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CURRICULUM VITAE 
~ 

MlNISTRO GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 

Nascide em Niterói, a 11 de julho de 1915. Filho de José <rtraldo Bezerra de Menezes e 
Lucioda Montedônio Bezerra de Menezes. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Fa&ldade 
de Direito, hoje integrada à Universidade Federal Fluminense. Presidente do Centro Acadêmico 
Evaristo da Veiga e do Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. Um dos fundadores do Diretório 
Central dos Êstudantes do Estado do I& de liuteiro e orador ofteial de sua primeira diretorill. 
Representante da Faculdade no I Congresso :Jurídico Universitário Brasileiro (Salvador - 1936). 
Orador oficial de sua Turma (1936). 

No Ginásio Bittencourt Silva (Niterói), -em que fez o CUl'So secundário (1927-1931), lecionou 
Português e História (1933-1938), disciplinas que estiveram a .seu cargo na Faculdade Fluminense do 
Comércio (1934-1936). Professor de Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de 
Medicina (1937-1943) 

Juiz Presidente da Junta de Conciliação. e Julgamento do Distrito Federal (RJ), Procurador e 
Presidente do antigo Conselho Nacional do Trabalho, Ministro e primeiro Presidente, por eleição e 
reeleição unânimes, do Tribunal Superior <fo Trabalho, do qual foi organizador. Corregedor Geral da 
Justiça do Trabalho. 'Presidente da 2• Turma. 

Detentor datGrã-Cruz do Mérito Judiciário. Da Grã-Cruz do Poder Judiciário Trabalhista. 
Da Grã-Cruz do Mér\to do Trabalho, concedida pelo Governo da República. Da Grã-Croz do Mérito 
da Educação Moral e Cívica. Do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro. Tem o seu ,qome o Fórum da Justiça do Trabalho de Niterói. 

Autor do Projeto convertido no Decreto-Lei n° 9.797, de 9 de setembro de 1946, que deu à 
Justiça do Trabalho a orgànização atual. Da Comissão elaboradora dos projetbs do Código 
Processual do Trabalho, Da Lei de Greve e Dissídios Coletivos do Trabalho, quando Ministro 
Tancredo Neves. sendo Relator da parte referente aos Dissídios. Integrou outras comissões 
prelegislativas. 

Do Instituto BrasileirO' de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Previdência e 
Assistência Social. Do Instituto de Direito, Medicina e Seguro Social. Da Associação Brasileira de 
Técnicos em Direito Direito Social, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Agraciado com o 
título de "Construtor do Direito do Trabalho", conferido pela Associação .. Magistrados do 
Trabalho do Estado de São Paulo. Do Seminário de Legislação S()cial da Faculd'ade de Direito da 
Universidade de São Paulo. Membro honorário do Instituto de Direito Social de São Paulo. Membro 
correspondente da Academia Paulista de Direito. Do Instituto dé Direito do Trabalho da 
Universidade Federal do Litoral, Argentina. Do Instituto Latino-Ameritano de Direito do Trabalho e 
Previdência Social. Membro honorário da lndustrial Law Society, de Londres, e do Instituto 
Espanhol do Direito Processual. Da Sociedade Internacional de Direito Social. Da Academia 
Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado. Da Academia Brasileira de Ciências Morais e 
Políticas. Da Academia Brasileira de Ciências Sociais. 

Catedrático de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminense, Diretor da referida Faculdade em dois períodos; guarda o seu nome o segundo pavilhão 
do estabelecimento. Professor-fundador da Escola de Serviço Social da UFF, cuja Biblioteca tem o 
seu nome. Professor da Faculdade de Direito da Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(1944-1945). Participou de bancas examinadoras para o concurso de professor titular das Faculdades 
de Direito das Universidades Federais Fluminense, do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro 
(antiga Universidade do Brasil), do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul; da Faculdade de Direito 
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da Universidade de São Paulo, em três concursos; assim para a docência e outros de inúmeros 
estabelecimentos de ensino superior. Da Comissão Nacional de Moral e Civismo, seu ex-Presidente. 

Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Secretário de Educação e 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro e seu representante na IV Conferência Nacional de Educação 
(São Paulo, 1969), sendo eleito membro das Comissões de Recomendações e Redação Final. 

Do Conselho Federal de Cultura, membro da Comissão de Legislação e Normas, membro e 
Presidente da Câmara de Letras, Vice-Presidente do Conselho, no efetivo exercício da Presidência no 
último ano do mandato de conselheiro. 

Do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 

Do quadro efetivo da Academia Niteroiense e Fluminense de Letras, das quais foi Presidente, 
eleito e reeleito; do Cenáculo Fluminense de História e Letras e membro correspondente das 
Academias Carioca, Sergipana e Cearense. 

Dos Institutos Históricos de Niterói, Petrópolis, Sergipe e Ceará. Do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro. Do Instituto Genealógico Brasileiro. Da Associação Brasileira de 
Pesquisadores de História e Genealogia. 

Da Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos. 

Integra a Ordem do Rio Branco do Ministério das Relações Exteriores e a Ordem do Mérito 
Militar, no Grau de Grande Oficial. Cidadão Carioca, titulo conferido pela Assembléia Legislativa do 
antigo Estado da Guanabara. 

Presidente, em três períodos, da Confederação Nacional das Congregações Marianas. 
Representante do Brasil no 1 Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos (Roma - 1951), tendo 
integrado a Comissão que presidiu o Conclave. Representante do Brasil no Congresso Mundial das 
Congregações Marianas (Newark, Estados Unidos, 1959). Presidente da Delegação Brasileira do I 
Congresso Latino-Americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires- 1967). Representante do Brasil no 
I Encontro Latino-Americano de Dirigentes da Ação Católica (Bogotá- 1968) e no Congresso Latino
Americano de Dirigentes Marianos (Medelin - 1968). Distinguido pelo Soberano Pontífice Paulo VI 
com a Comenda de São Gregório Magno. 

LIVROS: " Homens e Idéias à Luz da Fé" - 1• ed., Escolas ProriSsionais Salesianas, Niterói, 
1942; r ed., Coleção Estrela do Mar, Rio, 1959; 3• ed., Coleção Estrela do Mar, Rio, 1963; 4• ed., 
Edições GRD, São Paulo, em convênio com o Instituto Nacional do Livro, Fundação Nacional Pró
Memória, Brasília, 1983. "Política Sindical Brasileira" - Rio, 1943, Livraria Educadora. "Doutrina 
Social e Direito do Trabalho" - Rio, 1954. "O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na 
Constituição" - t• ed., Haddad Editores, Rio, 1956: 2• ed., PaJias S. A., Editora e Distribuidora, Rio, 
1976. "Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve" - t• ed., Rio, 1949; 2• ed., Rio, 1950; 3• 
ed., Editor Borsoi, 1957. "A Segurança Social no Brasil" - Haddad Editores, Rio, 1961. "Temas e 
Soluções"- Editor Borsoi, Rio, 1963. "O Comunismo- Critica Doutrinária" - t• ed., Coleção Estrela 
do Mar, Rio, 1962; 2• ed., idem, 1965; 3• ed., 1970; 4• ed., Rio, 1972; 5• ed., Rio, 1974; 6• ed., lbrasa
Instituição Brasileira de Difusão Cultural S. A., São Paulo, 1978. "Educação Moral e Cívica -
Estudos de Problemas Brasileiros" - 1• ed., Gráfica Editora La Cava Santos, Niterói, 1976; 2• ed., 
Editora Cátedra, Rio, 1980. "José Geraldo Bezerra de Menezes: Ascendentes - Descendentes -
Colaterais"- t • ed., Revista "Verbum", da PUC do Rio de Janeiro, 1977; 2• ed., Editora Cromos, 
Niterói, 1991. "A Alma do Homem" (Poesias)- Editora Cromos, Niterói, 1993. "A Vida Substancial 
do Espírito"- 1• ed., Gráfica Editora La Cava, Niterói, 1980; r ed., Dioigraf, 1994 . 
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MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

- O INVENTÁRIO DOS SEUS DIAS -
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1915/1995 ?-~· 
- ~915 ~~ 

11 de julb'!-~to,.,%undência. Gentldo Montedônôo B<zen-a de 
Menezes nasceu às 8foo horas do dia 11 de julho de 1915, na casa de n° 19 da Rua Coronel 
Tamarindo (Praia de Gragoatá), em Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Filho do Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, nascido a 23/, 4/1867, em Paraíba do Sul, RJ, falecido a 29/13/1935, em Niterói, 
e de lf Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes, nascida em Lísboa, Portugal, a ~9/;2/1877, 
falecida a 12/f3/195~em Niteró~ ~ML ~ ty~. 

Casaram-se, os seus pais, em Paraíba do Sul, no dia 30!p7!1898. 
I'W\.9-l.n.W>..~~,f~ , 

Neto paternoi!Dr. Leandro Bezerra Monteiro, nascido no Crato, Ceará, 
em 11/~7/1826, falecido a 15/ll/1911, . Niterói, e de I Emereciana da Siqueira Maciel Bezerra, 
nascida na freguesia de Nossa Senhora do Rosário do Catete, Sergipe, a ~9/12/1830, falecida a 
f 91f t11887, em Paraíba do Sul. Seus avós paternos casaram-se em Sergipe, a 3ftj 1/1852. 

Neto materno de João Batista Montedônio (ftlho de Jacinto dos Santos 
Montedônio e Domenina dos Santos Montedôoio) e de Ana da Conceição Casquilho Montedôoio 
(filha de Ângela Casquilho), ambos portugueses. 

Conquanto nascido na casa n° 19 da Rua Coronel Tamarindo, tinha ainda 
poucos meses, quando a família se mudou para o no 29, casarão em que passou a infância até os 9 
anos. Há fotografia da família aterna m e aparece, com meses de idad no colo de o• Lucinda. 

~ , 

Batismo. Foi batizado na Igreja de São Domingos, sendo padrinhos Carlos 
de Laet, famoso polígrafo, e o• Maria da Soledade Tristão. 

1922-1923 
~~ 

Freqüeutou, com ~ Mar!_a, escola pública situada na Rua José ~ 
Bonifácio, dirigida pela professora D• Beliolía (A TENÇA O - ACHAR DOCUMENTO EM QUE 
CONSTA O NOME COMPLETO DE o• BELINHA), onde foi alfabetizado. __ J_ -"ATLP 

~~h_·.~, Qv~ z:o.q-~~--. 
4 de agosto de 1923. Com M~ irmãxe um gru o de crianças, fez a 

Prime Comunhão na apela de São Domingos, em Niterói. Dia consagrado ~ 9emffigô Sua 
professo de catecismo, o• Guiomar Fonseca. Celebrante, ..................................... Conserva a 
fotografi 'meoto·· stl f JS :e • 

1924 
..I).~ 

Durante ~ ano, seus estudos estiveram sob a direção de sua~ 
~ e de sua irmã, Sara Bezerra. ~18 D! Lucinda mantinha, à época, em duas salas de 
sua residência, à Rua Passo da Pátria, n° 65, o Curso Santa Terezinha, destinado ao ensino primário. 

1925 
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14 de novembro. Prêmio escolar. Nem este lhe faltou. "Ao estudioso aluno, 
Geraldo Bezerra de Menezes, prêmio da sua promoção à 4" série do Grupo Escolar Tomaz Gomes. 
Em 14/11/ 1925 - a professora Maria Luíza Duarte, a diretora Abigail Cardoso Pinto". Livro 
recebido: "Criança meu amor •.• ", de Cecília MeireUes. Quando das manifestações na Faculdade de 
Direito, em 1946, por sua nomeação para presidente do Conselho Nacional do Trabalbo, escreveu-lhe 
a professora Abigail Cardoso Pinto, considerando "justa a homenagem ao caráter, cujos primei_~o~ 
lampejos de talento começaram na escola primária". ~-...')..R. ~ ~ ~ ~~ 
~ rc..v-c- f!J(' ~ ~~ ~ 4<Loa- ..P~~ .su.- • ~~ ~· 

1926 I I • 

~ ~lf/3.~ 

Freqüentou a 4" série do Grupo Escolar Tomf7 Gomes, ~igido pela 
professora Abigail Cardoso Pinto, sendo n• Maria de Lourdes Driendel Çprofessoraz;C *+ O 
Grupo Escolar funcionou até 1925 na Rua Passo da Pátria; de 1926 em diante1na Rua General 
Osório. 

1927-1931 

Março de 1927. Após o exame de admissão, ingressou no Ginásio 
Bittencourt Silva, à Rua José Bonifácio, onde fez todo o curso (1927-1931). Diretor do 
estabelecimento, professor Francisco Bittencourt Silva; secretário, professor Sebastião Soares. 

1932 

Março de 1932. lnício do curso jurídico na Faculdade de Direito de Niterói. 
No primeiro ano, foram seus professeres: Dr. Abel Magalhães, de Economia Política; desembargador 
Álvaro Bittencourt Berford, de lntrodução à Ciência do Direito. O primeiro dirigiu a Faculdade 
durante o seu qüinqüênio universitário. 

1932 

Primeira manifestação poética: 

iA ROÇA 

I Os passarinhos em bando, 
~ j( música do violã~(i-
/J._ }Ja roça fazem a vida 

I ~ t a festa da solidão. 

J 
Passa o rio ao pé da casa, • 

.P.- T-m noites de lua cheia, 
/o.. }(gente dorme embalada 
j f f eio canto da sereia~ 

25 de agosto. Orador adolescente. Aos 17 anos, estréia na tribuna 
universitária, quando recebido no Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. "Em agradecimento, 
falou o acadêmico Geraldo Bezerra de Menezes que, num belo improviso, felicitou a Diretoria pelo 
grande fim a que se destina o Centro" (" O Estado" - Niterói, 2718/1932). 

~9 de outubro. Contista de um só conto. O suplemento infantil do "Jornal 
do Brasil", do Rio de Janeiro, divulga a história "Tia Isabel" , sob as iniciais "G. B. M.", com o 
reparo: "Tia Isabel está um trabalho ótimo e deve sair neste mesmo número. Para outra vez, não 
esqueça, porém, que só aceitamos colaborações assinadas com o nome completo e endereço". O 
trabalho foi reproduzido, descobrindo-se o autor, no "Correio de São Carlos" - São Carlos, Estado de 
São Paulo, em 21, 4/1935. 
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1933 

Março. É eleito primeiro secretário do Centro Fluminense de Estudos 
Jurídicos, na presidência de Leôncio Arruda. Com a renúncia deste, três meses após, é aclamado 
presidente do Centro. Sobre o seu trabalho nesta agremiação, veja-se " Presença de uma geração", de 
Edmo Rodrigues Lutterbach (Editora .......... ). 

24 de abril. Juramento à bandeira de nova turma de reservistas do Ginásio 
Bittencourt Silva. Oradores: Geraldo Bezerra de Menezes e Macário Picanço ("O Estado"- Niterói, 
25~4133; "O Globo"- Rio de Janeiro, 24'14/1933). 

