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· u A Just!ca do Trabalho" 
l Pelo ministro Geraldo i 

Bezerra de Menezes 
O ministro Geraldo Be~;~rra Õ"l 

.Menezes, atual presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho, 
inaugurou, em ago~to de 19·!7, o 
curso de Divulgação e Aperfei
<;oamento de Direito do Traba-

l
lho, mantido pelo Ministério ê.o 
Trabalho, Indústria e Comérc!o. 

Na sua primeira prele~ão, que 
ncaba de ser publicada, o minis-
tro Geraldo Bez~rra de 1v!eneze-s 
discorre sôbre "A Justiça do 
Trabalho - sua significação ua. 
história jurídica ~ ~ocial do Br<t. 
si!"', tema, sem dú,·ida, d::t :aio1' 
atualidade, apreciado R. lu~ das 
modernas teorias do direito. 

Exposição segura e metódica, 
.~ná:lse e critica das nórma:; ado
i.adas pelos orgãos técni!:oH e 
administrativos, na eleboraçii.o \iv 

! nosso direito judiciário tr<'.balhis
ta, tais são, entre outras, as ca
racterísticas da f!Ubstancio~~ mo_ 
no grafia em apreço. 

Todos os capítulos de "A Jus
tlça do Trabalho'' se revcstl!m de 
particular importância quer pel:L 
dareza de exposição. que permite 
acompanhai' a sdiferentes :a!et; 
do desem·olvimento daquele or
gão especializado, quer J•cla su
gestiva documentação com que o 

I autor reforç;a as suas idéias ·~ 
doutrinas. 

Acreditamos, assim, p o d e~ 
prestar um serviço aos cstudio-
::cs da matéria, aos técnl·~os c 
mesmo aos não Iniciados, reco
mendando a leitura de "A Jus· 
t;ça do T1-abalho" da antoria do 

1 ministro Geraldo Bezerra de Me
lnezee, pelas indicações prtciosa:s 
que o opúsculo oferece às elite.;; 

l intelectuais e às classes trat·a
lhistas do país. 

<LFf t-/~"77-~ ÁJ~) 
;;.Á-~ 4 -1't~S 



Sá b a <lo, 31-1-1948 

fJustiça do Trabalho 
Cpcrfu:nc eslu:dc de Mfnfsfrc Be .. 

zerra de MeneZ'es 
Acaba de ser editado em Pu-~ 

hlicação esmerada. um novo 
estudo do Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, atual presi-

Ministro Geraldo Bezerra de I 
M1!11ezcs I 

dente do Tribunal Superior do 
Trabalho, sõbre direito traba- , 
lhista. Nesse sucinto t.rahaiho, 
o autor. que é especialista e I 
profundo conhecedor das cau
sas do direito e justio;a '!spe
ciaJizada entre nós, reveia-~:~e 
mais uma vez como Profundo 
conhecedor da matéria aborda-~ 
da, que está ao alcance ele to
das as classes sociais Jo .Bra· 
si!. I 

"A JUSTIÇA DO TRABA.
LHO - SUA SIGN!FlCAÇ..:\0 
NA HISTóRIA JURIDICA E 
SOCIAL DO BRASIL" -- G 
mais que um escors0 re<>ons
trutivo do passado dessa nova. 1 

magistratura, Podendo ser ·con
siderado corn0 o mais seguro 
infOrme critico que sõbre o aso~ 
sunto já veio A luz. Gerald~ ' 
Bezerra de Menezes. com o se
guram:a que lhe é caracterisii• 
ca, reconstitui, em esWo inci
sivo e lavorado, a gênese da 
Justiça do Trabalho, quer fren
te ao Direito Constitucional, · 
quer !rente a. doutrina e ao 
ainbiente em que germinou e 
chesceu. Vem, pois o seu ·'}pús.., 
culo enriquecer a já. vasta bi"" 
bliOQrafia do nosso Direito so
cial, cobrindo uma lacl~na,J 
obra. que é, juridica. histórica e 
iltera.rtaemnte, a mais perfeita. 
síntese da evolução da .Tustiça 
cl.o Trabalho. 
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-''A .JUSTICA DO TRABALHO - Sua significação na histÓria 
· ·Jtir.i:dica. e ·social -do Brasil" 

.. -.(1947 - Imprensa Nacional - Rio de Janeiro Brasil) 

OPINIÕES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS: 

Ministro CASTRO NUNES, dg Supremo Tribunal Federal: 
11Li com a merecida atençao e proveito o exemplar~ que teve a 

bondade de me enviar, contendo a sua aula inaugural sobre 11A ~
~@Trabalho, ·m significação na História .Juridica ~Social 
do Brasil". E um trabalho magnifico, e que atesta, ainda uma vez? 
os meritos do seu ilustre autor, já documentados em outras contr~ 
-buiçÕes? pgr igual valiosas, no campo do direito trabalhista e da 
nossa h~storia politica e, mais recentemente, na sua atuaçao como 
P~esidente do Egrégio Tribunal Superior do_Trabalho, através deci-
soes que tenho lido em autos e em publica~ao oficial. 

O estudo que agora nos proporciona sobre a .Justiça do Traba
lho 'nos seus primÓrdios e na sua etapa atual de ramo incontestado 
do Poder .Judiciário é, por todos os títulos, excelente, na forma 
como no fundo, quer :·pelo- vasto conhecimento do assug.to, em que se 
especializou, quer pêla clareza e brilho da exposiçao". 

Ministro BENTO DE FARIA, antigo Presidente do Supremo Tribu
nal Federal: 

, A A 
11A magn~fica conferencia sobre "A .Justiça do Trabalho" pro-

porciona lição clara e concisa e expressa a competencia do ilus
tre conferencista". 

Prof. CEZARINO JUNIOR, Catedrático d§ Direito do Trabalho da 
Faculdade de Dir~ito da Universidade de Sao Paulo: 

11Li -· de um folego sua Conferência sÔbre a Justiça do Trabalho 
e lhe apresento os meus melhores cumprimentos Eela felicidade com. 
que se houve no resumir e interpretar a evoluçao da nossa magis-
tratura trabalhista. _ 

" A -11Para quem, como eu, conscio da importancia dessa instituiçao, 
se tem sempre batido pelo reconhecimento do seu verdadeiro valor, 
atr~vés de sua insorporação ao Poder .Judisiário, da exata denomi
naçao de seus Órgaos como Tribunais g_ue sao, da admissibilidade do 
Rect~so Extraordinário de suas decisoes para o Supremo Tribunal Fe
deral, etc., é uma grande satisfação poder verificar que a nossa 
.Justiç~ do Trabalho tem, agora, à sua frente, um insigne jurista 
que, nao apenas lhe conhece1 bem ~ História, como sabe interpretar
lhe exatamente a alta significaçao"(Sao Paulo, 12 de janeiro de 
1948). .. 

Desembargador ALVARO ~~EIRA PINTO, presidente do Tribunal 
Eleitoral do Estado do Rio de .Janeiro: 

11Hão queria agradecer a gentileza do oferecimento do exemplar 
de sua admirável aula inaugural, sem o ler cuidadosamente. 

Terminada a leitura, fiquei alegre. Verifiquei que o atingir 
à cumeada de uma nobre carreira, não diminuíu o seu entusiasmo. Ou
tros se contentam com o lugar ao alto. Abandonam, em seguida, tudo 
e contribuem para que aunente a descrença nos nossos homens pÚbli-
cos. 

Prossiga, meu querido Presidente. Sirva com amor à sua .Justi
ça do Trabalho, a fim de que, sob a lÚcida e crite~iosa orientação 
do insigne chefe, mantenha a mesma alta significaçao na história 
juridica e social do Brasil. 

Começou o amigo muito bem. No alto onde se encontra, mantenha 
o mesmo entusiasmo . A .Justiça, principalmente a do Trabalho 7 deve 
ser rápida e os seus arestosl se apri~orad os, plenos de equ1librio, 
sempre uniformes, contribuirao para afastar do Brasil a influência 



/ 

I 

.i 
I,. 

2 

malsã de doutrinas inadaptáveis à Índole do nosso bom povo 11 (Nite
rói, 5 de_ janeiro de 194B). 

Prof. ALCEB1ADES DELA}~RE, da Faculdade de Direito da Univer-
. sidade do Brasil: ... 

