seu cargo de mais alto magistrado do Tribunal Superior do Trabalho. Sustenta com argumentos próprios e clareza de raciocínio a constitucionalidade da competência normativa da Justiça do Trabalho no ambito de nosso
regime politico. Realça a imanência do espiiito democratico
no principio de paridade das representações e nos casos re- :
!ativos à estipulação de salarios (art. 766 da Consolidação das ;
Leis do Trabalho), em que se assegura a reciprocidade de interesses dos trabalhadores e das emprêsas. Acolhe, todavia, a
opinião .de Oliveira Viana, acrescentando : "O que dá funda- I
mento a competencia normativa dos tribunais do trabalho
não é o regilne .politico dominante num dado pais; é a nature- 1
za da decisão, é a peculiaridade do conflito a ser julgo(do, é I
a própria estrutura dllJI organizações econômicas coptempora- ;
neas. O fundamento "tia normatividade é organico - e não
politico".
/
Com a evolução social do preceituário anacrônico do 11beral individualismo tornou-se realmente inoperante . Ditadas pela noxa consciência jurídica instituíram-se ' melhores
formulas de solução para os pro)llem;1s trabalhistas. ·Criou-se
o que se costuma chamar - a hum.anizacão do direito. Com
o novo instituto inscrito em nossll. legislá ção social, dirimin ~
do pela conciliação as eventuais dissenções entre patrões e em- i
pres;ados, formou-se evidentemente um clima de confiança e I
garantia contra a violência e iJ. inju$tiça que geram desesperos I
e conduzem à greve . _
_
'

c

I

'

I

I,.

-Na função de árbl'tros, os Tribun ais C: o Trabalho, pela clari -l
viclênda e imparcialidade de seus jui:lt: S, estabelecem nos seus
julgamentos o equilibrio das due.s poderosa-:; fôrças, mantendo ~
a a tmosfera de harmonia tão necessaria à ordem e ao pro- )
gresso da nação .
'
i
"Dissidjos. Coletiyos" é uma contribuição valiosa ao es- i
tudo das leis trabalhis tas e merece ocupar as estantes de téc- ·
nicos e leigos . Cu! tor fe rvoroso da ciência do direito, o seu '
autor discorre sobre o tema em linguagem rigorosamente apro- I
priada à hermenêutica jurídica. E' um livro de leitura atra- i
ente e proveitosa, quer pela profundeza dos conceitos. quer J
pela elegancia do estilo, o que reafirma sobremodo os méritos
do juiz e do beletrista.
i
A tese se revigora com a transcrição de varios despachos :
do autor na presidência do extinto Conselho Nacional do Tra- !
balho e do Tribunal Superior do Trabalho, todos atinentes ao I
assunto.
O importante instituto da Justiça Trabalhista tem, no i
tratado do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, ·sua melhor i
conceituação e a mais brilhante apologia .
:
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. MIGUEL HE~À.INZ MARQUEZ