_ 6 de maio. Atividade literária. "0 Estado", de Niteró~~6/~5/33, publica-lhe 
o artigo "Confraternização universitária". 

~~~do Centro Fluminense de Estudos 
hridicos{fabe-lh~ proferir o oiscurso de recepção aos no1os asseJ "O Estado" - Niterói, 

10/; 5/33). ~------ --.e;;l~J,~-----_/11 
~ 28 de maio. lnauguração do Dispensário da Imaculada Conceição de 

Niteró~ r a Rua General Osório, bairro de São Domingos. Sua progenitora, D• Lucinda, é uma das 
fundadoras e baluart~da obra. O Bispo de Niterói, Dom José Pereira Alves, preside a cerimônia, em 
que discursa o acadêmico Geraldo Bezerra. Comparecem o Prefeito Gustavo Lira e o Dr. Everardo 
Beckeuser ("O Globo"- Rio de Janeiro, 29~5/1933; "0 Estado"- Niterói, 30/, 5133). · 

3 de novembro. Embarque para a Bahia e Pernambuco. Viagem de 
confraternização estudantil. Eleito por sua turma, integra a caravana de acadêmicos da Faculdade de 
Direito de Ni::~. ~ói. A respeito da excursão, veja-se "Presença de uma geração", de Edmo Rodrigues ' ~ 

Lutterbach(:i:.t.~~~ ~ ~) -..~ ~~Jp ~ 
~ 1934 

~ 
Ingressa, como um dos fund~di, na Congregação Mariana de São 

Domingos, ao lado de seu irmão Inácio. Era dirigida Monsenhor Tomás de Aquino. Peças-
chaves para a fundação, os congregados Abdo Simões e Artur Torres Cunha. 

1935 

12 de dezembro. Mariano zelozíssimo. Assim o classifica o Pe. Marcos 
Erwich, SS.CC., autor do " Pequeno Curso de Apologética" (Vozes, 1953) e "Curso de Religião" (2 

~ tomos -194(>! diretor da Congregação Mariana de São Domingos, em Niterói, ao oferecer-lhe o livro ~ 
11 "O herói d~alokai", do Pe. Conrado van Kessel, SS.CC.: "Ao meu mui querido amigo e Mariano o/ 

Zelozíssimo, Geraldo Bezerra de Menezes, qua'}do foi eleito presidente do Centro Acadêmico 
Evaristo da Veiga- Niterói, 12/11/1935". Em 14/}'4/46, o mesmo Pe. Marcos lhe escreve do Colégio 
Sagrado Coração, de Araguari, Minas Gerais: "Meu caro Gera~ o, não posso deixar de felicitá-lo pela ~f 
brilhante carreira que o bom amigo está realizando em beneficio da Igreja e da Pátria". f 

1936 

Colação de grau na Faculdade de Direito de Niterói. 

1 o lugar no concurso de oratória. 

Férias, de dezembro/1935 a janeiro/1936, em São Carlos do Pinhal, SP. 
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Artigos nos jornais de São Carlos do Pinhal. 

Discurso de orador da turma. 
b, 

19 de janeiro. Elogio ~uíades Picaoço. "Aqui estou, senhores, trazido ] / 
pela mão generosa da mocidade, a convite do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga - sob a 
presidência de Geraldo Bezerra de Menezes, esse moço de bondade comovente, de talento iovulgar e 
cultura admirável, - para dar início a uma série de conferências sobre o Direito apreciado sob vários 
aspectos" (trecho inicial da conferência do Dr. Melquíades Picanço, "A força eterna do direito" -
"Jornal do Comércio"- Rio de Janeiro, 19/1 111936). 

1938 

"Dr. Leandro Bezerra Monteiro". Seu avô. Estudo biográfico de J . 
Deoizard Macedo de Alcântara, publicado ot emaoário "O Crato"- Crato, Ceará . 

• 
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vida2.doc 1939 

Saudação ao Episcopado Nacional, reunido no Concilio Plenário Brasileiro -
Rio de Janeiro. Veja-se "Homens e Idéias à Luz da Fé", de Geraldo Bezerra de Menezes (Ed •.•..••• , 2" 
ed.). 

1" de março. "Uma coluna de fogo", artigo ("O Estado"- Niterói, 

1940 ~ 
3 d~ovembro. "Cator smo". Palestra pl,o rádio de Telêmaco Antunes de 

Abreu ( "O São Gonçalo", 3/11/1940). O J textualmente, "com as mesmas 
palavras proferidas, em be simo discurso, por um dos grandes oradores do Estado do Rio de 
Janeiro, Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, talento fulgurante que enche de admiráveis cintilações o 
céu da intelectualidade fluminense". Segue-se a citação. 

1941 

18 de fevereiro. Casamento. Une-se pelo sacramento do matrimônio, na 
Igreja Nossa Senhora das Dores do Ingá, em Niterói, a Odette Machado Pereira, nome de solteira, 
nascida a 25/12/1919, em São José de Além Paraíba, Minas Gerais. Presidiu a cerimônia o vigário da 
matriz, Pe. Carlos Maria do Amaral. A esposa é filha de Francisco Machado Pereira, português, 
negociante, nascido a 30/; 4/ ••••. , falecido em Niterói, a ~8/;4/1943, e I' Idalina Machado Pereira, 
nascida em Niterói, a 20/11/ ..•. , falecida em Niterói, a 22/Ú/ ....•. Padrinhos do noivo: Leandro Bezerra 
Monteiro, seu irmão, e esposa, Ruth Miranda Bezerra; desembargador Ataíde Parreiras. Da noiva: 
Nilo Machado Pereira, seu irmão, e esposa, ............................... ; ~ padrinhos de batismo Osvaldo 
Ribeiro Guimarães, seu tio matemo, e esposa1~é Guimarães. 

O casamento civil reahzou-se na residência dos pais da noiva, à Rua 
Presidente Pedreira, n" 97-A, em Niterói. 

~~ 
Maio. "Carac rísti Renam Novarum" de Geraldo Bezerra 

de Menezes. eituras Católicas de Dom Bosco, aterói, 194 onferência pronunciada na 
celebra~ do cinqüentenárío da Encíclica, promovida pela Ação Católica de Niterói, em maio de 
1941. Ca tulo do livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho" ~ 
~~r \)>-J'~~ ~ 

1942 

r semestre. Colaboração na "Revista Mexicana de Sociologia", do Instituto 
de Investigações Sociais da Universidade Nacional Autônoma, dirigida por Lucio Mendieta y Nuõez 
(ano IV, vol IV, n" 2, 2"semestre- 42), com ol~~Je "Oliveira Viana". 

8 de outubro. Louvor do professor Alcebíades Delamare. Eis a dedicatórias 
subscrita pelo eminente escritor, advogado e catedrático da Universidade do Brasil, datada do "Rio, 
8-10-1942": "A Geraldo Bezerra de Menezes, em homenagem à sua probidade, à sua fé e ao seu 
patriotismo". Meses antes, 11 de julho, completara Geraldo Bezerra 27 anos de idade, e já publicara 
o . primeiro livro: "Homens e Idéias à Luz da Fé~~ 

1 

--:JZ_~ob b 
9 de setenbro~~professor Cotrim Neto~" ~~· ~iJJ;íM..da 

~ ""Da o - com etên ia · ito Judiciá · do · Labo , 
(~~e o, 1942 Geraldo ezerra, o e cu espan o e magistrado trabal asta, ofereço\ / ~ 

laboração do qual tive o sumo prazer de aproveitar lições contidas em suas ~ ~ ~ 
2. Cotrim Neto". 
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1943 

Elogio do Cardeal Dom Sebastião Leme. Trecho de discurso do 
eminentissimo Arcebispo do Rio de Janeiro: " •.• a palavra piedosa e quente do Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes que, honrando o nome paterno, já não é mais uma esperança, porque é uma afirmação 
de cultura vasta e sadia" (In "Reminiscências de um Cardinalato", livrodo Monsenhor João de 
Barros Uchôa -1943, pág. 226). 

Duas referências de Oliveira Viana à " Política Sindical Brasileira", de 
Geraldo Bezerra de Menezes. Ver: "Problemas dtl>ireito Corporativo", 1943, págs. 15 e 16 
(Editora ....•. ). Como se vê, não tardou muito o retonhecimento de seus méritos culturais. O 
autorizado sociólogo, ao apresentar "Homens e Idéias à Luz da Fé" à Academia Brasileira de Letras, 
já o proclamara - "jovem pensador fluminense". Bom início, convenhamos, para um moço de 28 
anos. 

Fevereiro. "Política Sindical Brasileira", um livro oportuníssimo de Geraldo 
Bezerra de Menezes. Título da apreciação publicada na revista "Justiça do Trabalho"- Rio de 
Janeiro, fevereiro, 1943. Últimos períodos: " Inúmeras dúvidas dissipou-as o autor com 
extraordinária capacidade interpretativa. Trata-se de excelente monografia, que tem inegavelmente 
êxito assegurado". 

l3 de maio. Dayl de Almeida, " Política Sindical Brasileira" ("O Estado"-
13/, 5/1943; "Entre-Rios Jornal"- Entre-Rios, 21/10/1943). O artigo tem este intróito: "Hoje o Brasil 
se encontra entre os vanguardeiros da política social. Infelizmente, porém, o nosso povo ainda não 
possuía um livro sério e honesto que versasse tal assunto na mais caracteristica de suas facetas: o 
sindicato. Foi, pois, com prazer que terminamos a leitura de "Política Sindical Brasileira". Com ele, o 
autor, Geraldo Bezerra de Menezes, deu-nos o que nos faltava: a primeira obra sistemática e 
completa sobre o sindicalismo brasileiro". 

30 de agosto, Niterói. De Rubens Falcão, da Academia Fluminense de 
Letras: "Nos seus livros "Homens e Idéias à Lus da Fé" e "Política Sindical Brasileira", revela-se 
Geraldo Bezerra cultor exímio das belas letras e estudioso sincero dos nossos problemas. São livros 
que se lêem aprendendo, porque neles há muito ensinamento". 

14 de outubro. De Geraldo Bezerra de Menezes - "Leandro Bezerra 
Monteiro, Fundador da Casa de Caridade da Paraíba do Sul" (conclusão do número anterior). 

20 de outubro. Arquimedes Telles, "Política Sindical Brasileira" ("O 
Estado" - Niterói, 20/10/1943). Excerto: " Publicando agora " Política Sindical Brasileira", continua 
Geraldo Bezerra de Menezes a trajetória brilhante iniciada com a publicação de "Homens e Idéias à 
Luz da Fé". Herdeiro de um nome digno e ftlho de um sábio, não poderia deixar de escrever com 
letras de ouro seu nome na história da velha provinda, berço de ilustres brasileiros". 

4 de novembro. De Geraldo Bezerra de Menezes, "Jradicionalismo e 
Sindicalismo" ("A Manhã " - Rio de Janeiro,j 4/ll/43; "0 Estado" - Niterói, }'4/11/1943; revista 
"Trabalho e Seguro Social"- Rio de Jane1ro, maio/1944). Trata-se de comentário à obra 
"Traditionalisme et Syndicalisme", de Paul Vignaux, prefaciada por Jacques Maritain. Observação: 
o trabalho, de cunho essencialmente doutrinário, não integra o livro "Política Sindical Brasileira". É 
posterior à sua publicação. 

10 de novembro. Do México. Comunicação do sociólogck.ucio Mendieta y 
Nuõez . "En próximo número de la Revista Mexicana de Sociologia publicaremos b oa nota referente 
a su trabajo "Política Sindical Brasileira". El libro tiene muy extrechas relaciones con problemas 
sociales que enteresan a toda la América". 

. / 
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10 de dezembro. Membro do lnstit~ Genealógico Brasileiro. Trecho da 

comunicação oficial, assinada pelo presidente Salvador de M ya: "Congratulo-me com o Instituto 
pela brilhante aquisição que acaba de fazer de um estudio o do nosso passado, descendente de 
tradicionais famílias brasileiras". 

1944 

6, Ver sobre o Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, _., .,._ ilustrei' 
ancestralí de Geraldo Bezerra de Menezes,l livro de Luiz Teixeira de Barros - "A Revolução de 181~ 

o' no Ceará" (Tradição Editora, Recife, Pernambuco, 1944). Com introdução de José Denizard Macedo 
de Alcântara, professor da Escola Preparatória de Cadetes. 

Janeiro/fevereiro. De Geraldo Bezerra de Menezes, "José Geraldo Bezerra 
de Menezes - .. btólico de fibra" ("Vozes de Petrópolis", jaoeiro/fevereir 1944, págs. 79/85). 
Incluído em "Homens e Idéias à Luz da Fé, ~:tdiiã' ~~ .vl.),. 

5 de março. Escreve-lhe Frei Adolfo Thompson, O.F.M.: "Acabo de ler nas 
"Vozes;{eu artigo a respeito de José Geraldo, e sigo o ímpeto espontâneo que me veio de mandar-lhe 
um abraço. Bom filho se mostra, e bem, muito bem faz, publicando algo da vida desse amigo sincero 
dos Franciscanos, para matarem as saudades dos que com ele privaram, dos quais sou eu o menor, e 
se instruírem os que, vindo depois, só lhe conhecem o nome por tradição". 

21 janeiro. De Ge~do Bezerra de Menezes, "Oliveira Viana e o Direito 
Social Brasileiro" ("O Estado"- Niterói. 21/, 1/44; "A Manhã" - Rio de Janeiro, 221/ 1144). Incluído~ 
~"Temas e Soluções" e DO folheto " Oliveira Vianna- rntérprete do Brasil", ambos de 
sua autoria. r~ 

30 de janeiro. De Geraldo Bezerra de Menezes, "Aracaju em 1855 -
Depoimento inédito sobre a mudança da capital de Sergipe" ( "O Estado"- Niterói, 30// 1144; 
"Correio de Aracaju"- Aracaju, Sergipe, 24/; 2/44). 

14 de março. Professor Moises Poblete Troncoso, diretor do Seminário de 
Ciências Econômicas e Sociais da Universidade do Chile, exalta "Política Sindical Brasileira": "Su 
estudio aborda con profuodidad y bríllo el coocepto de la sindicalización dentro de la evolución 
jurídica del Brasil. Es por lo tanto de gran utilidad para aquellos que siguen la evolución social de 
nuestros paises americanos y en especial del Brasil. He recebido su libro en el momento preciso, 
cuando estoy terminando una obra de gran aliento que se titulará "Bosquejo del movimiento obrero 
en América Latina", y uno de cuyos capítulos esta destinado a examinar la evolución jurídica del 
derecho de associación sindicai"(Santiago do Chile, 14tf3/1944). 

24 de abril. "Ação Católica. O Ceará vai erguer um monumento ao Dr. 
Leandro Bezerra Monteiro, que foi, no Parlamento Nacional, o mais desassombrado defensor dos 
Bispos na Questão Religiosa- Um nome e uma vida vinculados à terra fluminense". Título e sub
título de minuciosa notícia de "O Estado"- Niterói, 22/10/1944, com a foto do parlamentar do 
Império. Ver, igualmente, "Entre-Rios Jornal"- Três Rios, ~9/11/1944, que reproduz a notícia. 

25 de março. Na Academia de São Francisco de Sales. "Curso de Defesa da 
Fé", de 4 de março a 22 de abril de 1944, comemorativo do 10° aniversário da Congregação Mariana 
de Nossa Senhora Auxiliadora. Oito conferências. Dia 25t/_3: Geraldo Bezerra de Menezes, "A 