11Li com sumo prazer intelectual sua magistral monografia so
bre a Justiça do Trabalho. Recolhi preciosos ensinamentos que me 
serão muito úteis no exercÍcio do magistério. Guardarei o valioso 
documentário entre os meus livros mais caros" (Rio de Janeiro, 23 
de janeiro de 1948). 

Dr. HERBERT DE l'-1AG~LHÃES DRgJ-1MOND, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3a. Regiao, com sede e~ Belo Horizonte: . 

11Li com grande prazer a publicaçao que contem a aB-la J.naugu
ral de Geraldo Bezerra de Henezes no Curso de Divulgaçao e Aperfei
çoamento de Direi to do Trabalho. Posso -afirmar -que ninguém aborrlou _ 

) 
com maior brilho as origens e fundamentos jurÍdico-sociais da nova 
Justiça que, também a meu ver, tem suas raízes no ideal da solida
riedade humana inspirada nos princÍpios do cristianismo. Sua bri-
lhante tese veio, aliás, confirmar o prestÍgio de seu nome entre 
os melhores divulgadores do direito social brasileiro e seu mereci
do renome de Juiz do ~rabalho, através uma luminosa ~tuação nos 
Tribunais a que tem ~·qedicado o melhor de sua inteligencia e de sua 
incontestável capacidade moral. 

Faço votos para que o autor continue à frente do E. Tribunal 
Superior do Trabalho, mantendo assim o prestÍgio de nossa Justiça 
e a tranquilidade e o equilÍbrio entre as classes patronais e obrei
ras" • .. -.: 

Dr. ADONIAS LI}~, Juiz-Presidente do TribQnal Regional do Tra
balho da· 7a. Região, com séde em Fortaleza, da Academia Cearense de 
Letras: 

11 0 vitorioso autor de "PolÍtica Sindical Brasileira", em mome.n 
to oportunQ, acaba de nos dar com essa publicaçao, um excelen~e 
trabalho sobre as origens hisfóricas, estabelecimento e evoluçao do 
Direito Trabalhista no Brasil. Parece até um ·milagre, e só se pode 
atribuir ao,seu invejável poder ge s~ntese, o fatQ de se conter, n~ 
quelas 34 paginas, uma dissertaçao tao completa soere tudo que se 
relaciona com os antecedentes e decisiva organizaçao da Justiça do 
Trabalho em nosso paÍs" (For~aleza, 19 de março de 1948). 

Dr. DJALHA D~ CASTILHS HAYA, ciuiz do Tribunal Regional do Tra-
balho da · 4~· Regiao, com sede em Porto Alegre: A 

11 0 brJ.lha."lte estudo de Geraldo Bezerra de Nenezes sobre a 11~
:t..l.ç,a Q.Q. Trabalho'', op2rtuna e erudita aula inaugural na instalaçao 
do "Curso de divulgaçaQ e aperfeiçoamento de D~eito do Trabalho"_, 
loi_mais uma reafirmaçao da sua vasta cultura sobre~ ~ nossa legis
iaçao social, que muito co~corre para boa sedimentaçao do Direito 
trabalhista brasileiro" . (Porto Alegre, 14 de janeiro de 1948). 

_Dr. CELSO LA NA, Juiz do Tribunal Regional do Tràbalho da la. 
Regiao, com séde no Distrito Federal: 

"A Justiça do Trabalho", por certo, mui to contribuirá para des
fazer velhas prevençoes e arraigados preconceitos contra êste digno 
e operoso ramo do. Poder Judiciário". . 

- D~. NOZART VICTOR RUSSOHANO, Juiz-Presidente da Junta de Con
ciliaçao e Julgamento e Professor da Faculdade de Direito de Pelo
tas: 

"Num brilhante opúsculo, o minist:ro Geraldo Bezerra de 11enezes 
realizou profunda e elegante síntese sobre as origens históricas e 
os destinos promissores da Justiça do Trabalho nacional. Essa Justi- ~ 
ça es pecializada necessita de muitos defensores do quilate do autor, 
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a fim de que seja mantida no alto lugar em que se encontra coloca-
da atualmente. . 

Como modesto ~studioso das disciplinas jurÍdicas e professor 
de Introdução à Ciencia do D!reito da Facu~dade de Pelotas, envio 
ao autor calorosas felicitaçoes pelo seu sabio estudo que mais bri
lho empresta à sua consagrada tóga de magistrado". 

Prof. ADAUTO FERNANDES, da Faculda~e de Direito de NiterÓi: 
"Recebi, gesvanecido, o trabalho sobre "A Justiça do Trabalho, 

sua significaçao na história .iurÍdica e social do Brasil", de sua 
autoria. Li-o, todo, e me felicito por vê-lo tao bem orientado quan
to à verdadeira significaçao que o direito tem na história jurÍdica 
e social de um povo. 

A sua análise é lÓgica e clara,Asem esquecer a combinação dos 
diversos elementos gue permitem a ciencia situá-lo em sua fecundida
de, ou fonte originaria do prÓprio meio. 

O Direito do Trabalho, ou aquilo que eu denomino cgmo Última 
ratio - Direito Industrial? no Brasil, é bem a explicaçao que alcan
çou o seu entendimento" (R~o, 6 de março de 1948). 

Prof. ADA 1Y.tASTOR,_Lil·1A, da Faculdade de Direi to do Rio de Janei-
ro: 

"A sua dissertação "A Justiça do Trabalho, sua significação na 
história jurÍdica e social do Brasil", foi lida por mim com interês
se real. 

Não pod~ria ter sido maiê feliz a sua aula inaugural, em 1947, 
do Curso Jurldico de Divulgaçao e Aperfeiçoamento mantido J;.>elo 1·11-
nistério do Trabalho, IndÚstria e Çomércio. A evofução economica do 
B~asil, consoante as nos2as tradiçoes de povo latino, que nos fazem 
por na base das r~alizaçoes sociais o Direito Escrito, haveria de 
determinar providencias legais de a~paro e defesa do trabalhador. 

Dessarte, o empresário e o trabalhador figuram no centro do Di
reito Capitalista e do Direito Trabalhista, respectiva~ente. A ordem 
econÔmica impÔs à ordem jurÍdica transformações, que não é possível 
negar, para que a~bas se ajustem e se robusteçam. _ 

E tudo isso leva a considerar o problema ingente da aplicaçao 
do Direito Trabalhista. 

. ... -Para entendimento desse problema - entendimento e soluçao - a 
sua conferência é um elemento- ·precioso. Ninguém o f aria com maior 
conheçimento do assunto, nem mais autoridade" (Rio de Ja_r1eiro, 12 
de agosto de 1948). · 

Desembargador LUIZ DA SILVEIRA PAIVA, do TribQ~al de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro: 

"No importante estudo sÔbre a Justi ça do Trabalh,oJ o autor re
vela grande talento, vasta cultura e perfeito conhecimento do Direi
to Social" ( Niterói, 5 de janeiro de 1948). 

Desembargador HERÁCLITO CARlill iRO RI BEIRO: 
_ "Há muito, acompanho pelo "Diário da Justiça" suas justas deci

soes, que evidenciam integridade, , sólida cultura e notável senso ju
rÍdico. A ad~iraçao que tenho pela s~a cultura acaba de ter brilhan
te confirmaçao com a sadia leitura desse abonado trabalho" (Rio de 
Janeiro, 16 de fevereiro de 1948). · 

Dr. EDNtP~IDO LINS NETO, Advogado, Consultor JurÍdi_co do l1inisté
rio da Educaçao e Cultura: 

"A Justiça do Trabalho", mais uma vez, veio confirmar o alto 
conceito que goza seu ilus~re autor, o jurista a quem, em tão boa 
hora, foi entregue a dire çao da Justiça Trabalhista , que lhe deve a 
Última e inteligente reforma" (Rio, 20 de janeiro de 1948). 



4. 
Dr. BRAZ FEL!CIO PANZA, presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil Secção do Estado do Rio de Janeiro: . 
11ti .o oportuno trabalho que Geraldo .. Bezerra de .Menezes_dá a 

pÚblico, estudando, com brilho e proficiencia, a significaçao da 
justiça trabalhista, à luz <}a história jur:Ídica e social do Brasil. 