Dentre os vArlos fatores que em .publ~câ'élO'ili"" qualquer estudo si~ ;
seu conjunto têm sido destacada tnac:lo na ·1i.Dha {eórica descrita , coinfluência na formação do Direito
(;C Ol'_Í'_e com o que'Cõmentamos,
do Trabalho nos tempos recentes, devido à culta pena, jA veterana
e mais precedentemente nas c;or- nt>stas Hd.es, de Geraldo Bezerra:de
rentes encaminhadas a tutelar · os Menezes. .
·
\
trabalhadores, existe . um s ô b r e
Divide seu livro em quatro gra,/1cuja transcendência e alcance não · tles capitulas, respectivamente a'lu~
se tem aprofundado o devido ·para 1 sivos a: a "Rerum Novarujll"; a
fixar sua verdadeira fôrça operan- Igreja e os ope):'ârios; prog.r.;;na so1 te . Aludimos às tendências católi- cial cristão; e Pio XII e a questão
cas, que, desde seus primeiros ·social, terminando com interessan1 lcmpos, têm mantido uma posiÇ,ão
tes documentos e anexos. Iilclúe,
de defesa dos trabalhadores, tem- além disso, . abundante e seleciona·
per.1da, dentro de sua unidade con- da lnbliografia.
~eptual, às necessidades .de cada
!.imita, como vimos, o estudo da
momento histórico .
influência c11-tólica a partir de fins
Começa êstc atuar clcsclc os pri- do século passado, que é quando
, mitivos povos romano_~·- e·m_que .~e · -~ah~_ente aJat.l_la~-~o ~c!~l- ~a Ig~e-/
. ousca uma proteção aos escravos ja se vem produzi.Iido com um sene se marca o caminho do trabalho ' tido orgâiilco e definido, e com .
livre . Nas posteriores épotas do , uma variedade de contribuições rei-·
Psplendor gremial, opera através ! teradar. que dão consistência desta~
do fundo sentido
religioso
'lle Ir- cada I c eficiênci!l
indubitável- ao que
,
.
•
mandades, Grêmios, Confrarias e antes só eram manifestaçoes conCorporações. E sobretudo com 0 substanciais' a. uma ideologia, pcposterior momento que marca Leão rém sem um tão acusado resalte
XIII e:n sua "Rerum Novarum~· _ na vida real.
1891 -- a~; doutrinas sociais CéltóliA obra · tôda estâ· escrita com a
cas
tomam
nova
vida,
se
:
organi'
clara
. exposição proverbial · no a)t·
1
zam e iniciam um período de es- tor, unida · a uma profundidade de
1
plêndido florescimento, em cuio conceitos e doc~entação que a
. apogeu nos encontramos .
rea!çam destacadamen.t e. ;o,e tôda
Por i~;~o. é muito de aplaudir ~ ela, I) Capítulo m é, se~ duvida al.,..
,
•
· gt1mo, o mais .notável por· liJla orde1/\M 0rr1 Pv B.l.Jc.ADO "'í!/'1:;
j to'
.'
naçao c con un .

mo

.
I

I

I
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'Doutrina Social oDireito ~o Trabalho'
Pe. ..Crtur Uosf.tt
Eu não creio que ;á houvesse e~parectdo entre nós uma
análise maia percuciente e hí.ctda da EndcUca «Rerum Nova-

rum:t do que esta

que

acaba

de apresentar o snr. , Geral•
do Bezera de Menezes, no seu
livro «Doutrina Social e Direito
do Trabalho•.
O 'autor é um nome muito conhecido através de obras anteriores, como «Homens e Idéias d Luz
da Fé:t, seu livro de estréia, pubU·
cado em 1942, cPolitica Sindical
Brasileira:t, dada a lume no ano

seguinte, e "Dtasfdios Coletivos do
Trabalho" ;á em Z' edição e recebido com lwvor., gerais da
critica nacional .e estrangeira.
Geraldo Beaerra de Menezes
possui ainda ·outras credenciais
que atestam o seu valor tntelect11al e a sua cultura. E membro
do Tribunal Superior do Tr4ba·
lhu, professor de Direito Constitucional e Coletivo do Trabalho
no Curso ck Divulgação • Aperfeiçoamentômantido · pelo Minis•'
tério do Trabalho, prof. de Di·
retto do Trab4lho na E3cola So·
cial do Estado do Rio de Janeiro.
Faz parte da Sociedade Interna·
clonal de Direito Social, ' do Instituto Brasileiro de Direito do
TrabalhG e do Instituto de Direi•
to do Trabalho da · Faculdade
de Ciências Juridicas e Sodab,
Gla República Argentina. E ain·
da .membro correspondente do

Seminário . de Legisl4çifo Social
da Faculdade de Direito da Unl·
versldade de S. Paulo e honorá·
rio do Instituto de Direito Social
de São Paulo e da Auociação MINISTRO GII:RALDO BEZERRA
.
Dlt IIENBZES
Brasileira de Técnicos P.m Di·
rdte Social. Pertence também j