Infabilidade do Papa". Outros conferencistas: Dayl der Almeida, Pio Benedicto Ottoni, Artur Torres 
Cunha, Mário Ritter Nunes, José Augusto Câmara Torres, J. A. Lara Vilela e José Figueiredo Alves. 



21 de abril. Na banca examinadora de Sociologia do Concurso de 
Habilitação para a matrícula no 1° ano da Escola Nacional de Engenharia, ano letivo de 1944. Oficio 
de agradecimento (400-D) do diretor, professor Egnácio M. Azevedo Amaral. Foram seus 
companheiros o signatário do oficio, que presidiu a banca, e o professor Cotrím Neto. 

23 de abril. Impressão de Toledo Piza sobre a obra de Geraldo Bezerra de 
Menezes: "Li, de uma assentada, o belíssimo trabalho "Política Sindical Brasileira", que é mais um 
reflexo, e dos de boa marca, do talento e erudição do autor. Nesse livro primoroso, o escritor 
brilhante de "Homens e Idéias à Luz da Fé" cede lugar ao jurista, cuja mocidade fecunda cada vez 
mais se afirma nas letras nacionais" (Niterói, 301/611944). O Dr. Mjrtaristides de Toledo Piza, então 
Juiz de Direito de São Gonçalo e presidente da Academia Niteroiense de Letras, chegou a 
Desembargador e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, catedrático da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense e membro da Academia Fluminense de 
Letras. 

23 de abril De <feraldo Bezerra de Menezes - "Capistrano de Abreu" , 
artigo ("A Manhã" - Rio de Janeiro, 23/Jf4/1943; "O Estado"- Niterói, 23'Í4/1943; revista "Letras 
Brasileiras", págs. 34/36- Rio de Janeiro, maio de 1944). 

27 de abril. Professor Tullio Ascarelli exprime-se sobre "Política Sindical y. 
Brasileira": " Muito apreciei a interessantíssima monografia. A clara e aguda exposição do 
desenvolvimento do Direito Sindical Brasileiro no quad~ geral do direito comparado constitui, íl) ~) X 
realmente, uma contribuição notável ao estudo do assunto/'São Paulo, 271 4/1940 (ATENÇÃO- É f , 
1940 ou 1944?) 

27 de abril. Instalação da Academia Niteroiense de Letras. Discurso do 
presidente Mirtarístides de Toledo Piza e conferência de Rubens Falcão. Geraldo Bezerra figura 
entre os membros fundadores (" 0 Estado"- Niterói, 27tj41t944). 

Maio de 1944. Problemas sindicais. Entrevista ao "Diário da Noite", de São 
Paulo, que estampa instantâneo da mesma. Tópicos: " Para que as associaçõ4es sindicais exerçam 
autoridade sobre a profissão, é necessário que ampliem seus quadros. Uni~os, os trabalhadores 
poderão, através das entidades de classe, defender seus direitos, sem olvidar os respectivos deveres". 
Em seguida: "A união das classes é necessidade que precisa ser compreendida por todo trabalhador 
nacional". Quanto à sindicalização dos trabalhadores rurais: "De um ponto de vista puramente 
brasileiro, ou seja, de legislação ajustada às condições e exigências de nossas realidades econômico
sociais, a lei de proteção e organização dos trabalhadores da agricultura e pecuária não poderia 
moldar-se nas leis de proteção e organização dos trabalhadores urbanos. Excetuando-se as regiões já 
industrializadas, onde há um capitalismo de usina e se processou a diferenciação das classes, 
desaparecendo a antiga estruturação, a vida rural não comporta o sindicalismo baseado nas 
diferentes categorias". Reproduzida em "O Estado"- Niterói, maio de 1944. Recebeu, a propósito, o 
seguinte telegrama: "Presidente República leu com muito apreço entrevista concedida "Diário da 
Noite" de São Paulo, transcrita "O Estado" de Niterói. Saudações~erto de Andrade Queiroz, 
oficial de Gabinete" . ' • )\) 

14 de maio. Na Congregação Mariana da Matriz de São Gonçalo. Palestra 
de Geraldo Bezerra sobre as Congregações Marianas (" O São Gonçalo - São Gonçalo, 14'f5!1944). 

28 de maio. Festa do Dia das Vocaçõ'?~ Colégio Salesianos. Saudação de 
Geraldo Bezerra de Menezes ao Bispo de Niterói, Dom José Pereira Alves, em nome dos diocesanos ( 
"O Estado"- Niterói, 20tjstt944~ga o programa). 

14 de junho. Conferência de Geraldo Bezerra de Menezes sobre "0 
Conselheiro Paulino - Aspectos da Política Flumine se no Segundo Reinado", na Academia 
Niteroiense de Letras. Noticiário: "0 'Estado"- Niterói, 9, 11, 14 e 15 de junho; "Diário da Manhã -
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Niterói, 09 e 14 de junho; "O Fluminense"- Niterói, 1ll4 /1944. A conferência foi publicada na 
"Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro", vo( .190, janeiro/março, págs. 20/28. 

17 de junho. Homenagem a Everardo Backeuser. Proposta de Geraldo 
Bezerra em sessão plenária da Federação das Congregações Marianas, devidamente homologada, 
para que a instituição se associe às comemorações da Academia Fluminense de Letras pelo 50° 
aniversário de magistério do eminente in~;ectual, cuja vida e obra de educador católico põe em 
destaque ("Diário da Manhã"- Niterói, 171f6/1944; "O Estado"- Niterói, 17J/6/t944). 

27 de junho. Pe. João MÜsche, de Nova Iguaçu, aplaude "Homens e Idéias". 
" Livro instrutivo de autor conhecido, e estimado pelo mundo católico. Que Deus inspire e conserve 
sua preciosa vida, farol luminoso da Religião de Cristo" (Nova Iguaçu, 27Jf611944). 

28 de junho. Monsenhor Gentil, de Petrópolis, congratula-se com o autor de 
"Homens e Idéias". "Calorosas felicitações pelo seu belo livro. Chamou-me a atenção principalmente 
o capítulo "Contra o Comunismo Anti-Cristão", muito bem feito, cheio de atualidade, sobretudo 
otimamente documentado. Gostei de rever a figura de seu saudoso pai. Vê-se que a grande 
inteligência e o grande coração do Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes continua a iluminar a 
estrada de sua vida de Mariano culto e fervoroso"(Petrópolis, 28/06/1944). 

2• semestre. "Dados genealógicos". Ver "Revista Genealógica Brasileira", r 
semestre de 1944, D

0 10, publicação do Instituto Genealógico Brasileiro. À página 274, transcrição de 
trecho da carta de Geraldo Bezerra de Menezes dirigida ao Coronel Salvador Moya. E biografias de 
José Geraldo Bezerra de Menezes, seu pai (págs. 450/451), do Brigadeiro Leandro Bezerra Monteiro, 
seu antepassado (págs. 452/453), de Leandro Bezerra Monteiro, seu avô (págs. 453/454) e de Luiz 
Barbalho Bezerra, outro antepassado (pág. 454). Às páginas 466/467, trecho de trabalho de Salvador 
Moya- "Biografias de Sócios", contendo a de Geraldo Bezerra de Menezes. 

Julho. De Geraldo Bezerra de Menezes, "Contardo Ferrini" ("A Voz de 
Santo Antônio" - Petrópolis, julho de 1944). Consta, o artigo, do livro "Homens e Idéias à Luz da 
F
., 
e . 

2 de julho. Rubens Lisboa. " Há um rapaz à janela da crítica". Comentários 
à "Política Sindical Brasileira". "Um autor novo- Geraldo Bezerra de Menezes; uma obra magnífica 
- "Política Sindical Brasileira". Numa linguagem agradável, limpa, escoimada, Geraldo Bezerra 
escreveu bom livro doutrinário. 'dará ainda às letras de seu país coisas maravilhosas" ("O Estado"
Niterói, /2/~7/1944). 

18 de agosto. Conferência em Barra do Piraí, no Congresso Eucarístico 
Diocesano, a convite do Bispo Dom José André Coimbra (carta de 26/16/1944). Tema: "A Eucaristia 
e os Operários". A respeito, comentário de Mário C. Vilela, sob o títufo "O bem comum", na revista 
"0 Momento", Río de Janeiro, e em "O Estado", Niterói/1944: "Na bela e erudita conferência qu~ 
dr. Geraldo Bezerra de Menezes proferiu, em 18 de agosto, no Congresso Diocesano de Barra do 
Piraí, encontramos conceitos que traduzem essa realidade: "Apesar de tudo, de todas as medidas que 
tem preconizado para minorar a sorte dos trabalhadores, fiel aos seus postulados, a Igreja não se 
restringe às exigências de ordem econômica. Está convicta, sempre esteve, de que o problema não 
pode ser solucionado apenas com a melhoria das condições materiais. É preciso ir mais longe, para 
trazer a paz e a tranqüilidade aos homens". Foi muito feliz Mário C. Vilela recolhendo o trecho, que 
bem revela a segurança de um pregoeiro da doutrina social católica. 

24 de agosto. Telegrama de Dom José André Coimbra, Bispo de Barra do 
Piraí. "Com imenso reconhecimento agradeço V. Exa. valiosa contribuição sua palavra êxito nosso 
Congresso". 
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28 de agosto. Do Dr. Eugênio Fortes Coelho, Juiz de Direito de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo: "Soldado humilde do Exército de Cristo Rei, encho-me de 
santo orgulho todas as vezes que tenho a honra e o prazer de travar relação com os generais do 
laicato católico. O Congresso Eucarístico de Barra do Piraí ofereceu-me a feliz oportunidade de 
conhecer, pessoalmente, Tristão de Ataíde~ Menezes. Deus seja louvado!" 

30 de agosto. Hélio Pereira da Silva, "Política Sindical Brasileira" ("O 
Estado"- Niterói, 30tfj8/1944). " Uma compreensão exata dos .sindicatos e sua legislação está 
claramente definida nas páginas de "Política Sindical Brasileira". E um estudo preciso". 

2 de setembro. Epitãnidoória oferta-lhe a " Revista da Academia Sergipana 
de Letras" (n° 10, julho de 1943): "Ao festejado homem de letras, Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, 
continuador das altíssimas tradições d~nteligência, honestidade e espírito católico de sua notável 
família, as homenagens de.,rEpifânio Ddria". 

3 de setembro. Manifestação do professor Aridio Martins. " Bezerra de 
Menezes, o sociólogo brilhante, inteligência vigorosa, ourives da frase escorreita e lapidarmente 
vernacular, moço pujante de saber, cuja cultura se avoluma pletoricamente, conjugada ao seu talento 
de escol". Do discurso de posse na Academia Niteroiense de Letras do professor Aridio Martins, 
catedrático da Faculdade Fluminense de Medicina ("O Estado" - Niterói, ~3/,9/1944). 

13 de setembro. Dom Francisco Borja do Amaral, Bispto de Lorena, a 
propósito de " Homens e ldéías à Luz da Fé": Vejo nas páginas brilhantes de seus escritos "o 
batalhador do bom combate". 

17 de setembro. De Geraldo Bezerra de Menezes, "A Euca~1tia e os 
Operários", conferencia pronunciada no Congresso Eucarístico de Barra do Piraí, em 181 8/1944, é 
publicada em "A União- Rio de Janeiro. 

8 de outubro. " Um batalhador da causa católica - Dr. Leandro Bezerra 
Monteiro" ("Legionário"- São Paulo, 18/10/44). ~tensa nota biográfica, com a transcrição de trecho 
de seu discurso, em 18/07/1873, proferido na Câmara dos Deputados sobre a Questão Religiosa, 
quando mostrou a impossibilidade de continuar apoiando o governo. Eis as suas palavras finais: 
"Retiro-lhe, portanto, toda a minha confiança, porque não compreendo que esta se possa dividir pela 
metade: ou confaança inteira ou nenhuma". Nota da redação: "Os dados que oferecemos aos nossos 
leitores, devemos à amabilidade do sr. Geraldo Bezerra de Menezes, neto do insigne parlamentar 
católico. É com prazer que salientamos o fato de ser também o sr. Geraldo Bezerra de Menezes um 
publicista católico da mesma têmpera de seu avô. Publicando, em 1942, "Homens e Idéias à Luz da 
Fé", forneceu interessantes subsídios para os estudiosos dos atuais problemas católicos". 

22 de outubro. De Geraldo Bezerra de Menezes, o artigo " Leandro Bezerra 
Monteiro - o grande defensor de Dom Vital - O Ceará e a Questão Religiosa" ("O Legionário" - São 
Paulo, 22/10/1944; "A Ação" - Crato, Ceará, 27/ll/1944). Reproduzido em " Homens e Idéias à Luz 
da Fé"• • . - . 

Novembro e dezembro. Dom Vitalp ração proferida no Teatro Municipal \\) 
do Rio de Janeiro, nas solenidades comemorativas do centenário do Bispo de Olinda. Publicaram-na: 
"Vozes de Petrópolis" - novembro/dezembro de 1944, págs. 823/826; "A ~F.hã"- Rio de Janeiro, 
1.1/12/1944; "0 Estado"- Niterói, , 3/12/1944; "Legionário"- São Paulo, ~7/,1/1945; "A União - Rio 
de Janeiro, n° de 7 e 21/~1/1945. Incluída no livro " Homens e Idéias à Luz da Fé". ~. Na 
versão de Monsenhor Joao de Barros Uchoa: "lmaginoso';nuente, calmo, pesquisador da história, 
Geraldo Bezerra de Menezes prendeu sem cansaço talvez -~ seu maior e mais brilhan~auditório, 
trazendo à luz documentos inéditos - cartas que Do~Vital escreveu, agradecendo • seu avô, 
parlamentar Dr. Leandro Bezerra Monteiro, que, na Câmara, defendeu Dom Vital, preferindo 
desligar-se do partido e das regalias da política dominante, a ser contra o ungido do Senhor que 



defenderia até. se preciso fosse, derramando a última gota de sangue. O orador fez trabalho notável e 
lapidar, digno do excelente auditório que o ouvia e aplaudia, calorosamente, muitas vezes" 
(Monsenhor João de Barros Uchoa - "Dom Vital e a expressiva e justa homenagem do Teatro 
Municipal" (Jornal do Brasil- Rio de Janeiro, 03/12/1944; "O Estado" - Niterói, 03/12/1944). 

1945 

(LI~ Membro do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho. Consta da 
comunicação: ~virtude dos seus altos méritos e grandes serviços prestados ao Direito Social". 

11 de janeiro. Geraldo Bezerra de Menezes, "A Fundação de Entre-Rios" 
("Entre-Rios Jornal" - Três Rios, 111/111945; "A Voz do Povo" - Paraíba do Sul, 14/f l/1945; "0 
Estado" - Niterói, 1945). 

18 de janeiro. Geraldo Bezerra de Menezes, "O Episcopado Brasileiro e a 