A mim me falece competencia para apreciar e julgar os pro~
dos conceitos emitidos pelo eminente amigo~ quel com rara eficien
cia e galhardia, ocupa o elevado posto de Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O autor mostrou, num escorço feli~, recorrendo ao elemento 
histórico de exegese, 11 as origens economicas, morais e pol:Íticas 
da ... justiça do trabalho", para evidenciar em como "surgiu esse ex
plendido orga.Q.ismo 11 , hoje mui justamente integrante do _Poder _Judi
ciário, por forç~ de preceito constitucional. ExerceDdo funçao ju
dicante como ór gao que, de fato, · distribui __ a _pr~staç~o jurisdicio- · 
nal, posto em esfera especial, - nada mais razoável, lÓ9ico e ju- · 
rÍdico que erigÍ-lo dentro dos poderes soberanos da Republica, co-

,mo acertadamente o fez o Constituinte de 1946. 
~ Finalmente, para rematar não escondo o prazer espiritual que 

me deixou a leitura meditada da sua aula inau9ura1, que encanta pe
lo castigado do ve~náculo, pela agudesa da analise crítica e pela 
firmeza da exposiçao. 

Para mi m - tanto. o ãdmiro - o autor está, pela 9randeza de co
ra;(ão7 entre os - Homens e Idéias à luz da fé -; a fe, luz da con
ciencla e a cultura j~ldica, unidas, hao de estadeá-lo, certo, en
tre as grandes expressoes do Dir'eito" (Niterói, 27 de dezembro de 
1947) • 

... Dr. C~LIO GOYAT~ 1 Advo gado Professor da Faculdade de Ci ências 
Economicas da Univers1dade de 11:Lnas Gerais: 

"Li atentamente e com real proveito a monografia: "A Justiça 
S!.Q. Trabalho - Sua significação ua. História JurÍdica _!L SÜci al do W.
sil", de Geraldo Bezerra de lvlenezes. O trabalho constitui admirável 
síntese da história dos tribunais trabaL~istas em ~osso país. 

Os conceitos que o egrégio TiatrÍcio expende sobre a integração 
dêsses tribunais no Poder Judiciário são irrefutáveis e valem como 
uma autorizada licão. 

Os nossos votos são para que o ilustre jurista continue a en
riquecer a nossa doutrina com os seus valiosos trabalhos" (Belo Ho
rizonte, 20 de março de 1948). 

Dr. CUPERTIHO DE GUSHÃO, Advo gado, antigo membro do Conselho 
Nacional do Trabalho: 

"Creia, o ilustre patrício, que sua "Aula" bem merece êsse ti
tulo, pela clareza com que a mat éria é exposta, pela suavidade da 
inguagem e pela oportunidade com que foi lançada, po!s, origi~ando
se, a atual Justiça do Trabalho, dos incipientes Órgaos que vem des
de o_ antigo Conselho Nacional do Tr abal.g.o, de 1923 ~ das J Untas e Co
missoes Mistas, como muito bem o diz, nao poucos sao os que hoje mi
litam nela desconhecendo sua história. 

Essa aula, portanto, a meu entender, constitui os primeiros en
sinamentos a serem ministrados a quem ingressa na Justiça do Traba
lho, como advogado, serventuário ou, mesmo, seja-me permitido dizer, 
como juiz". 

Pro·f. ISHAEL DE LI11A COUTINHO, Secretário de Educação e Cultu
ra do Estado do Rio de Janeiro, da Acadenia Fluminense de Letras: 

"Seria excusado.t a minha apreciação dos in~ul9~es mér!tos de 
Geraldo Bezerra de Henezes, cultor das_letras Jurldlcas, tao em dia 
c2m as modernas e mais seguras concepçoes do Direito Trabalhi sta, 
tao fiell i g~almente, aos eternos princÍpios cristaos, base e ~
damento de toda doutrina social. 

Tudo isso vejo espelhar-se, com a mais perfeita clareza e niti-
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de~, nas ·páginas formosas da sua exposição, verdadeira aula de sa
piencia que o seu talento e. a sua cultura em boa hora me propicia
ram". 

Dt. ALO!SIO DA COSTA C~VES, Juiz-Presidente -da Junta de Con
ciliaçao e Julgamento de Belem: 

"Li com entusiasmo e grande proveito o douto trabalho do Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes - "A Justiça do Trabalho, sua sig
nificação na história .jur:Í:dica e social do Brasil", o qual, como 
magnifica sintese da Justiça do Trabalho, constitui um marco soli
tário em nossa bibliografia especializada" (Belém, 25 de janeiro de 
1948). 

Dr. BERESFORD NAHTINS !,fOREIRA, Juiz-Presidente da Junta de Con-
ciliação e Julgamento. de VitÓria: · ,. · 

"A leitura, atenta, que fiz do ~agn{fico estudo sobre "A Jus
tiça do Trabalho" reforçou a_impressao que colhi em suas obras, de 
Juiz e de Professor, impressao de simplicidade aliada à cultura, de 
agud~za de percepção Q~ida a um entranhado cariP~o pela Justiça do 
Trabalho" (VitÓria, 2 de fevereiro de 1948). 

Dr. CLÁUDIO BORGES,.... Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Campos: 

"A Just;ça do Trabalho 11 vem enriquecer os nossos gabinetes de 
estudo, aumentando a já considerável série de publicaçoes que con
sagram o autor como jurista emérito, historiador e literato. 

Não é Geraldo Bezerra que está de parabens. Somos nós os J~i
zes do Trabalho, são os estudiosos do direito social, todos aque
les, enfim, que necessitam dos constantes ensinamentos dos mestres 
para que mais segura e mais ~restigiada se apresente a Justiça do 
Trabalho, em nossa querida patria 11 • 

Dr. XAVI~ C~RDOSO, ~a Proc~~adoria da Justiça do Trabalho: 
"Na admiravel conferencia sobre 11A Justiça do Trabalho", en

contrei uma rica messe de notáveis ensinamentos" (Rio, 15 de feve
reiro de 1948). 

Dr. HOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, Diretor do Departamen
to Nacional de Previdência Social: 

11 Percorri com interesse o seu belissimo trabalho sÔbre "A Jus
tiça do Trabalho" e felicito-o pela Ótima contribuição que com ele 
traz às nossas letras jurÍdico-trabalhistas" (Rio de Janeiro, 19 de 
janeiro de 1948). 

I 

Dr. ~LCIO SILVA, Advogado: • 
"A Justiça do Trabalho - Sua significaçao na histÓria .jurÍdi

ca e social do Brasil" contém a magistral aula inaugurà l proferida 
pelo Min~stro Geraldo Bezerra de Henezes na instalação do Curso de 
Divulgaçao e Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho, mantido pelo 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. 

Advogado que sou da Justiça do Trabalho~ desde a sua fundação, 
o nome do autor, como Juiz trabalhista integerrimo e como cultor do 
Direito Social Brasi!eiro, de há muito, é alvo de minha maior e in
condicionada admiraçao, nascida e originada da leitura constante de 
seus admiráveis votos proferidos em decisÕes do Colendo Tribunal Su
perior do Trabalho e dÕs seus excelentes trabaLhos jurÍdicos. 

A leitura que fiz do magnÍfico trabalho, valeu para mim como 
uma liÇão magnifica de história jurÍdica e social. E constituirá, 
estou certo~ um subsÍdio de inestimável yalor para a história da 
Justiça do Trabalho no Brasil". 

Dr. RODOLFO ~NA~IDES DE ~ffiCEDO , Advogado: 
"Em sua conferencia "A Justi ça do Tr abalho", Ger al d o Bezerra 

- I 
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de Menezes mais uma vez revelou sua notável ilustração e competên
cia na matéria"· (~iterói, 29 de dezembro de 1947). 

Dr. BENEDICTO DE AZEVEDO BARROS Advogado: 
''Sou úm -dos inúmeros advogados-da Justiça ·do Trabalho acostu

mados a ver nas suas decisÕes sempre o ideal da justiça efetivada. 
Foi, pois, coni jÚbilo que ·li a bela lição, onge a:Rrendi inúme

ros ensinamentos postos à luz com o brilhantismo nao só do escritor, 
mas do jurista que pontifica neste alto e honrado Tribunal". 