3j

Academia JFluminense de Letras, de QUe ·é um dos sócios mais
destacados.
.
Com todos êstes tftulos, que o recomendam como homem de
ciência e ele letras, Geraldo Bezerra de .lfeneze1 é, acima de tudo, urn
homem de Fé. Herdeiro do nome e dal tradtçõu católicas de ·distinta famtUa brasileira, em que se destaca o vulto inconfundível de José
Geraldo Bezerra de Menezes êle tem •abldt? -honrar a memória e seguir o exemplo do seu Ilustre pai.
Escrevendo "Doutrina Social e Direito do Trabalho", o autor
teve em viste~ principalmente "servir n Deu~ e d Santa Madre Igreja'',
como acentuou na dedicatória do exemplar que me ofereceu. E foi,
sem dúvida, u1n inesttmavel serviço pre1tGdo a Igreja Católica esta
exposição clara e honesta de sua d()utrina no plano da justiça social.
Desde o primeiro capitulo, o autor de1mente a velha calúnia de
uma Igre;a aliada do c~pitallsmo e indiferente 4 torte do proletaria- '
do. Restabelece a verdade 1ôbre a postcao católlca em face do liberalismo individualista do século XIX e da extremada reação do socialismo reuoluclonárlo. Mostra em quase todo1 os pabes do mundo,
na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itdlia, na Suíça, na Es•.
panha, na A ushia, nos Estados Unidos, o amplo movimento de ação
social que precedeu a "Rerum Novarum", no sentido de defesa das
ciaues proletárias contra a exploraçao do capitalismo.
A reivindicação doa direitos dos trabalhadores contra a gan!i_n ·
cia desenfreada dos patrões fora já preconizada por homens como
Ketteler, Alberto de Mun, BalmeJ, Manning, Gtblons e muitos outros.
As atividades dessea o.postolos da ;us~a •.oeial eram desen:volvida~

em livros, discursos 1! congressos, como 01 realizados em Liége nos ·
_-; -\ ·
auo1 .de 1386 e IBB'T ·e o de Angers em 1.490.
o autor nos dá conta, no zo capUulo da obra, de toi:lo êste
magnifico trabalho que encheu uma deu' mais belas páginas da hlstó-·
ria da Igreja, mas para logo ac~uar que foi a voz do gr~nde Leão
XIII, com a sua autoridade suprema de chefe universal da cristandade, a que mala forte e m<tls alto se levantou para combater a Injustiça social domiftante na época. Foi o notcive1 pontifice quem denun•
clou, contra a ordem jur(dica então existente. a tnlquldade dos contra•
tos em que uma das partes por meno1 . f~:~vorccldas, se sujeitcwc; d exploração da outra, que lhe Impunha um trab41ho exaustivo e um salário de fome.
O autor de "Doutrina Social . e Direito do Trabalho" estuda d
luz da EnckUca uutras que~tõel ainda hoje dbcutlda1, como o direito
de proprledaclr que o aoclallamo pretende transferir do Individuo
para o Estado, a primazia do espiritual 1obre o material tão bem ex·
preSJa pelo Santo ·Padre Pio XI, no "Quadragé11imo Ano": "De que
servirá aos homens g~:~nhAr todo o universo, PD"i ·mats racional expio·
raçlfo lie seus recursos, se vem a perder e1 lUCI alma? "
Não pretendi fazer, nem esta secllo comportava, um estudo mais
completo da obra de Geraldo Bezerra de Menezes. Quero, todavia, as• •
alnalar, como um dever de justiça, . e n4o por limples amisade ao autor, que "Doutrina Social e Direito do Trabalho" é um dos melho·
res livros que ;á se e•creveram sobre o · a~unto.