Questão Religiosa" ("A Manhã" - Rio de Janeiro, 181J 1!1945). Reproduzido em "Homens e Idéias à 
Luz da Fé" • Jfit I' iCiiçel~ ~~ 

1° de fevereir~eraldo Bezerra de Menezes, " Leandro Bezerra Monteiro e 
o Barão Ribeiro de Sá" ("Entre-Rios Jornal"- Três Rios, 1 1/, 2/1945). 

1 o de abril. Geraldo Bezerra de Menezes, " Relatório das atividades da 
Federação das Congregações Marianas da Diocese de Niterói", referente ao primeiro decênio de sua ~ 
existência. Publica-o "O Estado" - Niterói, , 1/; 4/1945, sob o título "Um decênio glorioso na vida 
católica fluminense". 

6 de maio. Referência de Salomão Cruz, da Academia Fluminense de 
Letras: "Geraldo Bezerra de Menezes, um dos mais novos autores fluminenses, com seu livro de 
ensaios e biografias "Homens e Idéias à Luz da Fé", assumiu mui justamente a liderança da ação 
católica na terra fluminense e sabe fazê-lo com o ardor, o talento e a densidade de Leon Bloy. Filho 
de um dos homens mais cultos de sua época - sobre quem, aliás, Agripino Grieco traçou form.t.sas e fY/ 
definitivas páginas f Bezerra de Menezes tem sabido honrar o nome paterno" ( Salomão Cruz, Notas "/ 
Literárias" - "0 Estado", Niterói, 1 6/, 5/1945). 

29 de maio. Congresso Eucarístico Diocesano de Nova Friburgo. Assinado 
por Monsenhor José A. Teixeira e Padre César Dainese, S.J., presidente e vice-presidente da 
Comissão Central, recebe oficio transmitindo - "a expressãode agradecimento, felicitação e 
admiração pela valiosa contribuição oratória aos trabalhos do Congresso. A palestra de V. Exa. foi 
por certo fator precioso para garantir o bom êxito e o brilhantismo do nosso certame religioso". 

1° de julho. Novo presidente da Academia Niterioense de Letras. Juízo de 
Toledo Piza. "Aí está Geraldo Bezerra de Menezes, que é a própria mocidade afirmando-se na 
pujança de um talento que todos reconhecem e proclamam. Orador notável, escritor primoroso de 
"Homens e Idéias à Luz da Fé" e tantas outras obras brilhantes, é ainda o jurista que nos dá 
"Política Sindical Brasileira", trabalho de pensamento e de cultura. O novo presidente é, por isso 
mesmo, um dos valores mais significativos da nova geração". Fragmento da oração do acadêmico '/ 
Mirtarístides de Toledo Piza na posse da nova diretoria l a Academia Niteroiense de Letras ("O <~~; 
Estado" - Niterói, ;1147/1945). ATENÇÃO - CURIOSIDADE: QUEM TOMOU POSSE NA 
PRESIDÊNCIA? QUEM SAIU DO CARGO? 

1° de outubro. Campanha do General Eurico Gaspar Dutra à presidência 
da República. Na primeira linha dos oradores do P. S. D. Trecho do artigo "Na Terra de 
Piratininga", de Benedito Mergulhão ("A Noite"- Rio de Janeiro, ~1/1 /1945): "Na viagem de 
regresso o General Dutra teve um dia movimentadíssimo. O comboio parou quatorze vezes. Discursos 
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e homenagens, foguetes, orações. Foi assim em Mogi, Lorena, Caçapava, Jacarei, Pindamonhaogaba, 
Valparaiso, Aparecida, Ribeirão da Divisa, Guaratinguetá, Taubaté, São José dos Campos, Cruzeiro, 
Queluz e uma outra parada que me escapou. É possível que as etapas não estejam pela ordem 
regular, mas o fato é que todas constituíram minutos de vibração extraordinária, dando ensejo a que 
brilhasse o primeiro time de oradores do P. S. D., em resposta aos tribunos legais, cumprindcrme 
destacar Noeli Correia de Melo, Oscar Fontenele, Geraldo Bezerra de Menezes, Melo Viana, Ruy de 
Almeida, Comandante Augusto do Amaral Peixoto, Noraldino de Lima, Acúrcio Torres, José Pereira 
Lira, Generoso Ponce, Calazans de Campos e Mozart Lago. Fizeram um brilhareco, mostrando que o 
P. S. D., quando a parada enfeza, pode meter num chinelo os Mirabeaus da U. D. N. e classes 
anexas". 

6 de outubro. Jornalista J e Vitorino. Crôni focalizando a viagem do 
General Eurico Gaspar Dutra a São Paulo, em P. opaganda de sua ndidatura à presidência da 
República ("O Estado" - Niterói, ~6/10/1945). o articulista: "0 dr. Geraldo 
Bezerra de Menezes, já o afirmei em crônica anterior, é o homem equilibrado de sempre, intérprete 
sincero do espiritualismo cristão, o condutor amigo, que tomou posição definida ao lado das forças do 
bem, contra os que defendem as teorias do negativismo e do ateísmo internacional. Esteve excelente 
na viagem". 

19 de outubro. Posse de Luiz Palmier na Academia Niteroiense de Letras, 
na cadeira de Joaquim Manoel de Macedo. Solenidade presidida pelo acadêmico Geraldo Bezerra de 
Menezes. O novo imortal é saudado pelo Desembargador Guaracy de A. Souto Mayor ("O São 
Gonçalo" - São Gonçalo, 14 e 21110/45 e J 4/ll/45, notícia -.ilustrada com três fotografias; "0 
Estado"- Niterói, 19 e 21/10/45; "A Par'avra" - Niterói, 19/19/45). As palavras proferidas pelo 
presidente, abrindo a solenidade, estão publicadas em "O São Gonçalo" - São Gonçalo, 3ttf 3!46, sob 
o título- "Ainda a posse do Acadêmico Dr. Luiz Palmier". 

25 de dezembro. Um fllho digno do pai. Tópico de artigo de Antônio 
Noronha Santos ("O Estado" - Niterói, 25/12/45): "Geraldo Bezerra de Menezes é fdho de José 
Geraldo Bezerra de Menezes, e fdho digno do pai, o que diz tudo. Creio que herdou um pouco do 
idealismo paterno, do desprendimento pelas coisas materiais que derat ao dr. Bezerra aquele feitio 
inconfundível, desde o chapelão excêntrico, ao seu interesse pecaminoso por tudo quanto tinha e 
continua a ter pouca valia na praça: o Brasil e os segredos de sua história, toda a literatura e com 
especial agrado os magníficos poetas e prosadores ingleses e a religião, fonte inesgotável de recreação 
espiritual. Geraldo Bezerra é uma cultura que dentro em pouco será um nome". 

29de~!~~{,~~~.m--~~&R~~~~~~ 
~· Sessão de posse da nova J~etoria da Academia Niteroiense de Letras, no salão nobre 
do Instituto de Educação de Niterói. "Programa. 1• parte. Abertura da sessão elo presidente 
Geraldo Bezerra de Menezes. Posse da nova diretoria (QUEM SÃO OS SEUS CO ONENTES - O 
PRESIDENTE PELO MENOS). O "penacho" nos versos de Castro Alves, tema d conferência do 
acadêmico Horácio Pacheco. r parte: Hora de arte". 
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1946 

)) .. 
Citação, no estrangeiro, de "Política Sindical Brasileir~ ~isés Poblete 

Troncoso, em "EI Movimiento Obrero Latinoamericano", México, 1946, refere-se,~ pág. 283, ao livro 
de Geraldo Bezerra de Menezes. 

Janeiro-março. "0 Conselheiro Paulino - Aspectos da Política Fluminense 
no Segundo Reinado". Trabalho de Geraldo Bezerra de Menezes ("Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico Brasileiro", vol 190, janeiro-março de 1946, págs. 20/28; "0 Estado" - Niterói, 
25/, 6/1944). Sumário do trabalho: I- Estudo à luz de documentos inéditos. ll- Visconde de Uruguai. 
fi- Visconde de Itaboraí. IV- Euzébio de Queiróz. V- O " patriarcado rural" da Velha Província e a 
campanha abolicionista. Dois poderosos triunviratos fluminenses: um do periodo monárquico, outro 
do republicano. VI - Exemplo de antigo e modelar chefe de família. VU - Posições atingidas pelo 
Conselheiro. VUI - A herança de ser fluminense. IX - O Conselheiro Paulino e Leandro Bezerra 
Monteiro, ._. correligionários e amigos. A Questão Religiosa. X - Orientação político-partidária 
durante o Império. XI - Primado político do Conselheiro. XII - O chefe ioescedível que se erguia e 
avultava na oposição. xm - Paulino e a Abolição. XIV - Sobrevindo a República, o Conselheiro não 
se deu por vencido. O provedor da Santa Casa. 

13 de janeiro. José Newton Alves de Sousa, "Um Precursor da Ação 
Católica" ("A Ação" - Crato, Ceará, 13/j l /1946). O trabalho focaliza a figura de Leandro Bezerra 
Monteiro, parlamentar do Segundo Reinado, defensor dos Bispos na Questão Religiosa, e avô 
paterno de Geraldo Bezerra de Menezes, a quem se refere o articulista. 

9 de abril Pela integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. 
Entrevista do presidente do Conselho Nacional do Trabalho, Geraldo Bezerra de Menezes, na capital 
de São Paulo, onde fez a primeira visita naquela qualidade. Expôs, na ocasião, o seu pensamento 
relativamente aos novos rumos que pretende imprimir à Justiça do Trabalho. Interpelado sobre. se 
esta Justiça teria nova organização no Estatuto Político em elaboração, assegura: 'fllllsu ~ ~ 
Justiça do Trabalho será definida e reforçada na Carta Magna. O senador Atílio Viváqua, relator da 
matéria, pediu-me uma contribuição sobre a organização e funcionamento do judiciário trabalhista, 
tendo eu lhe enviado um memorial. Julgo que, na futura Constituição, o Conselho Nacional do 
Trabalho passará a Tribunal Superior do Trabalho e os Conselhos Regionais a Tribunais Regionais. 
As atuais Juntas de Conciliação e Julgamento, mantida a designação, terão • seus presidentes 
transformados em Juízes e constituirão a primeira instãncia da Justiça do Trabalho". Alguns jornais 
registraram esta afirmação: "Tive com vários constituintes, e mais amiúde com o senador Atílio 
Viváqua, troca de idéias sobre a posição da Justiça do Trabalho na futura Carta Magna, estudando a 
hipótese de retirá-la do capítulo da Ordem Econômica e Social e inseri-la no capítulo do Poder 
Judiciário". Aí está, bem viva, bem documentada, uma prova a mais da luta pertinaz e pioneira que 
Geraldo Bezerra de Menezes empreendeu pela inclusão da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário. 
A entrevista foi publicada no "Correio Paulistano"- São Paulo, ~9/-4/1946; " A Gazeta"- São Paulo, 
~?1~4/1946; "Diário de São Paulo" - São Paulo, Í 9t; 4t1946; "torreio da Noite" - São Paulo, 
'-9/f 4/1946; "Jornal de São Paulo" - São Paulo, ~9/,4/1946; "Folha da Manhã " São Paulo, 
~9/,4/1946; "A Noite" - São Paulo, ~9/~4/1946; "A Hora" - São Paulo, 101 4/1946. 

9 de abril. Junta de Conciliação e Julgamento criada em Santo André, São 
Paulo. Entrevista de Geraldo Bezerra de Menezes aos jornais de São Paulo, publicada em fi9/~4/1946. 
Visita àquela cidade paulista. Impressão deixada no Livro de Visitas dos sindicatos focais: " Na 
qualidade o Conselho Nacional do Trabalho, visito hoje a cidade de Santo André. Coube-me propor 
ao Gove o, e foi aceita, a criação de uma Junta de Conciliação e Julgamento nesta cidade, grande 
centro · dustrial do Brasil. O Presidente Eurico Gaspar Dutra, baixandojdecreto-lei respectivo, visou <rj 
ateu r a milhares e milhares de trabalhadores brasileiros. Visitei a sede dos Sindicatos dos 
Tra albadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico; nas Indústrias da 
Co strução Cível e da Cerâmica para Construções; nas Indústrias de Madeiras, Junco e Vime, 
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{ J d~assouras, todos de Santo André.~ lenti o propósito de seus diretores em colaborar com a Justiça 
do Trabalho, prestigiando-a, certos de que seus tribunais constituem órgãos destinados a garantir a 
paz, o equilíbrio e o progresso social. Santo André, 9-4-1946. a) Geraldo Montedônio Bezerra de 
Meneus, presidente do Conselho Nacional do Trabalho" ("A Noite" - São Paulo, llt/4/1946; "A 
Hora" - São Paulo, totf'/1946). 

2~h~ - ~~~~~k~.,fqlfÇ 
1947 

I . De Geraldo Bezerra de Menezes, "Justiça do Trabalho- sua significação na 
história jurídica e social do Brasil" -Imprensa Nacional, Rio de Janeiro. Folheto, 42 págs. Ver: 

Mário C. Vilela - "Justiça do Trabalho" (revista "0 Momento" - Rio de 
Janeiro, janeiro, 1948). 

Jacob Raued - "À margem de um opúsculo sobre Direito TrabalhistA" 
("Correio Paulistano" - São Paulo, ;1/~6/1948). 

Ainda: "A Gazeta" - São Paulo, - 5/; 2/1948; "A Tribuna" - Vitória, Espírito 
Santo, 31/, 1/1948; "A Ação" - Crato, Ceará, ~1/~2/1948; "Gazeta de Noticias" - Rio de Janeiro, 
31/- 1/1948; "O Radical" - Rio de Janeiro, janeãry, 1948; "A Noite" - Rio de Janeiro, edição final, 
27~1/1948; "A Manhã" - Rio de Janeiro, 21/, 1/1948; "Diário Trabalhista" - Rio de Janeiro, 
19/~ 1 /1948; "O Fluminense" - Niterói, 27/12/1947; "0 EstAdo" - Niterói, 25/12/1947; "O Nova 
Friburgo" - Nova Friburgo, 28/12/1947 e / 41; 4/1948; revista "Trabalho, Indústria e Comércio"- São 
Paulo, janeiro, 1948. 

Referências em: Juan Menendez Pidal, "Derecho Social Espaiiol"- Madri, 
Espanha, 1951, voL I, pág. 337; "Aspectos economico-sociales y jurídicos del rendimiento en el 
trabajo" - "Revista General de Legislación y Jurisprudencia", Madri, Espanha, fevereiro, 1949, pág. 
151; Miguel Hernainz Marquez, "Tratado Elemental de Derecho del Lavoro" - 4• edição, Madri, 
Espanha, 1949, pág. 698; "La coordenación social en el proceso laboral", "Revista Justicia Social" 
Madri, Espanha, novembro, 1950, págs. 10/170 

fÃifredo J. Ruprecht, "Proyecto de Codigo Procesual Laboral" - Rosário, 
Argentina, 1959, págs. 9 e 78. 

Opiniões de Castro Nunes, Cezarino Júnior, Alcebíades Delamare, 
Adamastor Lima, Adauto Fernandes, Célio Goyatá, Mozart Victor Russomano e dos professores e 
juristas estrangeiros Enrique E. Buero, Guillermo Gabanellas, Santos Gandarillas Calderón, Carlos 
M. Razzi, Tulio Diez, Bernardino León y León, Roberto Perez Paton, Juan D. Pozzo, Juan M. GaUi 