Dr. OCT~VIO DE CARVALHO VALE, Advogado do Sindicato das IndÚs- · 
trias Mecânicas e de Mater ial Elétrico do Rio de Janeiro: 

11A Justiça do Trabalho; sua significacão na história jurÍdica 
e social do Brasil" é um tràbalho de grande valor,.e oportunidade e, 
por si so, basta para definir ~ cultura e inteligencia de seu au
tor" (Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1948). 

Dr. vliLLIAM MONTEIRO ... DE BARROS, Advogado: ... A 

"Li com grande interesse a magn:Í:fica conferencia sobre "A Jus-· 
~ 3.Q. '.irabalho'.' de Geraldo :§ezerra de 11enezes, não sàmente por his· 
teriar tao fielmente a evoluçao da Justiça do Trabalho, mas, espe
cialmente, porque de.+ine1a com segurança os s~us traços distintiv2s 
e a sua verdadeira posiçao em nossa organizaçao constituciona±, so
bre a qual nunca será demais insistir, tendo em vista a relutancia, 
inteiramente injustificada, que ~inda existe e~ certo~ setores qu~~
to a ~ec2nhecer-lhe aq~ela posiçao e a colocaçao hierarquica dos no-
bres orgaos que a compoem11 · • · 

Senador NOVAES FILHO: 
"Li con vivo interêsse o seu magn:Í:fico trabaLho sÔbre "A Justi

ça do Trabalho". Peço receba os meus aplausos pela orientaçao ·do 
mesmo" • ..-

P. OSCAR MUELLE~, S.J!, Reitor do Seminário Central de N. Sr~. 

/
da Imaculada Conseiçao - Sao Leopoldo Rio Grande do Sul:_ _ 

"Tenho em maos a tese inaugural ~o Curso de Divulgaçao e Aper
feicoamento de Direito do Trabalho. Nao duvido de aue os. seminaris
tas; nos seus e2tudos de ~tica e Sociologia, se aproveitarão gran-
demente das liçoes o.ue o Ministro Geraldo Bezerra de Henezes lhes 
dá, de profundo sabêr, de i~te_nso labor; de inteligente aplicação 
d2s princ:Í:pios básicos de sa filosofia ~os assuntos ~ às realiza
çoes modernas ).. e de uma honestidade a toda prova" (Sao Leopoldo, 10 
de jiDLho de 1~48). 



• ... , · ·~·- --· 
.A JUSTIÇA i)O TRABALHO ·- sU:a ~S!gnifi-cacão na Hist6riá .. 

i 

:. , 

.. 

'· 
·JurÍdica e Sociai do Brasil (~~47 - I l!lprensa Nacional - Rio ·de ~Jépiei·-· _ · . 

.• 
ro - Br~sil): . . 

lv1'..ÁRI0 C. VIL.~LA - "Justiça do Trabalho", revista 0 0 
. . 

' lionento 11 
. - ' Rio - 'janeir ·o de 1948 • . 

.... ' 
JACOB RAUED - 11A Narp;en de un Oi:JÚsculo sobre Direito 

Trabalh ista", "Correio Paulistano", São Paulo, _lQ de _janeiro dé _1948. 

- . A • 

Op i!1.ioes sobre "A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua Signifi-

cação !la HistÓria JurÍdica e Socia l do Brasi 111 - (1947 - I 1:1pren sa · Na-.. 
, cio!1al - - Rio de Janeír,o - ·-Brasil) do líihistro CASTRO NUiffiS , do ~pre-.. 

-~-no Tribunal Federal; jrof. CEZARIHO J w-TIOR, da Facu ldade de Direito 

da Universidade de São Paulo; Prof.. ALCEBÚDES DELAl"IARE, da Facu lda

de de Direito da Un iversidade do Brasil; Prof. ADAl·ffi.ST OR LII1A, da Fa

çu ldade de Dire i to do Rio de Jaa eiro; Pro f . ADAUTO .F'EiliTA:TD:CS , da Fa-

c u l dade de Dire-ito de Niterói; Prof. · c~LIO GOYATJÍ, da Faculdade de 
..... .... 

Cie:1cias Econ o:licas da Universidade de l-finas Gerais; Prof. l-10ZARr 

· VICTOR RUSSOI-IAi.TO , da Faculdade de Direito de Pelotas - estão trans

critas na la. edição de i'Diss-f'dios Coletivos do Trabalho", pá gs. 41-

43, de Ger a l d o Bezerra de Henezes (1949 -Rio de Jane i ro -Brasil). 

OpiniÕes sÔbre ".A JUSTIÇA DO TH.ABALHO - Sua Sir.ni fi-

' cacão na HistÓria J ur{c1 ica e Social d o Brasil" (1947 - I n)r en sa Na-

cional - Rio de Janeiro - Brasil) dos :t:rofessôres .. e. j tU' ista s estran-

ce i ros: ElrrliQUE E. BUE.i10, enbaixador do Urucuai no Brasil; GUILLI!RHO .. .. 

• t 

C.L'i.:i3AI:ELL..I\S, a utor do "Tratado d e Der echo Laboral", 4 tonos; _{)AUTOS . DE 
- ~. 

Glü~.ARILLAS CALDERdN, Pr ocurador dos Tribw1.ais do 1!.rabalho da· Espa.$~; 
.. 

CARLOS Í•í . R.AGGI, Professor de Direito e Diretor do Plano de Segur_o .SC?-
, . . 

cial de Cuba; JULIO DIEZ, Advo ~ ado, ex - Nirüstro do~Trabalho da· ·ye~-:.. . . .. ,.., 

zuela; BERPARDI HO LEOH Y LEOH, ex-Presidente do TrÍ4btmal su;eriM- do . .. -

, TrabaTho .. e Hinistro da CÔrté Suprena do Peru; Prof. ROJ:i.j,_1T O }'l!l!c . ., . . . . . .. 
• \ :-:.. , 4 

· PATON, Diretor da Faculdade de Direi to de La l'az, Bolív:Lifl a~\o:;- ~ dê .···· 
.. .. ... , 

•. 
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"PrincÍpios de Derecho Social .y de Le ;-r islacion del Traba.jo''; JUAN D. 

POZZO, autor de 11Derecho del Traba.io", 4 tm"Jos, Buenos Aires; Prof. 

JUAN H. GALI PUJATO, da UniveJ;sidade Nacional do Litoral, Ar gentina; 
. 

Prof. JOS~ GONZÁLEZ GAL~,_ da •Universidade de Buenos Aires, - estão 

transcritas na la. edição de ~11DissÍdios Coletivos do Trabalho", pá Gs. 

41-47 (1949 -Rio de Janeiro -Brasil). 

OpiiüÕes sÔbre "A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua sir;nifi-

cacão na História JtU'Ídica e Social do Brasil" (1947 - I nprensa Na-

cional - Rio de Ja..11eiro - Brasil), do Hinistro CASTRO NUNES , do Su

pre r.1o Tribunal Federal; Prof. CEZARI NO JlfNIOR, da Facu ldade de Direi

to da Universidade d~ Sãó- Paulo; Prof. ALCEB:ÍADES DELAIIARE, da Facul

dade de Direi to da Un iversidade do Brasil; Dr. GOULART HOliTEIRO, 

Ju'iz de Direito de Hova Fribur eo - foran publicadas e n 11 0 l'T ova Fri

bur go", Fribur go, 4 de abril de 1948, sob o título "A JUSTIÇA DO TRA 

BALR~ - Excelente estndo do liinistro Ger a ldo Bezerra - Oui n iões c on-

sar;radoras de e ;.1inen.tes ,juristas brasileiros". 

OpiniÕes sÔbre 11A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua Si r:nifi-• 

cacão na História JttrÍdica e Social do Brasil" (1947 - I :t..'lj_Jrensa Na-

cional Brasil) do Nin.istro CASTRO HUiiES, do Supren o Tribu..11al Fe-

deral; Prof. CEZARI EO Jl1IUOR, da Facu ldade de Dire i to da Universida

de de São Paulo; Dr. JULIO DIEZ, ex-l1i nistro do Tr abal h o da Ven.ezue-
1 

la - estão lJUblicadas na 2a . edição de "DissÍdio s Coletivos do Tra-

balho", de Geraldo Bezerra de 11enezes (1950 - Der;ar ta:.-Je ~'1t.o d e In

prensa lJacional - Rio de Janeiro - Br asil): 
• 

"A Justiça do Trabal ho" - "0 Estado", Niterói, 25 de 

dezenbro de 1947. 