.· .
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Um livro de Geraldd
Bezerra
'
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Manscnhur MELLO LULA
A conhecida e benemérita Escola Industrü~!. Dom Bosco de Niterói
vem prestando, dia a dia, os mais. relevantes .:erviços ao Brasil, com
publicação de livros magníficos sôbre os mais variados c interessantes_:
assuntos.
Quem acompanha o movimento, o trabalho fecundo, a competência .~ ,
· a seriedade, ,a orgar.ização c o esfôrço da Escola
Industrial Dom Bosc() não pode deixar de aplaudir,
com entusiasmo crescente c mais viva .simpatia, ós
seus criteriosos e' digno3 dirigentes, pelo bem
imenso feito à nossa terra e à nossa gente com à
· diss~minação de livros, revistas, almanaques <e
opúsculos de orientação segura e cristã.
A Escola Industrial Dom Bosc0 de Nite1:6i es-.
tá de para bens.
De suas oficinas têm saído trabalhos deGval~.
Religião, ciência, história, critica, sociologia, literatura, artes, romances, biografias, etc.
".
·.
Agora mesmo acaba de ser dado a publicidad!: um excelente livro
sob título - DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO, da au·
toria do sr. Geraldo Bezerra de Menezes, um dos mais fúigidos espíritos
da nova geração. São conferências e discursos da maior atualidade, ··
ventilados com brilho e segurança, num estilo que seduz c interessa viVêlmente v leitor.
.-,
Os comentários sôbre as enclclicas sociais dos Papas prendem a
atenção pela doutrina e elegância · do autor dos HOMENS E IDÉIAS À .
LUZ DA Ff:.
.
'
O sr. Geraldo
Bezerra estuda, com nobre paixão c seriedade, a doutrina social da Igreja, e sabe claramente que ;> questâo social é, no fundo, uma questão moral e religiosa.
A Igreja proclama, dia a dia, a dignidade da pecisoa humana, o pri·
mado de Espírito e quer a harmonia entre as classes.
A propósito da Rerum Novarum' é bom lembrar um fato autêntico
sôbre Leão XIII. Como se sabe, a encíclica teve grande repercussão em
tôdas as nações. E classes conservadoras ficaram !llUito alarmadas . .
Uma comissão de ·grandes industriais · ti-imce.ses -foi a Leão XIII. Pedi-ram-lhe que abrandasse um pouco a encÚ:lica, fazendo outra que niar~
. casse de maneira mais conciliatória a posição da Igrt!ja.
:._ A encíclica veio ferir muito fortemente o agonizante estado de
coisas em que estamos vivendo - disse' o porta-v:>z da delegação.
- O ~enhor disse que o atual reglmc econômico está agonizante?
perguntou o Papa.
!_ Sim, Santidade, respondeu o industrial.
'i l
O Papa então fez um gesto e apontou para um crucmxo que estava·
na frente: Aí está o único AGONIZANTE com quem a Igreja tem com:·
promissos.
.
Defender, com ardor e persistência, oa direitos e deveres mútuos en:;·
tre patrões e operários. Somos todos cnados à imãgem e semelhanÇil;
de Deus. Ver no trabalhador um irmão, um nosso ~e!l'.clhante.
,-~·
O sr. Geraldo Bezerra deu-nos um ' pequeno-grande livro. Cento · ~
poucas páginas, páginas luminosas que, numa síntese admirável, eleva.iri
o coração e o espírito aos mais altos pens:ttnentos de ' Justiça e Caridade;'. ·;

a'

.