Pujato e José González Galé estão transcritas na t • edição de "Dissídios Coletivos do Trabalho", 
págs. 41/47, de Geraldo Bezerra de Menezes (1949, Rio de Janeiro, Brasil). 

Ir, De Geraldo Bezerra de Menezes, "Relatório Geral da Justiça do Trabalho. 
Folheto, 42 págs. VVJ-.; 

• P. Raimundo Ozanan de Andrade, S.J., revista "Arquivo Social" -
Colégio Anchieta, Nova Friburgo, vol. D, n° 1, fevereiro, 1949, págs. 35136: Mário C. Vilela, revista 
"0 Momento" - Rio de Janeiro, janeiro, 1949. ____::-c 

• 
Maio. Advogados e Procuradores felicitam o presidente do Tribunal 

• h Superior do Trabalho. ~ário de Sá Freire Alvim, procurador. "Sua recondução evidencia 
v homenagem únparãõSer> mérito inconteste"• Cavalcanti de Carvalho, advogado: "Congratulo-me 

por sua merecida recondu~o i presidênc~ção a que tem emprestado brilho intelectual e cultura 
para o maior êxito da Jurisdição do Trabalho" 1 A referência de ambos à recondução resulta de 
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Geraldo Bezerra de Menezes ter exercido antes tanto a presidência do Conselho Nacional do 
Trabalho, de que fora o último titular, como do próprio Tribunal Superior do Trabalho, por 
nomeação, até que eleito pelo voto dos seus pares. Í (Jtais tard,~e.ito. 

M . E .d d l'd d f"': ~ . fi · · a1o. nti a es e 1 eres e categonas econom1cas e pro ISSionaas 
manifestam regosijo por sua eleição para presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Entre 
dezenas de mensagens:f.Çela acertada escolha dos ilustres Ministros recair no íntegro Magistrado de 
excelente formação e caráter" - Manoel Antônio Nunes Filho, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores nas lnd~~trias Gráficas do Rio de Janeiro.) 'Parabéns à Justiça do Trabalho pela justa 
decisão desse alto Trib~ál êlélemlo"lJMinistro Geraldo Bezerra seu Presidente"- Waldemiro Pitta, 
presidente do Sindicat?A das Empresas de Cal dos do Rio de Janeiro. "Em nome do Sindicato 
Oficiais Alfaiates, as o:i'ãas v1va e 1 es pela sua eleição ao cargo e residente do TST, o que 
representa mais um prêmio ao seu esforço em prol da união de pontos de vista entre o Capital e o 
Trabalho" - Frederico Viola, presidente. 

12 de julho. Lyad de Almeida, "Geraldo Bezerra de Menezes, um homem" 
("Diário Trabalhista"- Rio de Janeiro, 12/07/1947). Passo convincente: " Sentimo-nos perfeitamente 
à vontade para fazer o registro de um homem que, pelos seus preciosos dotes morais e intelectuais, 
pela sua rara capacidade de trabalho, deve ser apontado ao trabalhador nacional como grande 
defensor dos seus direitos, como uma poderosa coluna onde repousa a Justiça do Trabalho" . 

Outubro/novembro. "A Academia de Olinda em 1851. Curiosidades". 
Autor: José Geraldo Bezerra de Menezes (!,!!"Tradição", Revista de Cultura, Petrópolis, RJ, no de 
outubro/novembro de 1947, págs. 232 a 243). No final, esta "Nota da Redação": "Ao ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, autor de 
"Política Sindical Brasileira" e "Homens e Idéias à Luz da Fé", ralho ilustre do Dr. José Geraldo 
Bezerra de Menezes, eminente intelectual, falecido a 29/3/1935, devemos a gentileza da publicação 
destas "Curiosidades", encontradas entre os numerosos manuscritos de seu ioolvidável progenitor. O 
autor destas páginas sobre a Academia de Olinda é r.tbo do Dr. Leandro Bezerra Monteiro, um dos 
componentes do 5° ano de 1851, parlamentar que se impôs na defesa de Dom Vital e Dom Macedo 
Costa na célebre Questão Religiosa. O trabalho não está datado, contudo é anterior à morte do Dr. 
Leandro, ocorrida a 15/11/1911, em Niterói". ) 

~EV • 
17 de outubro. C o de oratória na Faculdade de Direito, promovido 

pelo Centro Acadêmico Evaristo da Veiga Comissão julgadora: ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, professor Plínio Leite, Antônio Carlos Sigmaringa Seixas, Camilo Guerreiro, Aloisio 
Picanço e César Tinoco. Vencedores: acadêmicos Luiz Carlos da Fonseca e Nilson Gutierrez; em 
seguida, classificou-se Anatólio Waiostock. A convite do presidente do Centro, bacharelando Alberto 
Garcia, e dos demais membros da Comissão, falou o ministro Geraldo Bezerra, comentando os 
discursos ("0 Gládio", órgão oficial do Caev, novembro/1947, que estampa 1f flagrante da mesa). 

o/.Q6 
2 de dezembro. Primeiro número da "Revista chqtt Tribunais do Trabalho". 

Oferta, por oficio 56/47, de 2/12/1947, ao ministro Geraldo Bezerra de Menezes - "homenagem ao 
mais prec.laro mentor do Direito Social Trabalhista em nossa Pátria". A~ouza Aranha Lacaze. 

r;~,_. 
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1948 

16 de janeiro. Membro do Conselho Deliberativo do Grupo de Regatas 
Gragoatá. Fastino Machado, secretário geral do Gragoatá, comunica-lhe, oficialmente, que a 
Assembléia Geral, reunida a 14 de janeiro, resolveu elegê-lo membro do Conselho Deliberativo, para 
o biênio 1948/49. 

27 de janeiro. "A Justiça do Trabalho - Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes" ("A Noite" - Rio de Janeiro, 27/1/1948). Da apreciação o seguinte tópico: "Todos os 
capítulos de "A Justiça do Trabalho - Sua significação na histórl{juridica e social do Brasil" se ct j 
revertem de particular importância, quer pela clareza de exposiçã'o, que permite acompanhar as 
diferentes fases do desenvolvimento daquela Justiça especializada, quer pela sugestiva documentação 
com que o autor reforça a sua doutrina". 

1° de fevereiro. Agradecimento do ex-ministro do Trabalho l:van Dias de 
Figueiredo: "Desde que deixei o Ministério do Trabalho, estou para escrever ao prezado amigo, 
agradecendo as inúmeras atenções que me dispensou. Queira, pois, meu caro Presidente Geraldo 
Montedôoio1 receber, com os meus agradecimentos, os protestos do mais alto apreço e de muita 
amizade" (São Paulo, l/2/1948). 

19 de fevereiro. Direito a férias. Interpretação dos artigos 130 e 132 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Longo despacho do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
denegatório de recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo de 
instrumento. No relatório, transcreve, integralmente, o despacho, acentuando, no voto, que "os seus 
fundamentos esclarecem perfeitamente a questão, mostrando o iocabimento do recurso 
extraordinário" (Ver - "Boletim Sindical", 0° 1, da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria). 

20 de fevereiro. Em Cuba, "Política Sindical Brasileira". Do professor de 
Direito, Dr. Carlos M. Raggi, consultor técnico do Ministério do Trabalho e diretor do Plano de 
Seguro Social daquele pais: "Teogo eo lugar prefereote de mi biblioteca su obra "Política Sindical 
Brasileira". Em seguida, faz questão de- "expresarle los altos meritos de su estudio sobre la política 
sostenida en su Pais en matéria de organizacióo profesional" (La Habana, febrero 20 de 1948). 

3 de março. De Bezerra de Freitas, autor de "20 Poetas Ingleses - Ensaio" 
(Editora A Noite): "Ao eminente professor Geraldo Bezerra de Menezes,cuja formação moral e alta 
culturaj tanto admiro, ofereço com um grande abraço- a) Bezerra de Freitas. Rio, 3/3/1948". 

~ 
22 de março. Obra de Geraldo Bezerra de Menezes citada em cursos da 

Universidade de La Paz, Bolívia. Do Dr. Roberto Pérez Patoo, autor de "Princípios de Derecho Social 
y de Legislacioo del Trabajo", diretor da Faculdade de Direito da Universidade de La P-?4 professor 
de Direito do Trabalho: "La lectura de "La Justicia del Trabajo, su significacióo eo la história 
jurídica y social del Brasil", me ha sido muy provectosa para teoer un cooocimieoto exato del proceso 
que ha seguido la magistratura del Trabajo eo el Brasil, sus origenes, su desarrollo y su situacióo 
actual, que iodudablemente es de gran progreso y madurez, en coosooaocia coo el adelanto 
alcanzado por sus leyes sociales, cuya expresión acabada es la Consolidação das Leis do Trabalho de 
1943. En mis cursos eo la Uoiversidad local, que se reioiciarán en mayo próximo, me será grato 
citarlo como valiosa fueote de consulta y orieotación en matéria tan importante" (La Paz, 22/3/1948). 

Março/abriL " Contra o comunismo anti-cristão". Artigo de Geraldo Bezerra 
de Menezes em "Tradição" - Revista de cultura, órgão oficial do Instituto Histórico de Petrópolis, no 
de março/abril de 1948, págs. 104/119. No final, os dirigentes da revista rememoram as lutas do 
autor: "Nota da Redação. "Tradição" publica hoje o estudo, agora refundido, do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, contra o comunismo anti-cristão. 
O autor, que também pt ide, há anos, à Federação das Congregações Marianas da Arquidiocese de 
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Niterói e é vice-presidente da Confederação Nacional das Congregações Marianas, vem, desde os 
bancos acadêmicos, mantendo ardorosa e elevada campanha anti-comunista na tribuna e na 
imprensa. O seu trabalho, que se reveste da maior atualidade e merece divulgação para 
esclarecimento dos espíritos, importa em verdadeira advertência a alguns católicos desavisados que, 
fugindo aos ensinamentos da Igreja, pretendem transformar-se em pregoeiros da política da "mão 
estendida", numa confusão de princípios e práticas reiteradamente condenados pelas autoridades 
eclesiásticas". 

22 de março. Citação em Madri, Espanha. Acusando o recebimento de "A 
Justiça do Trabalho", o Dr. Santos de Gandarillas Calderón, procurador dos Tribunais do Trabalho 
da Espanha, comunica a Geraldo Bezerra de Menezes, em 22/3/1948: "Precisamente hace unos dias 
oí citar su interesante trabajo en una conferencia pronunciada eu la Academia de Legislacióo y 
Jurisprudencia de Madrid". Na Espanha, foi grande a aceitação de seus trabalhos, tanta que, em 
conferências pronunciadas em Madri, Málaga, Valência, repercutiram os seus ensinamentos. 

13 de abril. Recebido pelo presidente da República, general Eurico Gaspar 
Dutra, no Palácio do Catete. Os jornais de 14 de abril anunciam que o presidente da República 
recebera, no dia anterior, para despacho, os Srs. Clóvis Pestana, ministro da Viação, e Raul 
Fernandes, ministro das Relações Exteriores; em conferência, o Sr. Mário Bittencourt Sampaio, 
diretor !t!l do Dasp; e, em audiência, o ministro Geraldo Bezerra de Menezes, presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho. V., entre outros, "Jornal do Brasil", "Jornal do Comércio" e 
"Gazeta de Noticias", todos do Rio de Janeiro. 

6 de maio. " In memoriam de Dom José Pereira Alves". O Jornal do 
Comércio, do Rio de Janeiro, anuncia a realização, a partir de 16 de maio, de programa 
comemorativo do jubileu episcopal de Dom José Pereira Alves, "o saudoso antístite a quem a Estação 
da Fé, Rádio Vera Cruz, em modo especial, deve a sua fundação e consolidação". Na lista de 
oradores, figura Geraldo Bezerra de Menezes. 

I de junho. Jacob Ranedi - "À margem de um opúsculo sobre Direito 
Trabalhista". Comentários à "Justiça do Trabalho - / ua significação na histórica jurídica e social do sj 
Brasil". Depoimento: "Estudando o Direito Social em todas as suas manifestações construtivas, o Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes tem a autoridade do seu nome imperecivelmente ligado a esse ramo 
cada vez mais frondoso da legislação nacional". 

10 de junho. A 8a Páscoa do Servidor Público. "Na reunião de hoje, segundo 
dia do tríduo preparatório, sob a presidência do desembargador Agenor Rabelo, além de um 
sacerdote, falará o ministro Geraldo Bezerra de Menezes, presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, notável orador católico, cuja palavra é sempre ouvida com proveito. Local: Salão nobre do 
Instituto de Educação" ("0 Estado" - Niterói, 10/6/1948). 

17 de junho. Posse dos ministros Antônio Francisco CarvaJhal e Percival 
Godoy Oba no Tribunal Superior do Trabalho. Reconduzidos, foram empossados em sessão plenária, 
presidida pelo ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Notícia e flagrante no "Diário Trabalhista" -
Rio de Janeiro, 17 de junho de 1948). 

20 de junho. Juiz de Fora. Fala aos congregados marianos de Juiz de Fora 
em sessão plenária, realizada em conjunto com o Grêmio Literário Carlos de Laet, da Academia de 
Comércio. É saudado, em nome dos marianos, pelo vereador Abel Rafael Pinto, mais tarde deputado 
Federal; em nome da Academia, pelo Pe. Euler Alves Pereira e por Bélcio Levindo Coelho, presidente 
do Grêmio Literário. No mesmo dia, Geraldo Bezerra de Menezes participa de reunião do Círculo 
Operário de Juiz de Fora, sendo saudado pelo presidente Silvestre Soares de Oliveira, quando dirige 
palavras aos circulistas ("A Academia", órgão dos alunos da Academia de Comércio de Juiz de Fora, 
o0 de setembro, 1948). 
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23 de julho. Posse na Academia Fluminense de Letras. Justiça a um 
conterrâneo. A Assembléia Legislativa aprova requerimento do deputado Vasconcellos Torres 
relativa à designação de comissão para representá-la. Integrantes da comissão: deputados Alberto 