"Excelente estndo sÔbre a J ustiça do Tr abalho - Seu 

autor, o Hinistro Ger a ldo Bezerra" - 11 0 Flur.ünense 11 , ITi terói, "27 de 

dezeDbro de 1947. 

"A JU3'1' I '. ,', DO T.RABALliü s . - • , t I - )' c ~ - ua sJ. r:nificaçao na HistorJ.a 
• • 
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Jur:Ídica e Social do Brasil"; de Oeraldo Bezerra" 

burgo", Friburgo, 28 de dezembro de 1947. 

"A Justica do -Trabalho" - Nova nonor;:rafra do Mi-

nistro Geraldo Bezerra"- 11 0 -S. Gonçalo", S. Gonçalo , 28 de dezen

bro de 1947. 

"A Justiça do Trabalho", de Geraldo Bezerra de Me

nezes, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho" - "Trabalho, 

IndÚstria e Comércio", São Paulo, n2 de .janeiro de 1948. 

"Livros Novos - 11A Justi ça do Trabalho" - 11 0 Radi-

cal11 , Rio, ja.neiro de 1948. 

"A J ü stica do Trabalho" - Nova obra do Ninistro Ge

raldo Bezerra de Henezes 11 - 11Diário Trabalhista", Rio, 9 de j anei-

ro de 1948. 

11A Justica do Trabalho" - Pelo Jvlinistro Geraldo Be-· 

zer'~"a de Henezes 11 . - 11A No i te 11 , edição final, Rio, 27 de j a.'1eiro de 

' 1948. 

11A Justiça do Trabalho - Sua Sir,nificação na Histó

ria JurÍdica e Social do .Brasi111 , de Geraldo Bezerra de Henezes"' -

11A l·Ia~ã'', Rio, zé de janeiro de 1948. 

"A Justi ca ·do Tr abalho" - "A Tribuna", VitÓria (E. 

Santo), 31 de janeiro de 1948. 

"Justica 1 do Tr abalho" - Oryortuno estud o do Ninis-

tro Bezerra de Nenezes 11 - "Gazeta de Hotícias", Rio, 31 de janei-

ro de 1948. · 

"Resenha bibliográfica- "A Justiça do Trabalho", 

de Ger a ldo Bezerra de 1-.íe nezes - I :T !'~"ensa Nacional, Rio, 42. 11ár:inas" 

- "A Ação" - Crato, Ceará, 12 de fevereiro de 1948. 

"Justica do Trabalho" - 11.A Gazeta", São Paulo, ·5 

de fevereiro de 1948. 

.' 
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··A Justi~a do Trabalho" 
J. TOVA OBRA DO :MINISTRO GERALDO 

BEZERRA DE MENEZES· 
Geraldo Bezerra de Menezes 

é um profundo estudioso do 
Di reito 'l'rabalhista. 

Um dos primeiros homens 
no Brasil a encarar com se
riedade, e mais do que com 
seriedade, com amor e devo
tamento - as leis que regulam 
as relações ent.re empregados 
e empregador-es . 
. Um apaixonado pela Justiça 
do Trabalho. 

Inúmeros são os artigos que 
produziu, as conferências que 
fez sob o ramv mais novo do 
Direito de nossa terra. 

Hoje, Jã nllo mais te pode 
separar a Justiç;. do Traba-

lho de Geraldo Bezcrr:~. <.1~ Me
nezes, nem se pode falar em ' 
Geraldo Bezerra de l\·!enczes 
sem imaginá-lo dentro do âm
bito do Direito Trabalhista. 

Tais consideracões nos aco
dem ·por ter sido (Jacto à luz, 
pela Imprensa Nacional, mais 
uma obra dêsse consagra . . 
homem de letras, intitulada 
"A Justiça do Trabalho", na 
qual o autor, com aquela se
guranca e profundeza que lhe 
são características, mostra a 
significação dessa Juslica ca
çula na história jur ídica e 
social do Brasil . 

Aproveitando, com essa pu
blicação, a aula com <L qual 
inaugurou a cadeira de Di
reito Constitucional e Coleti
vo de Trabalho, ·na instalacão 
do Curso de Divulgação e 
Aperfeiçoamento do Trabalho 
o ministro Geralld·o Bezerrà 
de Menezes vem de oferecer 
essa pepita de ouro puro aos 
garimpeiros do Direito Traba
lhista. 

De parabens estão, pois, o 
ministro Geraldo Bezerra de 
Menzes e "A Jttstiça do Traba-
lho". • 



~~A Jus1iça do Trabalho" 
Pelo ministro Geraldo 

Bezerra de Menezes 
O ministro Gemido Be~e;·ra. de 

Menezes, atual presidente do Tt i
bunal Superior do Trabalho, 
maugurou .• em agosto c!e 19-17, o 
':Urso de Divulg>J.ção c A pe!.'f(Oí-

l
,,,oamento de Direito do T;·aba-

; lho, mant ido pelo Minist<~rio c:n 
Trabalho, Indúst:'ia e Co;uércio. 

1 Na sua primeira pre leção, q·..tc 
I acaba de ser pul •licada, o •nlni~
l tro C era! do Bezt>rra d t> w:enez<lR 

I C:iscorre sôbre "A Justica do 
Tn•halho ~ sua sign ificai)ão n:l. 

. ·i1istória jurídica e · social do .31'"'-
sil''; tema, sem dúvida, u:J. :aior 
·atualidade, apreciado it lu'l das 
modernas teorias do direito. 

E xposição segura e :nP~úd!c::l, 
~~nálise e t:!dtica das nórrr..3.~; ado-

1 
c2.das pelos orgãos técr.icos e 
administrativos, na eleboração do I nosso direito judiCiário l.rahalhis-
t:t. tais são. entre outras. as ca-

l 
racteristicas da <>ubstanciósJ. mo_ 
uografía em apreço. 

Tudos os capítulos de "A Jus
tiça do Trabalho" se reve;;;t'.lm de 
particular importância quet· l)(~l:.l. 
dureza de exposição, que' permite 
acompanhar a sdiferentes :ases 
i :o desenvolvimer.to daqnele or
gão especializado, quer· ]:>ela su
gestiva documentação com que c> 
autor reforça as suas idéias ~ 
doutrinas. 

Acreditamos, assim, p o d e t• 
1 prestar um serviço aos P-etud \o_ 

I 
t:cs da matéri a. aoz técnl·~os e 
mesmo aos não iniciados, reco
lnendando a le itura. d e "A Ju;;
tica do Trabalho" da a•1toria · do 
n;lnistro Geraldo Bezerra de Me-

~ 
nezes, pelas indicações pr!'ciosas 
que o opúsculo oferece a!. elites 
intelectuais P. às classes trat:a
lhistas do país. 



Justiça do Trabalho 
Cperlune estude de Mfnfslre Be .. 

zerra de Menezes 
Acaba de ser editado em Pu-~ 

blicaçã.o esmerada. um novo 
estudo do Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, atual pres1-

Min istro Geraldo Bezerra de 
Menezes 

dente do Tribunal Superioe do 
Trabalho, sôbre direito traba
lhista. Nesse sucinto t.ra]:;atho, 
o autor, que é especialistil. e 
profundo conhecedor das cau
sas do direito e justi~a espe
cializada entre nós, reveta-~e 
mais uma vez como Profundo 
conhecedor da matéria aborda
da, que está ao alcance ele to
das as ;.:lasses sociais do Bra
si!. 

"A JUSTIÇA DO TRABA.• 
LHO - SUA SIGNIFICAÇACX 
NA HISTóRIA JURIDICA E 
SOCIAL 00 BRASIL" -- ~ 
mais que um escor.so re<"ons· 
trutivo do passado dessa nova. · 
magistratura. Podendo ser con· 
slderado col:l0 o mais seguro 
informe critico que sôbre o as.-. 
sunto já. veio â luz. Geraldo ' 
Bezerra de Menezes. com o se
gurança que lhe é caracteristi-. 
ca, reconstitul, em estilo inci
sivo e lavorado, a gênese da. 
Justiça do Trabalho, quer fren
te ao Direito Constitucional, · 
quer trente â doutrina e ao 
ambiente em que germinou e 
chesceu. Vem, Pois o seu '>pús.., 
culo enr!quecer a jâ vasta bi• 
bllOgrafia do nosso Direito so
cial, cobrindo uma lac1ma.J 
obra que é, juridica, histórica e 
ilterarJ.aemnte, a mais perfeita. 
síntese da evolução da .Tustiça 
c o Trabalho. 