VIDA JUDICIARIA

vez 1incero o Dr. Geraldo qu~o~o. procla~ou que n~o
propriedade particular.
ae concebe a aboiição de p~JDctptol morau. A ~greJa
LUIZ PEREIRA DE MELO .
A Igreja e Oa Operários, 6 outro ettudo va!io1o pouue, evidentemente auto!td.ade _como . DOI ahtmnu
luia e Profenor da Faooldade de Direito de Sergipe do. Mini1tro Geraldo Bezerra de Meneze·a e que tanto Pie ~ · em 191~. ~m lU~ eoCJcltca Stogulart Qudam. p~ra
êx1to alcançou quando lido 00 Congreuo ·Eucaríatico de aolumcoar a queatao aoc1al e oom ele au1u oontrcvera1~1
'
Barra do Piraí em 1944.
.. intimamente relecionada1 á natureza do trabalho. Nao .
Deparamo• no traotcuno de aua1 ·página a vigcroa·aa: eaqueçamo1 de que a Igreja •empre abominou OI .a~u 10•1 1\
Ocupa õ Dr. · GeraldÕ-- e e ra de Meor zea, o& ma·
giatratura do Trabalho. um lugar de merecido relêvotodo o acervo daa determinaç~e• 1e . natureza economictJ do oapitaliamo. Tanto anim que verberou IUBI .10JUett
Daí, o• 1inoetoa encômio• de deetlicadae figura• do e bem auim da vida eepiritu.al:-do• operários. O oarater ça1 flsgraotea. evidenciando 01 reaultado• maléfico• de!
Supremo Tribunal Federal e dentre ela1, por exemplo. o objetivo da doutrina aooial criatã eetá refulgente de ideia1 . teia abu~oa. ~eão XIII em 1?91. oom Rerum ~ovarum
Mioi•tro Orozimbo Nonato.
P. enciuamentoa Ei lo, afirmando com 1obeja razão que
ae 001 éfigura um aabio em 1eu aen1o admtrevel de
Aliá•, o Dr. Geraldo Bezerra de Meoezea. · é um Leão Xlll - <com a eua tempera e inluicão do futuro, previaão,
.
reflexo direto de IUB iovulgar 11pnegação â Ju1tiça do· . em · 15 de maio de 1851, hat teou uma bandeira, ergoetf
_ Quando dobramus a ultima página ào ltvro do
Trabalho.
··
· aua voz profética, mo•tr~tndo a 'urgeocia de arrancar 01 Dr- Geraldo Bezerra de M.~mzes. percebemos corno
O livro recente - c DOUTRINA SOCIAL E DI lrebalhadorea da 1ituação do miaéria a que · forem arraa
a dignidade do homem, co~tioú J sendo uma vi v~ ~
REITO DO TRABALHO,, do culto juiz e juri1to, pro tadó• e a oeceuidade de integra lo• na vida aooiat,.
salutar preocupação da . lgrr)a Católica, sempre v1g1 1;
pioierá, certamente um grande reflexo na vida 1ccial e
Efetivamente a figura de Santo Padre, foi inoon
!ante na liberdade e no direito do horr.em . Um livro I
jurídica do nono '(leh
cuuaa:eote o verdadeiro <inapirador da Juetiça Social, VqJioso . e de profundas meditações.
I
Neate trabalho, o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, no Muodo mod'!i'no•.
---·-· -- -~-----revela, ·além. de· um~ ~ce~tulida afirmacão eapiritual, acri
Era . a voz da Igreja, atravez do Sumo Pontífice
. o-lo· . <~O /;STF{TJo1':- tViTt:RÓJ F?.J. ;2j- cJ.x.,
rolada num 1deal edJfJcaote, . forra~o numa cultura pro aewpre edificante ·e eempre oportuna · em prol da huma fu.r~~
JI./)'Y'
)
"
funda e 1elutar, um eêo1o de prevuão doa grandu pro· nidade
-~ ,;;. A9S'I
b!emee jurfdioo 1ociái1.
A remuneração que é ante• de tudo um Direito,
Na1 paginai de - Doutrinai Social e Direito do como ,retribuição humana do ulário ao trebalb!ldor,
Trabalho, deparamo• com·· uma leitura exuberaotemeot'e mereceu do Leão Xlll. a auertiva de que - «do treba
inatrutiva quão proveitOII) . .
.
lho doa operário• •aem 81 rique'z u dO'I Eetadoa~. Com
Realcaodo temu de evidente importanciaJ aoali puhando ,e aquele maravilho1a Eociclica em derredor da
eaodo·OI com uma firmeza e •e~urança reconhecida, o dr. : 1ituscão doa trabalhad<.irea, reoonh ~ oemoe que -<de certo
Geraldo Bezerra Meoezea . faz diuipar quaiequer dúvidae não pode a caridade aubetituir ·a juetica quando o devi .
quu por ventura pudeuem 1er erguida•do ae nega iniquamente, e ee reclama, _para SI queetõe1
Abre o Miniatro Geraldo Bezerra de Menezea . aue retultantea ·dtu relsçõe1 entre o capital e o trabalho.
c.bra, com um eefudo preoioao tobrc 6eram Novarum uma eolução conforme á -ju1tiça e á equidade•. Expio·
cooferêocia que foi · 1umemeote aplaudida na Academia rendo muito bem a doutrina e com ela oa acue eagrado1
Flumine01e' de Letra1. quando do treo1cuno comem~· principio• o Dr. Geraldo Bezerra de Meoezea, eoube r e•. ·
retivo do soa cinqueotenlicio.
~&ltar · 01 lapidare• oonoeito1 de Leão XIII . Aliás Dom
Solenidade promovida · pela Junta Dioce1aoa da Luie Almarcha, culto Biepo de Leoo, em eua recentíuima
Acão Católica de Niteroi, é. além do mai•,· uma flagrante obrá Ideal Socialea. mottra ooa, para que· a vide~ aocial,
tepercuuão da• idéiu •aluterea contida• naquela Eoci
tal como é querida por Deu•. atinja 1eu fim. é euenoial ,
olice. em nono pah.
que um eatatuto jurídico lhe eirva de apoio · exterior de'
o, ·divenoa aapecto1 da famo•a e formo1a · Rerum refugio de protecão». Não meno• brilhaote é o eeu e•
Novarom . com aua1 reflexõe• ali encontramo• no bojo tudo (Conferencie) aobre Program·a· Social Crietão- que
·
o dr . Geraldo Bezerra de Meoeze1 revela aer um expo
de eua aoali•e convincente e concludente.
O pen10meoto do autigo Aroebitpo de Peru1a 8itor ainoero, claro. brilhante e de um eên1o de previaão I
Leão xru. alf eatá, eltUBote de aênao · de previaão
do• problema• que ventila na• paginai de IU8 obraE que Leã~_ XIII , - cá luz da• lei• diviDI!~· á luz Doutrine Social e Direit0 do Tcaba 1ho Foi , mait uma
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dd razão,, 1oube, como oiogo-[m defe.oder ·, o díreito de

eminente magistrado que muito contribuiu para o engrandecimento
da Justiça do Trabalho no Brasil" (Teresina, Pl, 31/05/94).