Torres, Lara Vilela, Amilcar Perlingeiro, João Vasconcelos, Vasconcellos Torres, Mário Fonseca, 
Paula Lobo e Inácio Bezerra de Menezes. Tópicos dos pronunciamentos: deputado Vasconcellos 
Torres: " Geraldo Bezerra de Menezes, uma das glórias autênticas da intelectualidade do Estado do 
Rio, toma hoje posse na Academia Fluminense de Letras. Meu requerimento traduz a admiração do 
povo fluminense por quem tão dignamente o tem elevado no país, através de diferentes cargos. O 
nome de Geraldo Bezerra de Menezes não mais pertence ao Estado do Rio, nem sequer ao Brasil 
Posso dizer que, na Argentina, o seu trabalho "Política Sindical Brasileira" teve grande acolhida 
entre os maiores mestres e, no México, a "Revista Mexicana de Sociologia" publicou um trabalho 
desse ilustre fluminense". Deputado Paula Lobo: "Trata-se, indiscutivelmente, de figura das mais 
exponenciais da mocidade fluminense, quer como orador primoroso, quer pela sua cultura invulgar". 
Deputado Alberto Torres: "No Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, desde os bancos acadêmicos, o 
escritor e o tribuno se impuseram à admiração dos colegas, norteando sua vida pública por 
inabalável inteireza moral. Se há nas novas gerações fluminenses figura que as honra e enalteça 
sobremodo, pelo pureza de sentimentos, e pela soma reconhecida e proclamada de suas virtudes, é a 
de Geraldo Bezerra de Menezes, que vem, no cuno da existência, enobrecendo o nome venerando e 
aureolado de seu progenitor". Deputado Roberto Silveira: "Não sei se vamos, propriamente, com esta 
atitude prestar homenagem ao eminente homem de letras do Estado do Rio, Geraldo Bezerra de 
Menezes, ou se vamos render um tributo de exaltação à Academia Fluminense de Letras, pela 
aquisição admirável que acaba de fazer, recebendo em seu seio inteligência tão fulgurante, talento de 
tal forma vigoroso e cultura assim tão profunda e ampla, que faeram transpusesse aktela cr/ 
penonalidade as fronteiras do Estado natal para se projetar no cenário cultural e literário do Btasil, 
como uma das mais brilhantes, das mais respeitáveis que a atualidade brasileira pode apresentar. 
Não é apenas o estudioso do sindicalismo brasileiro, o historiador preciso, seguro, sincero e leal dos 
seus institutos: ele é, sobretudo, um observador dos mais penetrantes que conseguiu, assim o 
expressam as suas obras, interpretar o sentido da evolução do novo Direito. Tenho presente uma das 
mais recentes manifestações da cultura e da inteligência de Geraldo Bezerra de Menezes: um 
trabalho magnífico, onde o ilustre intelectual faz apreciação de mestre sobre o valor da Justiça do 
Trabalho, interpretando-a dos pontos de vista ftlosófico, social e humano". Deputado José Manhães: 
"Não quero dizer algo mais a respeito do Sr. Geraldo Bezerra de Menezes, pois o que acabamos de 
ouvir chega para consagrar um homem público". Deputado Lara Vilela: " Desde cedo habituado às 
lides beletristas, Geraldo Bezerra de Menezes vinha se impondo no mundo intelectual de Niterói e do 
Estado do Rio pelos traços bem fortes da sua cultura, da sua inteligência. Impunha-se, ainda, pelo 
seu grande valor moral, herança que soube guardar com desvelado carinho de seu velho e 
inesquecível pai, o Dr. José Geraldo Bezerra de Menezes". 

Dos oradores, atingiram a Câmara Federal Alberto Torres e Vasconcellos 
Torres. Este foi, ainda, eleito e reeleito senador. Roberto Silveira tornou-se, na flor dos anos, 
governador do Estado do Rio de Janeiro, sendo vítima, em pleno exercício do mandato, de acidente 
fatal, que chocou, profundamente, o~pov<f," ~-

26 e 27 de julho. Academia Fluminense de Letras. A posse do novo 
acadêmico, Geraldo Bezerra de Menezes. Os discunos pronunciados. O "Jornal do Comércio" - Rio 
de Janeiro, 26 e 27n/t948- publica, na íntegra, os discunos de Luiz Lamego e Geraldo Bezerra de 
Menezes. 

Agosto/setembro. "Dom José Pereira Alves- o orador". Artigo de Geraldo 
Bezerra de Menezes. "Tradição", revista de cultura, órgão do Instituto Histórico e Geográfico de 
Petrópolis, n° de agosto/setembro de 1948, págs. 407-414. O artigo integra .. 8'--~"Homens e 
Idéias à Luz da Fé". 

3 de setembro. Julgamento do advogado. Se este, na conhecida frase de 
Baldwin, é o juiz dos juizes, eis o julgamento do Dr. Victor do Espírito Santo: "É inegável que a 
Justiça do Trabalho, em suas divenas instâncias, dispõe de elementos dignos, capazes, 



independentes, verdadeiros magistrados". Exemplifica: " Há, no Tribunal Superior do Trabalho, 
homens da integridade e do valor de Geraldo Montedônio" ("Justiça do Trabalho" - " Diário do 
Povo", Maceió, 3/9/1948). 

13 de setembro. Do Peru, Bernardino León y León, presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, e mais tarde juiz da Corte Suprema, felicita o colega brasileiro: "No puedo 
prescindir de felicitarlo efusivamente por su magnífico " Relatorio Geral da Justiça do Trabalho", 
publicado en " Revista do Tribunal Superior do Trabalho", ano XXID, março/abril de 1948, no 2, que 
tantas notables enseõanzas contiene y que tan útil me ha de ser". 

15 de setembro. Concurso de oratória na Faculdade de Direito, em Niterói, 
promovido pelo Centro Acadêmico Evaristo da Veiga (Caev), sob a presidência do ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. Da comissão julgadora, fazem parte os professores Benjamin de Oliveira, Teles 
Barbosa e Oscar Przwodowski, além do presidente do Centro, bacharelando Camilo Silva, e do 
orador oficial oficial, acadêmico Luiz Carlos da Fonseca. Classificação: primeiro lugar, acadêmico 
Luiz Carlos Lessa; segundo lugar, acadêmico José Danir Siqueira do Nascimento; em terceiro, J 
empatados, Afrânio Moreira e Everardo Moreira Leite. O "Diário Trabalhista" - Rio de Jane~ ~ 
23/9/1948- publica a notícia, com o clichê, colhido após o julgamento, vendolse a comissão e os q~ -1 
acadêmicos classificados. O jornal "O Gládio", órgão oficial do Caev, dá pormenorizada notícia do 
concurso, de que extraímos esta passagem: "Presidiu-o o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, hoje 
presidente do TST e outrora um dos mais destacados presidentes do Caev, ex-orador oficial da 
entidade estudantil e também vencedor de um concurso de oratória". 

24 de setembro. Telegrama de Dom João da Mata, bispo de Niterói: "Peço 
eminente amigo e católico de primeira linha receber meu profundo agradecimento valiosa cooperação 
brilho Semana Ação Social" . 

3 de outubro. Geraldo Bezerra de Menezes, " Monsenhor João Alboino 
Pequeno". Artigo publicado em "A Ação" - Crato, Ceará, 3/10/1948. 

4 a lO de outubro. Em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Geraldo Bezerra de 
Menezes participa da t • Semana Eucarística de Angra dos Reis. 

25 de outubro. Aldílio Tostes Malta reporta-se à "Política Sindical 
Brasileira". No acórdão df"dissídio coletivo dos comerciários do Distrito Federal, julgado no Tribunal 
Superior do Trabalho, o relator Tostes Malta transcreve trecho do livro e longo despacho do ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, indeferindo recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal 
de decisão proferida em dissídio coletivo sobre o poder ou competência normativa da Justiça do 
Trabalho, em face do art. 123, § 2° da Constituição de 1946. Interposto agravo de instrumento desse 
despacho, o Excelso Pretório negou-lhe provimento, unanimemente (Cf. " Diário da Justiça", 
25/10/1948, pág. 2821). 

27 de outubro. Congresso Eucarístico promovido pelo Colégio Salesiano, de 
Santa Rosa, Niterói, de 27 a 31 de outubro. No dia 27, " Saudação ao Papa e à Eucaristia", por 
Geraldo Bezerra de Menezes. 

30 de outubro. "História da Justiça do Trabalho". A "Gazeta Judiciária" 
Rio de Janeiro, 30/10/1948 - alonga-se no comentário às " realizações da Justiça do Trabalho em 
1947", em face do relatório do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Destaca o periódico que 
todo o movimento dos órgãos da Justiça do Trabalho no território nacional "vem meticulosamente 
mencionado no importante relatório do ministro Geraldo Bezerra de Menezes". E aduz: "Exercendo 
a presidência desde 23 de fevereiro de 1946, coube ao ilustre e operoso magistrado promover a 
reforma que adaptou o antigo Conselho Nacional do Trabalho à sua nova estrutura de órgão do 
Poder Judiciário, assinalando a fase mais expressiva da evolução da justiça trabalhista em nosso país. 
Mantido no alto cargo pelo voto unânime dos demais membros do Tribuna, o ministro Geraldo 
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Bezerra de Menezes tem sabido corresponder à confiança de seus ilustres companheiros, pela 
dignidade e competência com que tem axercido sr:ta e honrosa função". 

14 de novembro. Repercussão de discurso. O Dr. Ernesto Chaves Neto, 
presidente do Tribunal Regional do Trabalho, com sede em Belém, Pará, telegrafa a Geraldo Bezerra 
de Menezes, felicitando-o pela publicação, no "Jornal do Comércio", do noticiário - "solenidade 
comemorativa do segundo aniversário de instalação Colendo Tribunal Superior Trabalho". A 
mensagem prossegue e termo IIJII'elud~ " Provocou grande entusiasmo nesta Justiça a brilhante 
oração proferida por Vossa Excelência, cujos sábios conceitos e postulados, cheios de elevado espirito,., 
equilíbrio, compreensão e justiça, servem orientação segura e esplêndido estimulo para cumprimento 
do nosso dever". 

15 de novembro. Geraldo Bezerra de Menezes profere saudação ao ministro 
Adroaldo Mesquita da Costa, na cerimônia de abertura da 2• Semana de Ação Social (Ver "0 
Estado" - Niterói, 18/11/1948). Reproduzida no livro " Homens e (déias à Luz da Fé"• ••t;l 

18 e 19 de novembro. "Jackson de Figueiredo", I e IJ, artigo de Geraldo 
Bezerra de Menezes publicado no "Sergipe Jornal" - Aracaju, 18 e 19 de novembro, e no "O Estado" 
- Niterói, 20/3/1951. Reproduzido em "Homens e Idéias à Luz da Fé" .JIIeclifioa., 

Dezembro\tozart Victor Russomano cumprimenta Geraldo Bezerra de 
Menezes, "a cujo espírito de escot-l;nto devem a Justiça do Trabalho nacional e aqueles que nela 
militam" (Pelotas, RS, dezembro de 1948). 

16 de dezembro. Posse de Dom João da Matta na Diocese de Niterói. "0 
ministro Geraldo Bezerra de Menezes propôs voto de congratulações pela posse e investidura do 
ilustrado príncipe da Igreja D. Joio da Matta na diocese de Niterói". Noticia sobre a sessão da 
Academia Niteroiense de Letras em que foi eleita a nova diretoria - presidente, Mirtarístides de 
Toledo Piza; vice-presidente, Monsenhor João de Barros Uchôa; secretário, Luiz Palmier; tesoureiro, 
Jeferson Ávila ("O Globo" - Rio de Janeiro, 16/12/1948; "O São Gonçalo" - São Gonçalo, 
12/12/1948). 

19 de dezembro. Da oração de paraninfo do professor e desembargador 
Ribas Carneiro, turma de 1948 da Faculdade de Direito de Niterói: Pois bem, de modo direto esta 
Casa rejubilou, porquanto ao Senado Federal ingressaram dois de seus antigos discipulos: os 
Doutores Filinto MüUer e Francisco Gallotti; o primeiro como representante do Estado de Mato 
Grosso e o segundo representando o Estado de Santa Catarina. Ainda: para presidir ~mais alta 
Corte da Justiça do Trabalho, foi ecolhido o Doutor Geraldo Bezerra de Menezes, também 
diplomado por esta Casa e que, aliás, foi o orador oficial da turma de 1936, à qual eu tive a honra de 
paraninfar" ("Jornal do Comércio"- Rio de Janeiro, 19/12/1948). 

26 de dezembro. Telêmaco Antunes de Abreu. "Comentários ao Relatório da 
Justiça do Trabalho de 1947, apresentado pelo Minsitro Geraldo Bezerra ao TST". Trecho 
encomiástico: "À frente dessa notável instituição vemos a figura ilustre de Geraldo Bezerra de 
Menez~nome sobejamente conhecido em todos os quadrantes do Brasil, cujas obras sobre Direito 
Social tem merecido elogios dos maiores mestres nacionais e estrangeiros. O Ministro Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho é um apaixonado, um sacerdote da Justiça trabalhista" ("0 São 
Gonçalo" - São Gonçalo, 26/1/1948). 

20 de dezembro. Membro correspondente do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe. Comunicação - oficio o" 144, com a data de 30/12/1948, firmado por Felte 
Bezerra, secretário geral: "Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que o seu ilustre e acatado nome 
foi unanimemente aceito para fazer parte do quadro de sócios correspondentes deste Instituto, 
mediante proposta do consórcio Epifânio da Fonseca Dória, apoiada por mais quatro sócios, em 
sessão da Diretoria de 28 do expirante". 
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1949 

1949. "Dissídios Coletivos do Trabalho" - 1• edição, Rio de Janeiro, 1949. 
Autor;. Geraldo Bezerra de Menezes. Editora, ........... .>( 

- Aprecíando a obra, vejam-se os artigos ou estudos de autoria de - Oto 
Prazeres ("Jornal do Comércio"- Rio de Janeiro, 29/5/1949); Pedro Cúrio ("0 Nova Friburgo" -
Nova Friburgo, 17n/1949r ( revista "Consultor das Leis do Trabalho"- Rio de Janeíro, vol I. n° 2); 
Luiz Lamego ("0 Fluminense" - Niterói, 26n/t948r I revista "Consultor das Leis do Trabalho" - Rio 