.. 4 
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~ MARGEM DE UM oPUsCO .óA~BRET 
DIREITO TRAIÍALHIST ~ ~ 

O Orte~a y GaSI!et, o !trande soetologb 
Ibérico, clé.sslfltt\ ai re li!.~illes entre o 
Estado e o individuo como uma fusão rte 
convlvencla polltca e moral. Nas nacionali
dades de !ormacáo tálhada sob o aspecto 
brasileiro, a a!lrnu.cfto do direito, em 
qualquer dos seus setores, nllo estabelece 
limites. Dal resulta a amplitude tomada 
tJela legislação social em nosso pais. Den
tro dos Imperativos da evoluçllo do direito 
nacional essa manltesta"A.O - a tra.balhls
t& - encontra um arraigamento propos1 ... 
tado à selva que lhe é proprl&. 

Não 8e deparam à mesma os preconceitos 
que agrllhoàm u naçõe$ classlcas do ve
lho mundo, em melo das quàls uma classe 
8e encontra constantemente em oposirão 
h demais. O de~envolvlmento dó direito 
social no Bra•ll ~ amolo em todas as suM 
modalldade!, nlí.ó eolldlndo com aqueles 
antagonismos prolJrlos d3S civilizações eu
ro;>elas. 

Em perlodo relativamente exlguo, pa•· 
snn\os do regime c6nsuetudlnarlo a uma co

' dlflcação precisa. o dr. Geraldo Bezerr~ 
de Menezes, Ilustre presidente do Tribu
n&J Superior do Trabalho, ~ uma das nossns 
autoridades na materla. E!\tudando o di· 
elto social em todás as su&s manlfestl\· 

ções construtivas, a êomecar da teoria 
consubstanclada ntt memorave! enclcllca 
"Rerum Nov&runl", do grande pontlflce qne 
foi Leão XIII, at~ a lei em açtí.o quando 
nplna ailercà das funr.ões da$ Juntat !le 
.oncilla"llo e Julgàmento no meennlsmo da 
ustlça do Trabalho, o eminente ma~lstre.do 

tem a autoridade do seu nome 1mp~rectvel
tl\ente ligado a esSe ramo cada vez mais 
frondoM da Jeglslaç!lo nacional . Ainda ago
ra, através de um opusr.ulo de amolo al· 
cance na. ma.terl& - A JUSTICA TlO TRA
B - encontràmos uma admlravel •tn-
ese do r•fl•xo desoas lnstltul•ões na hls· 

torta jurtdlca e social do Brasil. Que Obje
tiva esse direito novo? - Indagaremos. 
Responde-nos em um p~rlodo l&pldar o 
de!!Pcado ma~lstrado: 

"VISa a ooluçllo daa multlplas é p&lpl· 
antes questões oriundas das r'!larões entre 

capital e o trabalho, objetivando caran-

JACOB RAUEDI 
t!r à sociedade um &mblente de p&Z, de 
tranqullldade e conciliação". 

No revolver daS paginas desse admlra
vel trabalho notaremos a opinião poslt\vn 
do aballzado magistrado acerca da legisla
ção trabalhista brasllelra. dos seus primei· 
ros lances at~ a consolidação e $uas cc>n
sequentes reformas, nlgumas delas ainda 
sobremodo recentes para que possamos ava
liar plenamente d() seu alcance. 

Observa o presidente do Tribunal Supe· 
rlor do Trabalho por exemplo, que a re· 
forma de setembro de 1946 não lncot•porou 
à Jeglsla"ão ordinarla os ?rinclplos apllco.
vcls, de pleno jure, o.os juizes e trbunals 
tabalhistas, consoantes à constituição de 
18 de setembro. Contudo, possuindo os or· 
~tios da justiça trabalhista "rlslonomla e 
cllraterlstlcas nitldan ente judlclarlas, quer 
quanto à forma processul, quer qunto à 
sua autordade exocuttva", no que •• dlverol
flca dos conselhos IMtltuldos pelos extln· 
tos poderes ttltatorlals, os tribunas traba· 
Ihlstas entrarão a :azer parte ntegrante 
das nossas Instituições jurldlcas perma· 
nentes. 

Vale como afirma a cate~orlca do dr. 
Be7erra de Menezrs. lustre mlnl•tro-pre•l· 
dente do nosso maxlrf!o or~tllo nacional nes
se setor: - "O Trl ai Su oerlor do Tra
balho tem a mesmo ~leraroula, a mesm~ 
oosioáo constltuclonal que os demais tri
bunais ~uperlores, "' o snurema nstan
cla de uma jurlsdl e•p dai". Neste pe
rlodo, quando os no (• legfslo.dores 11e rm
penham n~> elabora•io do rorllgo do rllrelto 
trabalhista, cujo ales ce, aera por certo de 
signlrlcacáo unlversç!, aS doutrinas de 
um mestre na maiA!rl'll · como se revela o 
dr. Bezerra Menezeft atravé~ de todos o 
seus trabàlhos clntllanto•. ftevem necessa
riamente. orienta• o Anlmo e as diretrizes 
dos nossos legl•lad~ jlarft oue façam, 
na plltrla de um 't'elltclra de Freitas, de 
um Rui Barbosa e ... )lm Clovis Bevllaqua. 
obra ql•!na das nossa ' lnstltul~óes jurldlcas 
e aoplals. 
~-~~,.,...... 
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PODER NORMATIVO 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Conferência pronunciada no Seminario comemorativo do 
40~ aniversario da Consolidação das Leis do Trabalho, realizado 
em Brasília, de 29 de abril a 1? de maio de 1983, patrocinado 
pelo Tribunal Superior do Trabalho com a colaboração da 
Academia Nacional de Direito do Trabalho. 
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ESTANTE LYAD DE ALMEIDA 

PODER NORMATIVO DO TRABALHO 
(Edição do autor. 1983) - Geraldo Re?erra 

tk McnCJe~ 

O brasileiro possui memória curta. Me
lhor dizendo: não tem memória. E. o que é 
mais grave. não sabe cultuar seus maiores. 
Sua 'ocaçào. por espirito de irreverência. é 
transformar' a História em estória. Este o 
motivo - explicação outra não ~noontro -
4ue fa7 com que o jurista Geraldo Bezerra 
de Menezes não seja suficientemente 
lembrado - primeiro entre os primeiros -
como paladino do poder normativo da Jus

tiç a Obreira. 
Oportuno. pois. o lançame nto do seu 

li vrete Pnder "lormarivn da Justiça dn Tra 
hnlhn. que se pode. sem favor. considerar 
uma obra prima nesse campo do Direito. 

No opt1sculo (pequeno no volume. gran-· 

dioso no conteúdo) o M ilistro Bezerra de 
Mm ezes chama - e ai está a parte mais im~ 
portante da Ih• reta - a atenção do Governo 
para a necessidade e a urgência de se revi
gorar ou redescobrir o poder normativo da 
Justiça do Trabalho. nestes precisos termos: 
"Em vista de ultra passadas colocações 
doutriná rias. de manifestações insensíveis 
de algumas a utoridades. de arestos que se 
generalizam desatentos às realidades sociais 
c cconôm i cas. a impressão colhida - deixai 
que a revelemos - é de que o poder norma
ti'n pi-ccisa ser rc vign rado . se não 
r~..·tk".:nr.crto neste pais. 

De uma exegese construtiva e renova4 

dora . que vitalizará o texto constitucional. 
'alorizando-o. retrocedem os. sem razões 
plausíveis. a interpretações preocupantes. de 
tal sorte restritivas que estão a acarretar 
suhstandal esvaziamento da solução judi

ci<iri;t . 
O mundo do capital e do trabalho -

cnO\ coçamo-nos - tem necessidade de po
der normativo. cuja f mal idade última. com a 
extinção dos focos de conflito. é a paz so
cial. Que nela se assentem as razões e o es
pírito dos julgados norma ti vos ... 