Geraldo de Oliveira, Juiz Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 23" Região (sede, Cuiabá, MT):
"Dirijo-me a V. Exa., Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes,
para registrar os meus cumprimentos pela homenagem que o Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 1" Região lhe prestará no próximo
dia 22 de julho do corrente ano; denominando o Fórum da Cidade de
Niterói- RJ com o seu nome.
Na oportunidade, asseguro-lhe que a merecida homenagem
reflete o resultado da seriedade e competência com que V. Exa. pautou
sua laboriosa carreira em prol da Justiça do Trabalho e da sociedade
brasileira" (Cuiabá, MT, 31/05/94).
"Transmito ao Exmo. Sr. Dr. José Maria de Mello Porto, digníssimo Juiz-Presidente do TRT da 1" Região, os meus cumprimentos pela
digna homenagem que essa Corte prestará ao eminente Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes, com a denominação do Fórum de
Niterói" (Cuiabá, MT, 31/05/94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO
Desenbargador Erléas Marzano, ex-Presidente do Tribunal e ex-Diretor
da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF):
"Aplaudo a iniciativa do Juiz Mello Porto, de dar à nova sede da
r•• ~.:~~ ..1,-, Tr"h,.Jho Pm nossa cidade o nome do Ministro Geraldo

:;-

::r

MANIFESTAÇÕES DE ~EMBROS
DO PODER JUDICIARIO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Ministro Luiz Antônio Oct4vio Gallotti,
Presidente do Supremo Tribunal Federal:
"Abraço caro amigo e mestre homenagem denominação Fórum
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, merecido reconhecimento
notáveis serviços prestados Poder Judiciário e Justiça do Trabalho"
(Brasília, DF, 31/05/94).

JUSTIÇA DO TRABALHO
Azulino de Andrade, Juiz vitalício, membro do Órgão Especial do
Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região e Professor da Faculdade
de Direito da Universidade Cândido Mendes:
"Parabenizo o Excelentíssimo Professor Geraldo Bezerra de
Menezes, digníssimo Ministro do Colendo Tribunal Superior do
Trabalho, merecida escolha como patrono Fórum Trabalhista de
Niterói, justíssimo preito sua integridade, cultura e inteligência, inclusive como um dos primeiros fundadores nossa J1.1.Stiça do Trabalho"
(Rio de Janeiro, 27 /05/94).
Roberto Davis, Juiz vitalício, membro do Órgão Especial
do Tribunal Regional do Trabalho da 1• Região:

NOTAS
Bibliográficas '
Henrique de Serpa Pinto
De Geraldo Bezerra de Me- c tua! que, a contrastar com .,a
nezes, batalhador infatigável sua mocidade, denotam o:.
da boa causa, recebi "Dou., seus escritos, discursos e contrina Social e Direito do Tra- ferências .
balho" .
Mims~ro
da nossa. mai::;
A vida humana, ensinava a1~a corte 0.2 JUStlça do uaSêneca, não ·é curta como u<UhO, profes:so1· ut: a1renu
dizemos ; n ós é que a faze- ::;oc.l:l.l, membro de numerosamos t al, pelo desperdício do mstu.uiçues c1entí ucas naciotempo. Basta que a queira- üll.1:> e e;;t range1ras, aljlulta a
mos aproveitar · devidamente, sua figura como a de um lfe ela nos permitirá muito3 1.11mo campeão Cio ca•o1lcisma;:
e grandes cometimentos.
1 msp1racto sempre na ãoutrl 7 )
.s e a carreira de Geraldo na infalível
ctas encíciica:;·
Bezerra de Menezes é· uma _pontlt icms, mananciais llle~:
senda luminosa, que a todos gotáveis ue Clencia e sabe~o- ,
aàmira e edifica, deve-se is- ' ria.
\ ,:
to, apenas, ao fato de ser
''Doutrina Social e Direi~
êle, graças a Deus, um ho- ~lo Trabalho ", recentementJ)
mem sensato, que resolveu, editacto, é livro que põe au
sem perda de tempo; tradu-. I alcance ao públlco os en.>mazir em obra - e obra per- , mentos contidos em quatrú
as suas tirmes con teren c i a.s pro11 unc1actas
durável
con vicções, religiosas e filo- j pelo autor, · em uif.erente:s
só ficas.
i oportunidades, com aquela
As horas, por outros mal- smgeleza de linguagem, probarata d~s em 'àivert1mentos fundictaa.e de conceitos e aivãos, acostumou-se êle a em- : ta erudição que caracterizam
pregá-las, ctesae cedo, e dih ~ i todos os seus trabalhos . .Faç({
.gentemente, · no amanho·· cta. l votos por que n ão demorem
mteHgencia, ri~ aquisição d~ J muito a aparecer, em seguicultura, no estuuo acurado mento dêste, novos frutos cta
dos grandes problemas· uni ver / mesma árvore .
.
~ a1s. Vai a magnífica matu- /
ridad~ espiritual . .e
intele- 1