de Janeiro, vol. l, no 2Í; desembargador Carlos Xavier ("O Nova Friburgo" - Nova Friburgo, 7n/49); 
Rosendo S. Souza Filho ("A Tribuna" - Vitória, 5n/1949r i "O Fluminense" - Niterói, 14/9/1949); 
professor Alcebíades Delamare ("0 Estado" - Niterói, 4/8/1949f-; "Arquivo Social", órgão da 
Faculdade Pontificia de Filosofia, Nova Friburgo, agosto, 1949, págs. 160/161); João de Deus dos 
Santos ("0 Estado do Pará" - Belém, 17/8/1949); Armando Gonçalves ("O Fluminense" - Niterói, 
3/9/1949); Carlyle Martins ("A Ação" - Crato, setembro, 1949); professor Joaquim Pimenta ("Jornal 
do Comércio" - Rio de Janeíro, 4/9/1949r e em vários órgãos, conforme nota de 4/9/1949); João de 
Oliveira Filho ("0 Jornal"- Rio de Janeiro, 29/9/1949), Alcides Machado Gonçalves ("O Estado" -
Niterói, 23/9/1949); Marcos Almir Madeira ("A Palavra" - Niterói, 28/10/1949); M. A. Rodrigues ,.,./ 
Sobrinho (revista "Consultf das Leis do Trabalho" - Rio de Janeiro, vol I. n° 2, novembro, 1949, lT " 

págs. 129/130)j B. Barros ("Correio da Manhã" - Rio de Janeiro, 29/12/1949). Ver, ainda, as 
apreciações de "0 Fluminense" (Niterói, 8n/1949), "O Estado" (Niterói, 9/8/1949), "0 São Gonçalo" 
(São Gonçalo, 10n/1949), "0 Radical" (Rio de Janeiro, 13n/1949), "Gazeta de Notícias" (Rio de 
Janeiro, 14n/1949), "A União" (Rio de Janeiro, 17n/ 1949), "A Tribuna" (Niterói, l2n/1949), "O 
Nova Friburgo" (Nova Friburgo, 17n/1949), "Correio Fluminense" (Niterói, 23/9/49), revista 
"Justiça do Trabalho" (Rio de Janeiro, julho/agosto, 1949), "Justiça do Trabalho"x (São Paulo, 
20/8/49), "A Ação" (Crato, Ceará, 1/1/50). 

- "Contemporâneos inter-americanos". Bio-bibliografaas ilustradas de 
contemporâneos inter-americanos, redigidas por Erwin Hirskchonvicz - r edição, Editora 
Enciclopédica Contemporânea Inter-Americana Ltda, Rio de Janeiro, 1949. Edição bilíngüe: 
português-inglês. Ver- págs. 190/191: "Bezerra de Menezes, Dr. Geraldo". 

- Mario de la Cueva, uma celebridade, cita "Política Sindical Brasileira", de 
Geraldo Bezerra de Menezes. Ver- "Derecho Mexicano del Trabajo", tomo ll, Editorial Parrua S/ A
México, 1949, pág. 423. 

- Miguel Hernáinz Márques, no "Tratado Elemental de Derecbo del 
Trabajo", 4• ed., Madri, 1949, pág. 698, cita "A Justiça do Trabalho", de Geraldo Bezerra de 
Menezes. 

Aldílio Tostes Malta. Soneto relâmpago. No interregno de dois julgamentos 
do Tribunal Superior do Trabalho, o jd AldOio Tostes Malta, convocado, e mais tarde ministro, 
num repente, saiu-se com estes versos: 

"G~raldo MolltU ... S"" 
Bezerra de Menezes, 
Tentado mui~ 
Vence, sempre, ônio. 

Lembrando Santo Antônio, 
O sujo, várias vezes, 
A imagens mais soezes 
Dá brilho de zircônio. 

® 
\ 



Sou eu quem desanima, 
Por, por causa da rima, 
Com o zircônio aceno. 

Justo é que a obra não ande: 
- Para um nome tão grande, 
Um soneto é pequeno". 

Janeiro.Mário C. Valela, " Dissídios Coletivos" (revista "O Momento" - Rio 
de Janeiro, pág. 4). No artigo, são reproduzidos e examinados significativos conceitos de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

6 de janeiro. Acórdão do ministro Delfim Moreira Júnior, no processo TST 
n° 7.205/48, de dissídio coletivo dos tecdões de São Paulo. O rdator transcreve despacho do ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes concernente à competência normativa da Justiça do Trabalho ("Diário 
da Justiça", de 6/1/49, pág. 43). 

25 de janeiro. Palestra de Geraldo Bezerra de Menezes na Paróquia de 
Nossa Senhora de Fátima, em São Gonçalo, a convite do Pe. Menceslau, vigário (Ver "O São 
Gonçalo" - São Gonçalo, 24/1149). 

31 de janeiro. Legitimidade dos aumentos salariais resultantes de 
julgamento dos Tribunais do Trabalho. Extenso e fundamentado despacho do ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, datado de 31/1/49, denegatório 
de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal~ f Óublicado, na íntegra, no "Jornal de 
Notícias" - São Paulo, 16/2/1949. 'f 

Fevereiro. Citado na Espanha. O autor Juao-Meoédez-Pidal y de Montes, 
nos "Aspectos economico-sociales y jurídicos del rendimiento eo el trabajo" ("Revista General de 
Legislacióo y Jurisprudencia" - Madri, fevereiro, 1949, págs. 139 a 165), menciona, à pág. 151, "A 
Justiça do Trabalho", de Geraldo Bezerra de Menezes, reproduzindo-lhe .,. trecho. 

13 de fevereiro. "Dissídios Coletivos do Trabalho", de Geraldo Bezerra de 
Menezes ("Jornal do Comércio"- Rio de Janeiro, 13/2/1949). Artigo aproveitado, com ampliações, 
no livro "Dissídios Coletivos do Trabalho". Comenta Adonias Lima, presidente do Tribunal Regional 
do Trabalho, com sede em Fortaleza: ''Li atentamente o profundo estudo "Dissídios Coletivos do 
Trabalho", publicado no "Jornal do Comércio", de 13 de fevereiro do corrente ano. Trata-se, em 
verdade, de trabalho extraordinário sobre os dissídios ou conflitos coletivos, o qual merece ser lido 
por quantos, no país e no estrangeiro, se interessam pdas altas questões do Direito do Trabalho. O 
exemplar do "Jornal do Comércio" tem estado de mão em mio entre juízes e advogados do nosso 
foro trabalhista" ("R~wta Contempo_!âoea" - Fortaleza, março/abril, 1949)J Exprime-se, com o 
mesmo entusiasmo, o juiZ Carva o Júnior, do Tribunal Regional do Trabalho, com sede no Rio de 
Janeiro: "Magnífica a lição de Geraldo Bezerra sobre "Dissídios Coletivos do Trabalho", publicada 
no "Jornal do Comércio" de 13 do corrente. Li-a com grande prazer e sumo proveito". 

19 de fevereiro. Armando Gonçalves, "Dois Discursos" ("0 Fluminense" -
Niterói, 19/2/1949). Quanto ao de saudação: "A projeção de Geraldo Bezerra de Menezes se aprecia 
em linhas severas e justas. E Luiz Lamego traça em páginas brilhantes o perfal do jovem ministro 
que, em sua diretriz de homem superior, conseguiu elevar o expoente intelectual de uma geração de 
moços. Relativamente ao discurso do novo imortal da Academia Fluminense de Letras, que, em 
largas palhetadas, traçou a figura de Carlos de Lacerda, o abolicionista: "E o faz após magnífica 
síntese de episódios de nossa história, em que personagens culminantes revelam os períodos agitados 
de um anseio de libertação que tanto nos orgulha". Aduz, em outra passagem: "Estuda Tomé 
Guimarães como "autêntica vocação literária". Sua educação, seus estudos à orientação do Padre 
José Norberto da Costa Lima, sua obra literária, suas conferências, suas inclinações religiosas, seus 



pendores pela língua latina, sua variadíssima cultura, sua palestra animada, expressiva, seus dotes 
oratórios à influência da época, sua apreciável formação moral". 

22 de fevereiro. Geraldo Bezerra de Menezes faz a saudação oficial ao 
presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Laudo de Camargo, em sua visita ao Tribunal 
Superior do Trabalho. 
Também usaram da palavra o procurador Dr. Jair Tovar e o advogado Dr. Mário Borghini. 

Encerrando, o ministro Laudo Camargo agradeceu a recepção (Ver: "A Manhã"- Rio de Janeiro, 
22/2/1949; "Correio da Manhã"- Rio de Janeiro, 23/2/1949; "O Globo" - Rio de Janeiro, 23/2/1949, 
com aspecto da mesa; "Gazeta de Notícias" - Rio de Janeiro, 22/2/1949; "Jornal do Comércio" - Rio 
de Janeiro, 23/2/1949, com a reprodução, na íntegra, das orações dos ministros Laudo de Camargo e 
Geraldo Bezerra de Menezes; "O Estado"- Niterói, 25/2/1949; "O Fluminense" - Niterói, 25/2/1949). 
Reproduzida, a saudação de Geraldo Bezerra de Menezes, no Livro "Temas e Soluções". 

25 de fevereiro. Ainda sobre a visita do presidente do Supremo Tribunal 
Federal ao Tribunal Superior do Trabalho. Dionísio Silveira, " Harmonia do Poder Judiciário" ("O 
Jornal" - Rio de Janeiro, 25/2/1949; revista "Guanabara" - Rio de Janeiro, abril/maio, 1949). 
Tópicos: "O presidente do egrégio tribunal trabalhista, ministro Geraldo Bezerra de Menezes, já 
merecidamente galardoado com os louvores dos mais eminentes cultores do Direito, que reconhecem 
a profundeza do seu merecimento de juiz, através de seus votos de desempate e dos seus despachos 
denegatórios de recursos extraordinários, nos quais se estampam o saber e a prudência, - é também 
um político atilado, hábil, de orientação esclarecida. Quis o chefe da Justiça trabalhista, e quis 
sinceramente, reverenciar o Supremo Tribunal Federal e o presidente que acabava de ser eleito, pela 
vontade soberana dos seus pares, o egrégio juiz Laudo Ferreira de Camargo, que traz para a honrosa 
investidura o grande conceito que sempre prestigiou a sua personalidade de magistrado. Mas, o 
nobre ministro Geraldo Bezerra de Menezes quis também, - e nisto é que se revelou o seu notável tato 
político - fazer uma demonstração pública e eloqüente do prestígio do poderoso aparelhamento 
judiciário, incumbido de resolver as questões relativas ao direito social, desde as mais simples às 
mais complexas, prestígio alicerçado na harmonia do Poder Judiciário". Diz, mais, o articulista que o 
ministro Geraldo Bezerra de Menezes sensibilizara o chefe do Poder Executivo com a sua delicadeza, 
e, muito antes, já o fascinara com as reiteradas afirmações de inteligência, de cultura e de 
ponderação. Com essa recepção, conclui, o presidente do TST "proporcionou uma demonstração da 
harmonia do Poder Judiciário". 

Março/abril. Adonias Lima, da Academia Cearense de Letras. "Discurso de 
posse do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes na Academia Fluminense de Letras" ("Revista 
Contemporânea"- Fortaleza, março/abril, 1949). Contém o artigo afmnações desta ordem: " Um dos 
tópicos do magistral discurso que prendeu, particularmente, a minha atenção, escreve Adonias Lima, 
foi a parte em que o orador se refere à ardorosa campanha libertadora no município de Campos, 
movimento heróico em que sobressai a figura simpática e brava de Carlos de Lacerda, diretor do "25 
de Março", órgão abolicionista, que era o espantalho dos desalmados escravocratas campistas. O 
título "25 de Março", do jornal, publicado, ali, em 1885, chamou a minha atenção, porque coincide 
com a data do mês em que, no ano de 1884, o Ceará teve a primazia de decretar a libertação dos 
escravos em todo o território". Adiante: "Outro trecho patriótico e notável do discurso é, sem dúvida, 
aquele em que o ilustre recipiendário destaca o índice de escol fluminense, nas artes, nas letras, nas 
ciências e na política, do passado e do presente". 

17 de março. Délio Maranhão cita " Política Sindical Brasileira". O juiz 
Délio Maranhão, do Tribunal Regional do Trabalho da t • Região, com sede no Rio de Janeiro, ao 
julgar o processo TRT-1.326/48, de dissídio coletivo dos empregados em instituições esportivas do 
Distrito Federal, diz o seguinte: "Ouçamos agora a palavra dos doutos. Escreve o eminente Geraldo 
Bezerra de Menezes: "a sentença coletiva ou arbitral muito se aproxima da convenção coletiva 
forçada. Equiparam-se, têm a mesma fmalidade" ("Política Sindical Brasileira", pág. 86). No referido 
acórdão, que tem a data de 17/3/1949, figura outra passagem do livro, esta da pág. 79. 



28 de março. Geraldo Bezerra de Meoe:zes, "Pio XII". Discurso proferido em 
sessão plenária, de 2813/1949, da Confederação Nacional das Congregações Marianas, na homenagem 
ao Soberano Pontífice. Publicado no "Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 30/3/1949; na revista 
"Estrela do Mar" - Rio de Janeiro, maio, 1949, págs. 6/8; no "Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida"- 8/5/1949; J, "A União"- Rio de Janeiro, 1949. Reproduzido, com revisão, em "Homens 
e Idéias à Luz da Fé". De uma carta do magistrado mineiro Dr. Mário C. Vilela: "Acabo de ler no 
"Santuário da Aparecida" (edição de 8/5/1949), o seu formoso discurso sobre Pio XII. Mando-lhe, 
nestas linhas, o meu abraço de felicitações pelo - magistral trabalho, em tão boa hora divulgado" 
(ltajubá, 9/5/1949). 

Abril. Geraldo Bezerra de Menezes, "Poetas da SS. Virgem" (revista 
"Estrela do Mar" - Rio de Janeiro, abril, 1949, pág. 34). Excerto do discurso de posse na Academia 
Fluminense de Letras. 

30 de abril. Carlyle Martins. " Impressões de leitura" ("O Povo" - Fortaleza, 
30/4/1949). A propósito do discurso de posse de Geraldo Bezerra de Menezes na Academia 
Fluminense de Letras. Um tópico: "Possuidor de inteligência a~uta e dotado de sólida cultura, 
escrevendo com facilidade e correção, constitui um encanto para o espírito a leitura de uma página 
do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, de onde ressumbra tJi1t nobre entusiasmo pela vida e ... 
palpitante clarão de Fé e devotamento às coisas divinas". Outro tópico: "0 "Discurso"do Dr. Geraldo 
Bezerra de Menezes é - trabalho de primoroso ativismo, havendo numerosos trechos capazes de 
serem i9corporados numa antologia". Quem lhe conhece as páginas, sabe que o autor de "Homens e 
ldéias?tem, realmente, a arte de "bien écrire". 

22 de maio. Geraldo Bezerra de Menezes, " Poder normativo e regime 
democrático" ("Jornal do Comércio"- Rio de Janeiro, 22/5/1949). Inserido, com acréscimos, no livro 
"Dissídios Coletivos do Trabalho". 

26 de agosto. Centenário d nascimento de Joaquim Nabuco. Geraldo 