Que mai s precisaria ser acrescentado'! 
An mestre Bezerra de Menezes. nosso 

agradcdmento pelo seu magnífico trabalho 

- facho de luz a iluminar o penumbroso 

mundo das letras jurídicas do {lrasil. 

••• 

. " 
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"!A JUSTICÀ' DO TRABALHO NO BRASIL - RelatÓrio das ativida
des ·de 1950 -Com observações e quadros de produção relativos ao 
primeiro decênio da Justiça do Trabalho, como instituição autôno
ma - (Rio de Janeiro, 1951, 57 páginas). 

OPINIÕES DE PROFESSÔRES, MAGISTRADOS E ADVOGADOS 

Ministro EDUARDO ESPtNOLA, ex-Presidente do Supremo Tribu
nal Federal: 

11Receb1 o magn:Ífico RelatÓrio das atividades da Justiça do 
Trabalho no Brasil, durante .o aso de 1950. _ 

A interessante publicaçao _ .c.om excelentes observaçoes e 
quadros instrutivos, está destinada a prestar Ótimos serviços, co
mo pude verificar, compulsando suas páginas. . 

Quanto a mim, pessoalmente,_devo afirmar-lhe que delas ti
rarei proveito que em outra fonte nao poderia encontrar. 

Felicito-o pelo util:Íssimo trabalho que devemos aos seus 
esforços e talentos'~ .• (RiQ de Janeiro, 30-7-1951). 

Dr. CARLOS CQQUEtJO COSTA, Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5a. Regiao, com séde na Cidade do Salvador: 

_ 11Substançioso relatório, que bem reflete sua esclarecida 
gestao na presidencia do E. Tribunal Superior do Trabalho". 

RUBENS SOARES, Juiz, representant~ dos emp~egadore~, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Regiao, com sede em Porto A-
legre: · 

11Magn:Ífico documento, superiormente elaborado,_que consti
tui atestado eloqüente da brilhante e esclarecida gestao do Minis
tro Geraldo Bezerra na presidencia do Tribunal Superior do Traba
lho" ( 29-7-1951). 

Prof. Dr. ISMAEL COUTINHO: 
"Está de parabens a Justiça do !rabalho pelos grandes bene

ficios que recebeu durante a sua pr~sidencia está de parabens o 
nosso dileto amigo pelo muito que fez em proi dessa instituição, 
incontestàvelemente uma das mais nobres e dignas conquistas do Es
tado moderno" (Niterói, · 3 de agÔsto de 1951) • 

. D~. CANDIDO GOMES DE FREITAS, Juiz-Presidente de Junta de 
Conciliaçao e Julgamento de Belo Horizonte: 

"Felicito-o pelas muitas e valiosas providências qul3 ado
tou durante a sua inesquec:Ível passa~em pela presidência do c. Tri
bunal Superior do Trabalho" (15-7-51). 

Dr. MORAE~ BARROS, Juiz-Presidente da Junta de Conciliação 
e Julgamento de Sao Paulo: 

"Como um humilde colaborador dêste ramo do Poder Judiciário, 
tive ·e tenho a satisfação de apreciar os méritos de seu grande ser
vidor na pessoa de V.Excia., a quem muito deve a nossa Justiça do 
T~abaiho, ~ qual s~mpre dedicou, com acendrado patriotismo e eleva
da concepçao crista, os altos des:Ígnios que a justificam e a digni
ficaram" ( 7-7-1951). 



Dr. MARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quatro (Mi
nas Gerais): 

"Trata-se de trabalho precioso,_ que be' denota o elevado 
espírito pÚblico do autor, cujo nome ja transpos as fron~eiras da 
Pátria, pela seriedade dos estudos a que se consagrou. Nao apenas 
os mestres nacionais, mas também os mestres estrangeiros proclamam . 
o alto valor da sua contribuição em prol do Direito do Trabalho" {6-
7-1951). 

Dr. AUGUSTO GALVÃO VAZ CERQUINHO, Juiz de Direito de Feder-
neiras: 

"Completo Relatório, no qual se sente o pulso forte não só 
do Jurista como do Administrador judiciário atento ao Direito So
cial, ás necessidades -e - possibilidades br-asileiras"-- (17-7-19~1). -

Dr. ANTONIO THOMAZ SOUZA GARCIA, Juiz de Direi to de Andra-
das: 

"Trabalho magn:Ífico e substancioso; mesmo tratando de maté
ria árida, qual um relatório, mostrou-se V.Exa. mestre seguro do 
Jus Novum. -

_ Ao lado de dãpos -e~tatístico~, grande~ e palpitan~es temas 
sao versados, com ilustraçao doutrinaria, h~v1da no que ha de mais 
moderno no assunto tudo banhado, como se ve na introduçao, da pe
rene luz do EvangeTho e doutrina social da Igreja" (11-7-1951). 

Dr. ARLINDO KNEBEL, Juiz de Direito de GetÚlio Vargas (R. 
G. do Sul): . . 

"Trabalho muito bem organizado cuja oportunidade e inte
rêsse consigno com satisfação" (17-7-1951). 

Dr. ALFREDO DE FREITAS BAHIENSE: 
"0 Relatório confirma a produtividade do culto colega no 

alto cargo que dignificou e abrilhantou" (Niterói, 30-7-1951). 

Dr. COSTA GUI}~RÃES, advogado: 
"0 documento em apreço bem revela as intensas atividades 

do Egrégio Tribunal, como também revela, de maneira eloqftente, o 
brilho que o l·tinistro Geraldo Bezerra deu ao cargo de Presidente, 
emprestando-lhe a sua vasta e sólida cultura, o seu patriotismo, 
a sua dedicação e o profundo conhecimento que tem da legislação 
trabalhista" (Cantagalo, 4-8-1951). 



"A JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL - RelatÓrio das ativida
des de 1950 - Com observações e quadros de produção relativos ao 
primeiro decênio da Justiça do Trabalho, como instituição autôno
ma - (Rio de Janeiro, 1951, 57 páginas). 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS ESTRANGEIROS: 

Prof. PAUL DURA~ID, da Faculdade de Direito da Universida
de de Nancy, autor de "Traité de Droit du Travail11 : 

11J'ai pris connaissance avec intérêt de votre compte rendu 
de 1 1 administration de la justice du Travail au Brésil, et me 

ermets de vaus féliciter vivement de l'ouvre si im ortante soei -
lement et sur le plan juridique, aue vaus avez accomplie" - -1951J • . 

. l 

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, da Universidade de Roma: 
11Le souo molto grato della sua Relazione, che ho letto con 

molto interesse e profitto. 
Il collega Pro f.- Giuseppe Mira, che dirige la Ri vista "Orien- · 

tamenti Sociali" dell'Istituto Catholico di Attività Socialed ha 
visto nelle mie mani la sua Relazione, e ha mostrato il desi erio 
di farne parola in detta Rivista" (Roma' 2: agosto 1951). 

Dr. ERNESTO BATTAGLINI, da Procuradoria Geral da "Corte 
Suprema di Cassazione": 

"Vivamente La ringrazio per 1 1 invio del'opusculo "Justiça 
do Trabalho no Brasil" contenente la relazione sull 1attività del 
Tribunale Supremo del lavoro, con osservazioni e statistiche sul. 
primo decennio della giustizia del lavoro, come istituzione autono~ 
.!!!â!. 

Ho letto con molto interesse la bella Relazione e ne faro 
recensione nelle Riviste italiene, di cui inviero copia. 

· Le sarô grato se mi invierà altre Sue pubblicazioni o 
nubblicazioni relativa alla organizzaiione giudiziaria e alla 
giustizia del lavoro in Brasile" (Roma; 28 Iuglio 1951). 

Prof~ JORGE EiffiiQUE_MARC, da Universidade do Litoral e pre
sidente da Camara de Apelaçoes do Trabalho de Rosário (Argentina): 

"A Justiça do Trabalho no Brasil" denota la eficientisima 
labor ue desarrolla esa alta instituciÓn de la Re Ública herm a, 
con autentico sentido cristiano" 22-7-51 • 
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outubro d 1951) . 

Dr • GER LDO PIIfrO DE SOUZ t Jui D1r 1 to de Mont 
Si o, I"iGs 

• Justiça o Tr balho no :erasll" - tr b o porteito, 
crilh t rudito (Monte ~1 o, 22 de~ to br ct 1951) . 