M'ini stto .· .{j efaldo ·Be·
zerra de Menezes
l i

\

I

;.rito de renúncia, ·que dev,
tcaracterizar o magistrado .
Optando, desde moço, po1
u!~ ~ar:~ ira ~r?u~ -~ glorio
Nada. será mais grato ·a V.
Exa., neste momento, do .
que ouvir de todos nós, mais·
do que a esperança, a certe-.
za de qu e V. Exa., como·
como Corregedor da Justiçá 1
elo Trabalho, viajando por to:.
do o país e visitando os Tri- ;
hunais Regionais, levar,á a
cada representante da Justiça do Trabalho Q exemplo
de que mais se pode gloriar ·
. êste Tribu nal, que é o p róprio exemplo da v ida de V .
Exa .. E nada ser á m ais grato, .tainbém, ao seu coração,
ce que t odos n ós dirigimo E <1 '

,.

Palavras do Ministro Ju!fo Barata ,
pelo Tribunal Sup~rior do Trabalho
Confe;,:~n o c;,:pec-i<il prazer
com que f'Oll inrumbiclo ele
suudar ....!L !llini~tro. Geralcl

. con~trut.or. cio necreto-!elíl7'

:J.7'J7, que e::;truturou a Ju1 tic,:a elo Trabalho, integrctrHI'

JJi .l\lenez~ n · Jil,lil a definitivamente no PoJe
eleirão PS!lil .9-'!l.lli rargç_; (.].e. Judiciário. Nenhum Juiz r)l
<'õiTC'gP<iw: .c&r.al 0,ü_ .J.usti.l;.a Trabalho esquecerá êsse ~ '
.ilil- ..J):i.l.UJJ.ll) . H.ú muitos ~erviços inestimáveis, qu ~ ·v·.
;mos. num li vro de Long- Exa. prestou a esta · Ju .;;tiç~:
haye, tive ocasião de ler o se· é nenhum de nós se olvida
guinte pensamento <1 rb'pei- tá também da diginidade, d<
to da eloquência: "A eluquên- v.e rticalidade, ria i,ndcper
cia consiste apenas em saber dência, da cultura e da eru
dizer alguma coisa a ai- dic,:ãQ, que V . Exa..- revelou.
-.-,
eri.- .
guem.. ,., .- ·c-r·e··-1·0- , -po 1:tari.to •- que durante o. .longo
• tem~,
·
neste momento, ser que pres1d1u est~ Tn urtHL
Pfss~~nte dizendo a êsse a1·'
V . . Exa. tem amda cont~> ·
e 0~
qu~ é 0 ;',linistro Ge- buído para a boa reputé\Ça-:.
~~1d~'Bezerra c1e\1enezes, -es:·, da ~_ustiça do __Trab~lh~ 1_1 : :.
sa alguma coisa que t~dos B;~s1l e no _E~t' -d~geu o, <:t1 a
nós guardamos no coraçao e 1 v.~s tle seus _llvt os _e de ~ua:.
há muito tempo estáva- : Ja numeros<~s obras. . Se~,.
1
~oes
para lhe dizer_ . :
I tratados _e . seus ensaws so ·
s a eleição Sr. Mmtstrc b_re o. D1re1t<? do Trô:balh<.
U
--- ~
r tem SldO aceitOS e Cltadm
-Ger<~ldo Bezerr<t ele Menezes , ~ em Universidades da Euro· ·
é mais um ~t pro,·a de que c. pa e da América do Sul, cor. ·
seu nome ::;c_ to.rnou uma e~
palavras · de louvor e acata·
··écie ele stnontmu da Justl·\ !nentà. V .. Excta . é, com ;
a elo Tra balho . Sendo V· · ji:;ua mocidàde, com a pujan
~xa. u mms moço de todm ~' r:le:.-t'et' ldP-a 1 e eom.-0 :vL.
nó::;,. pode_orgullwr-se ;J,e.. tet ,gor de ·su a fé, um exempll
prestado. a .)u::;tH_;a do lr-1ba ~de devotamento à iníssão ·dl
~hu ::;ervu;os que nenh~m dt ! juiz. Tentado embora, cert<
tóR·, LJI'CStUU, porque !O} V: vez, pela política, teve O bO!l ·
~xa,, como colahor<~f~or dl· 1senso, qu e às vezes se ten
L' e to du _,..~rnndl'
l'resule" ~· "qUe denominar heroismo, d(
\larechal Bt.rril'o .C?a::;~ar ?u ~~~~ificar qualquer veleidatr a, o verc\tir\cao ,JLltol L. râe aquela g~al'!._deza do espi
~~