Dr. 
2 • Rog11oa 

JUiz de. 

Dr. OL VO RIBEIRO DE SOUZA, Juiz Direito d T tui•SPa 
F licito o ilustre Prosid nt. ia alta c&rte·de Jus

tiç tr b lhi ta o país, Ministro Geral o B z rra de Meo•zea, 
p lo exc l nt r lat6r1o 4 s t1v1 &d . o f&rto tr balh1sta 
br sileiro no ano P•P• (Tatu1, 5-9•1951) . 

Dr . W GNER BRANDIO BUENO, Juiz de Direito d• C bu11 
Min s Gor i •c vi ya nte . 

Felicito, o 1lu tr , Ydni:ttro G. raleio BCilzarra d •nea 
pelo axcQl re ultados colhi os p l instituiçlo no ano 
e 1950 • no s u pr 1ro dec nio d vida aut&n (Cambui, asoa-

to d 1951) . 
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"A JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL - RELATÓRIO DAS ATIVIDAD~ 
. DB · l948 · - Rio de Janeiro; 1949, 29 páginas. · · 

OPINIOES DE JURISTAS E AUTORIDADES . 

Ministro DJALMA DA CUNHA_ 1>1ELO, do Tribunal Federal de Recur
sos: 

11Li o seu Relatório das atividades do TribUQ.al Superior do 
Trabalho. O notável documento positiva que essa Corte se desincum
biu a contento de alta tarefa e mostra o alto desc2rtino. e excep
cional capacidade de trabalho dessa insigne presidencia. Minhas 
congratulaçÕes~ (Rio de Janeiro, 15-3-1950). 

Ministro AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA, do Tribunal Federal de Re
cur sbs-: · ::: ·; 

•• •'~agradece ·cordialmente o relatório sÔbre as atividades da 
Justiça do Trabalho em 1248, oportunidade para revelar o cuidado e 
o estudo que lhe merece esse especializado setor do Direito"~ (Rio 
de Janeiro, 8-3-1950) • 

... ~ -
Desembargador ALVARO FERREIRA DA SILVA PINTO, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 
"Recebi ontem e já conclu:Í a leitura do magnÍfico Relatório 

das Atividades da Justi~a do Trabalho em 1948. T:erminei .. a leitura 
um pouco mais alegre~ Ha,um setor, pelo menos, em todo esse,Brasil, 
em que se trabalha com fe. Nesse Direito novo que tanto estasaju-, 
dando a construir para en~randecimênto e segurança do Brasil, esta 
a esperança dos que se opoem à vitória do materialismo que deseja 
assaltar o poder, valendo-se do sofrimento dos humildes proletário~ 
desamparados pela injustiça que sempre dçminou. Parabens, meu queri
do Geraldo e que Deus te conceda novas ~orças para prosseguir~ (Ni
terói, 14-2-1950). 

Dr. GASTÃO GRAÇA, Procurador Geral do Estado do Rio de Janei~ 
ro: 

"Grato pelo relatÓrio que me remeteu, sÔbre "A Justiça do Tra
balho no ªrasil", en~io-lhe parabens pelo mesmo e ai!Jda mais pela 
sua atuaçao fecunda a frente dessa Justiça ~m formaçao, tanto mais 
quanto ela se cr!a em moldes nacionais, e tao necessária é, no mo
mento de revoluçao polÍtica social e economica em que vive o mun
do, para que a tudo se prop!cie o ensejo de soluções pacíficas", (Ni
terói, 28-2-1950). 

I 

Dr. OSWALDO RODRIGUES LIMA, Juiz de Direito da Comarca de Te-
resÓpolis: ~ • 

11 0 relatório de V .Exa. relativo ao ano de 1948, revela gran
de atividade de trabalho e alta cultura de V.Exa. 11 (Teresópolis, 1-
7-1950). 

Dr. JOS:g ROBERTO TAVARES DE LIMA, Redator da "Jurisprudência 
Mineira": . 

• • • "agradece profundamente penhorado a gentileza da remessa do 
interessante e aweciado opúsculo "A Justiça do Trabalho no Brasil" 
contendo o· relatorio geral da Justiça do Trab~lho, onde ~e poqem_ 
constatar os grandes benefÍcios e a alta funçao social desse orgao 
especi(llizado ~e justiça em nosso país." (Belo Horizonte, 6-6-1950). 

Dr. CARLOS LI}IDENBliRG, GQvernador do Estado do Espftito Santo: 
"Apresento a Vossa Excelencia as minhas congratulaçoes e os · 

meus louvores pelo conceito em que é tida a· Justiça ~o Trabalho, co
mo pelos serviços relevantes prestados ao País e esforço empreendido 
pelo ilustre Presidente para seu desenvolvimento" (VitÓria, 27-2-1950) . 



z 

Coronel HUGO SILVA, ex-Interventor Federal no Estado do Rio de 
Janeiro: . 

••• "agradece a gentileza da remessa de sua publicação "A Jus
tiça do Trabalho no Brasil".1 relatório de suas eficient:!ssimas ati
vidades como Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.~ 

Deputado AGENOR FEIO: 
"Agradeço 2 desvanecido, a gentileza da remessa do Relatório 

das atividades dêsse Egrégio Tribunal, em 19~8. 
Do trabalho em aprêço, evidencia-se quao prof:Ícua foi a ação 

da Justiça do Trabalho, p!asmada definitivamente nas suas altas fi
nalidades, sob a orien~açao segura• sadia e humana de um esp:!rito su
perior e nob;:'e __ como o seu." (Niteroi, 13-2-1950). 
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SÔbre o folheto 11DISC;t:WSOStt (Imprensa Nacional - Rio de 

Janeiro .- _1946) pronunciados ·· ziéi Faculdade de Direito de Niterói, · 
no dia 4 de junho de 1946, nas homenagens prestadas ao Dr. Geral
do Bezerra de Menezes, Presidente do Conselho Nacional do Traba

lho: 

Arcebispo Dom OCTAVIANO DE ALBUQUERQUE, Bispo Diocesano de 
Campos: 

A 

••• "recebeu, leu e sinceramente lh~ agradece os esplendidos 
discursos pronunciados, em sua honra, por insignes oradores, na 
Faculdade de Direito de Niterói a 4 de junho do corrente ano e 
permite destacar o do agradecimento de V.Exa., que, mais uma vez; 
manifesta sua 1Unda e abalisada cultura, estribada em nobres sen
timentos de ré religiosa11 • 

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

os discursos pronunciados na Faculdade de Dire1to de Nlteroi, no 
dia 4 de junho de 1946, de tão agradável e fácil leitura. 

Felicito V .Excià:. pela elevação a tão alto ... posto, merecido 
pelo primor do espírito e pela excelente formaçao moral de V.Exciru'. 

, ~ Pe. AUGUST·O LAMEGO, Vigário da Matriz de São Lourenço, Nite-
roi: . . . _ 

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

Aqmirador do seu talento privilegiado e go seu grande coraçao •. . 
de catolico exemplar e sem respeito humano, nao deixarei de pedir ~ 
ao bom Deus pela sua saÚde e que tenha felizes e dilatados anos". 

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

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

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

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

"Felicito-o pelo opúsculo 11Discursos11 , magnÍfica peça de ~c.on
sagração do seu talento e virtudes ~ublicas, tao bem exaltados nos 
lindos trabalhos, ora compulsados 11 (Natal, 27-1-1947). 

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

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

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

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



2 

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

Dr. FERRY JACCOUD D'AZEREDO, contemporaneo de Geraldo.Bezarra 
na Faculdade de Direito e _antigo presidente do Centro Academico E
varisto da Veiga: 

A . 
11Li com o interesse merecido os Discursos prommciados por 

ocasião âas homenageys que a socieàade niteroiense lhe prestou por 
motivo de sua nomeaçao para o honroso cargo de Presidente do Con-
selho Nacional do Trabalho, apreciando-o sobremodo. A 

O seu agradecimento foi magn!fico 1 atendendo, ·em toda a linha, 
a minha expectativa. Li-o, como se est~vesse a ouvi-lo, com a sua 
voz amadurecida no estudo e na meditação". 

• 
-"' 