'.sa, V. E:x:a. prova a todos '
. nós e ao"país, a que está ser-~
, Yindo, que é um homem ,_de
• sincero .. ideal. Assim o de-'
; monstra, aliás, a convicção, .
: que V. Exa . tem sempre re·
· velado na defesa dos ideais
cristãos, combinando, admi-,1
ràvelmente, na sua pessoa 1
de católico praticante, o 1
amor aos princípios · e às J
lGis, qu e regem a J u stiça do
·Trabalho, com os postu lados, ,
que os P on t ífices têm defen- j
clido e espalhado pelo m undo,
como bandeir a de reivin dica-1
cão legítima do operariad_o:.
1 flUe todos nós dirigimos
· ã1
! Deus - ao Deus em Quem'
.v. Exa. acredita p_a ra ,
1 que o pl'oteja e o ajude na 1
sua mais alta missão, por- 1
·ue essa missão está confun· ·
lida com a dign l<lude ele to- ·
ios nós, . q u e é a d iginidade
da Jus tiç~ do Trabalho, .:1 ·
quem servimos."
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PRONUNCIAMENTO DO JUIZ REPRESENTANTE
DOS TRABALHADORES, RICARDO AUGUSTO
OBERLAENDER, DA SEÇÃO ESPECIALIZADA
EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Rio de Janeiro, 15/08/94
Senhor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes,
É com justificado orgulho que tenho a honra de passar às mãos de
Vossa Excelência o pronunciamento que fiz, nesta data, no Egrégio
Colegiado da Seção Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, em louvor a Vossa
Excelência, a propósito do recentemente inaugur~do "Fórum Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes", homenagem que, como acentuei, fez
justiça à vida e à obra de uma das personalidades maiores da história
da Justiça do Trabalho no Brasil.
Eis, in verbis, o m(;!u pronunciamento:
" Honra-me fazer uso da palavra neste Egrégio Colegiado para
expressar o meu júbilo pela significativa homenagem que acaba de ser
prestada ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, com a inauguração
·do fórum trabalhista que recebeu o seu nome. No pórtico do edifício,
lá está, para a posteridade: F6rum Ministro Geraldo Bezerra de Menezes.
Na condição de representante dos trabalhadores nesta Egrégia
Corte, de cidadão com raízes na Velha Província e por tudo que representa o preclaro Ministro na história da Justiça do Trabalho no Brasil,
não poderia silenciar-me. Fez-se justiça.
Fez-se justiça, repito, ao eminente mestre de Direito do Trabalho, •
responsável maior pela condição que hoje desfruta a Justiça do
Trabalho no país. Foi ele o autor do anteprojeto transformado no
Decreto-Lei n° 9.797, de 9 de setembro de 1946, que deslocou a Justiça
especial do âmbito administrativo para inserí-la, vitoriosamente, n o
Poder Judiciário, antecipando-se, cumpre acentuar, à Constituição de
1946. Com o seu labor insuperável, com as articulações que corajosamente encetou, apoiado e estimulado pelo então Presidente da
República Eurico Gaspar Dutra, não fosse o ínclito Ministro, possivelmenfe aqui não estivéssemos, representantes de empregados e de
empregadores e demais ilustres jtúzes de carreira - todos procurando
dirimir os conflitos trabalhistas, voltados ao bem comttm e à justiça
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