Bezerra de Mene:zes é o orador da sessão comemorativa promovida pela Secretaria de Educaçãe e 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro, na Academia Fluminense de Letras. 

27 de julho. Sócio honorário da Associação Beneficente dos Funcionários da 
Justiça do Distrito Federal. 

Agosto. O artigo "O poder normativo e o regime democrático", de Geraldo 
Bezerra de Mene:zes, é publicado na revista "Legislação do Trabalho", de São Paulo, no de agosto, 
1949. 

Setembro. No Uruguai, o professor Francisco de Ferrari analisa "Dissídios 
Coletivos do Trabalho". O catedrático de Legislação do Trabalho e Previdência Social da Faculdade 
de Direito de Montevidéu saúda o " interesante estudio, exposición muy clara y precisa", na revista 
"Derecho Laboral", tomo m, D0 18, setembro, 1949, págs. 423/424. A seu ver, "el autor muestra 
poseer un completo dominio del tema y maneja con suma facilidad en uo terreno estrictamente 
jurídico". 

4 de setembro. Veredicto do professor Joaquim Pimenta sobre " Dissídios 
Coletivos do Trabalho", em "Justiça normativa para os dissídios coletivos do trabalho" ("Jornal do 
Comércio" - Rio de Janeiro, 4/9/1949). O coosagrador comentário está estampado em outras 
publicações: "Gazeta del Trabajo", de Buenos Aires, Argentina, t. 9, abril/junho, 1949, págs. 12/17; 
"O Povo" - Fortaleza, Ceará, 0 ° de 17 e 18/10/1949; revista "Monitor da Justiça do Trabalho"- Rio 
de Janeiro, ano li, o" 23, novembro, 1949, págs. 13/18; "Revista do Trabalho"- Rio de Janeiro, 1949; 
revista "Legislação do Trabalho" - São Paulo, 1949; "Revista do Tribunal Superior do Trabalho" -
julho/agosto, 1949. Estampado na r edição da obra, à guisa de prefácio, e consta da 3• edição. Diz o 
emérito professor que "o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes expõe e desenvolve a tese com 
admirável clareza, agilidade dialética e segurança de argumentação". E prossegue: "No seu magnífico 
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estudo, o professor e ministro põe em relevo, com a dupla autoridade de mestre e juiz, um dos mais 
novos aspectos do jurismo, e, onde ele mais se reflete e sobressai, isto é, nos domínios da economia e 
nos conflitos que ali se travam". 

29 de setembro. João de Oliveira Filho- "Dissídios Coletivos do Trabalho". 
Comentários ao livro de Geraldo Bezerra de Menezes ("O Jornal" - Rio de Janeiro, 29/9/1949). 

lO de outubro. Em memorial publicado no Rio de Janeiro, referente ao 
dissídio coletivo dos professores do Distrito Federal, os advogados Santiago Dantas e Hirosê Pimpão 
reproduzem, na íntegra, o despacho, de 10/10/1949, denegatório de recurso extraordinário para o 
Supremo Tribunal Federal, prolatado pelo ministro Geraldo Bezerra de Menezes, reportando-se aos 
seus "poderosos fundamentos" (págs. 8/9). 

Outubro. Na Espanha, Miguel Hernáinz Marquez louva "Dissídios Coletivos 
do Trabalho". O magistrado e professor de Direito do Trabalho, autor de "Tratado Elemental de 
Derecho dei Trabajo" (4• edição, Madri, 1949), publica na " Revista de Trabajo", de Madri, outubro, 
1949, págs. 891/892, artigo sobre o livro de Geraldo Bezerra de Menezes, a quem qualifica de 
"destacado profesor y tratadista en materia laboral", aplaudindo " su amplio y fecundo labor". 
Miguel Hemáinz Marquez conclui o estudo com este juízo: "EI trabajo sugestivo, metódico y 
interesante, va acompanado de una abundante y detallada bibliografiA, acreditando a su autor como 
uo destacado especialista, teórico e práctico, en cuestiones laborales". 

7 de novembro. Congresso de Direito Constitucional, comemorativo do 
centenário de nascimento de Ruy Barbosa. Cidade de Salvador, Bahia. O Dr. Jair Tovar, procurador 
geral da Justiça do Trabalho, declarou que intentava apresentar à consideração do Congresso .,tiMl 
tese relativa à constitucionalidade do poder normativo dos Tribunais do Trabalho, servindo-se, para 
tanto, do concurso valioso de brilhante monografiA elaborada pelo ilustre ministro-presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, o professor Geraldo Bezerra de Menezes, cujos jud~sos e.j 
fundamentos serviam de base às considerações que seriam expendidas acerca do tema. E fez entrega 
à mesa da referida monografiA, de alto valor jurídico e precisão de argumento (sessão de 7/11/1949; 
v. " Dissídios Coletivos do Trabalho", r edição, pág. 236). 

Dezembro. Geraldo Bezerra de Menezes é o paraninfo da turma de 
bacharelandos de 1949 do Colégio Salesiano Santa Rosa, de Niterói. O discurso, publicado em "0 
Estado" - Niterói, 17/12/1949, é reproduzido no livro " Homens e Idéias à Luz da Fé~ . 

.>). 

Dezembro. É, blmbém, o paraninfo das diplomaodas de 1949 da Escola 
lndustrial São José, do Asilo Sanu Leopoldina, em Niterói. 
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1950 

Ernesto Kroltoschin reporta-se a "Dissídios Coletivos do Trabalho", 1• 
edição. Ver em seu "Curso de Legislación del Trabajo", Editorial Depalma- Buenos Aires, 1950, pág. 
320. 

24 de março. Na Espanha, a obra " Dissídios Coletivos do Trabalho", t• 
edição, de Geraldo Bezerra de Menezes. Ver Juan Menende:vPidal y de Montes - "Magistraturas de 
Trabajo (aspectos ~ateriales y formates)", pág. ll. Conferência pronunciada no dia 24/3/1959, no 
Salão de Atos do~olégio de Advogados de Valença. Publicação da Academia Valenciana de 
Jurisprudência e Legislação. 

15 de abril Do professor Oscar Przewodowski ao ex-discípulo. Do livro de 
Rodolfo Borges - "Poesias" (Rio de Janeiro, 1949), procedido de estudo critico e biográfico de autoria 
de Oscar Przewodowski, inolvidável lente de Direito Internacional da Faculdade de Direito, mais 
tarde integrada à Universidade Federal Fluminense, a eloqüente dedicatória: "Ao meu querido 
amigo Geraldo Bezerra de Menezes, continuador das virtudes paternas, padrão glorioso da Justiça e 
da cultura do Brasil, oferece afetuosamente o a) Pnewodowski- Niterói, 15/4/1950". 

19 de maio. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho: "Homenagem ao 
Presidente Geraldo Bezerra de Menezes - Ao íntegro, precJaro, lúcido e incorruptível Presidente, 
homenagem humilde dos mais obscuros de seus admiradores. Rio de Janeiro, 19-maio, 1950. a) 
Astolfo Serra, Rômulo Cardim, Júlio Barata, Percival Godoy Dba, Edgard Sanches, Waldemar 
Marques". 

7 de julho. Revista " Direito e Jurisprudência do Trabalho", de Porto Alegre. 
Pedido de depoimento sobre a publicação, formulada por Ruben Soares, juiz representante dos 
empregadores, - "por constituir V. Exa., sem favor, uma das vozes mais autorizadas da cultura 
brasileira nesta especialidade". 

25 de outubro. " Dissídios Coletivos". Artigo de Walfredo Machado, da 
Academia Maranhense de Letras, comentando o livro de Geraldo Bezerra de Menezes - "Dissídios 
Coletivos do Trabalho, 2• edição ("A Manhã" -Rio de Janeiro, 25/10/1950). 

27 de outubro. Citado Geraldo Bezerra de Menezes numa conferência 
pronunciada em Málaga, a 27/10/1950, intitulada "La coordenación social en el proceso laboral", 
publicada na revista "Justicia Social" - Madri, novembro de 1950, ano JV, n° 44, págs. 10/17. A 
referência é feita ao " Relatório das atividades de 1948" e estabelece paralelo entre os esforços 
conciliatórios da Justiça do Trabalho do Brasil e da Espanha. 

29 de outubro. Em Correas, Petrópolis. Solene comemoração diocesana do 
bicentenário da imagem de Nossa Senhora do Amor Divino. Encerramento da peregrinação através 
de todas as paróquias da diocese de Petrópolis. Grande concentração em Correas. Oração de Geraldo 
Bezerra de Menezes: "Nossa Senhora do Amor Divino e o Reino de Jesus Cristo". 

Novembro. Comentado, em Madri, "Dissídios Coletivos do Trabalho". 
Ricardo Bustillo Avila, apreciando a obra de Geraldo Bezerra de Menezes na revista "Justicia 
Social", de Madri, n° 44, novembro, 1950, pág. 26, acentua que "se trata de la segunda edición, 
aumentada, conteniendo doctrina, legislación y jurisprudencia, de este conocido publicista brasileíio, 
que reúne, además, la cualidad de ser Presidente de) Tribunal Superior del Trabajo y mienbro de la 
Sociedad Internacional de Derecho Social". Faz a síntese da obra e declara: "el autor conoce la 
literatura jurídica extranjera". 

® 



24 de dezembro. Mozart Victor Russomano dirige-se a Geraldo Bezerra de 
Menezes, interessado na r edição de "Dissídios Coletivos do Trabalho": "Quero pedir-lhe o obséquio 
de me informar qual o meio de obtenção de um exemplar da segunda edição de sua brilhante 
monografia sobre "Dissídios Coletivos". Passando por Porto Alegre, tive ocasião de folheá-la. Seria 
um enriquecimento para minha pequena biblioteca adquirir obra de tanta relevância nas nossas 
letras jurídicas" (Pelotas, 24/12/1950). 

1951 

~~ ~ ~- Brethe de la Gressaye, dos mais categorizados juristas de França, assinala 
o aparecimento da s~nda edição de "Dissídios coletivos do trabalho". Catedrático da Faculdade de 
Direito de Bordeaux, ele"aportta o aparecimento da 2• edição da obra de Geraldo Bezerra de Menezes ~ 
nos "Anais" daquela Faculdade (o0 1-2, 1951, págs. 75n 6). As palavras conclusivas/de Brethe de la 
Gressaye têm significado especial: "L'auteur ne s' est d' aeUeurs par borné à une exposé du droit 
positif de son pays; il connait parfaitement le mouvement des idées sociales de notre temps". 

- Repercussão de "Dissídios coletivos do trabalho" . A obra do ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes motiva todo um opúsculo "Dissídios coletivos - competência e regra de 
ação" (1951), de autoria do Dr. Beresford Martins Moreira, juiz do Trabalho e professor de Direito 
do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Vitória, Espírito Santo. Eis a 
"Introdução": "As considerações adiante expostas nos acudiram ao acabarmos de ler "Dissídios 
Coletivos do Trabalho" do ilustre jurista e Juiz Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Vale a obra 
pela opulência de dados, pelo estilo singelo e escorreito, mas principalmente pela confirmação de que 
o seu autor, moço embora, é um jurista culto, atilado e combativo. O livro é todo ele uma trincheira à 
onda adversa, ao ímpeto dos que se arrogaram o direito de diminuir a eficácia de uma instituição, 
dessa instituição magnífica que é a Justiça do Trabalho. É "Dissídios Coletivos do Trabalho" a obra 
de um combatente de fôlego, dominado pela idéia de não permitir que se restrinja, sob qualquer 
pretexto, a competência da Justiça da qual é o mais alto dos representantes. Não é só uma obra de 
alto valor jurídico. É uma obra de valor histórico, para a biografia de seu autor, culto e bravo, e da 
Justiça do Trabalho em suas vicissitudes". Trata-se de louvor ao livro e ao presidente, cioso na defesa 
da Justiça do Trabalho. 

- O mais brilhante defensor da competência normativa. Wilson de Souza 
Campos Batalha, " Instituições de Direito Processual do Trabalho" (1951, Max Limonad, ed.). No 
livro do erudito juiz do Tribunal Regional do Trabalho da r Região, com sede em São Paulo, são 
lembradas as obras de Geraldo Bezerra de Menezes (págs. 370, 373, 398, 399, 401, 403, 407, 425, 466, 
470). À pág. 399, Campos Batalha expende esta opinião: " Em livro recente, que merece destaque, à 
altura dos altos méritos, da cultura e inteligência de seu ilustre autor, a Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes, Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (" Dissídios Coletivos do Trabalho" , 
1949), tornou-se o defensor mais brilhante da competência da Justiça do Trabalho, em face da 
vigente Constituição". 

- Juan D. Pazzo, famoso tratadista argentino, reproduz tópicos de "Dissídios 
Coletivos do Trabalho". Em "Derecho del Trabajo, tomo JV, págs. 248, 249 e 250- Ediar Soe. Ao
Editores, Buenos Aires, 1951. 

- Produções de Geraldo Bezerra de Menezes mencionadas por jurista 
espanhol Juan Menéndez-Pidal, "Derecho Social Espaõol, Madri, 1951, no volume I, cita "Dissídios 
Coletivos do Trabalho e Direito de Greve", à pág. 33, e "A Justiça do Trabalho (Rio de Janeiro, 
1947), à pág. 337. 



- Apreço do Ministério Público do Trabalho. Expressões do procurador 
Otávio de Aragão BuJcão, na eleição do ministro Caldeira Neto para a presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho: "Em nome da Procuradoria Geral, apresento ao Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes a prova de alta estima e apreço. O Ministério Público do Trabalho, 
com justa razão, reconhece no Ministro Geraldo Bezerra o autor da idéia vitoriosa do 
enquadramento da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, conquista assegurada pela Constituição 
de 1946, que consagrou a estabilidade de nossa instituição". 

18 de janeiro. Lyad de Almeida alude ao ritmo de intenso trabalho no 
Tribunal Superior do Trabalho. "0 ministro presidente do Tribunal Superior do Trabalho, doutor 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, que tantos e tão relevantes serviços vem prestando à 
Justiça do Trabalho, mantém naquele Tribunal um ritmo de intenso trabalho" (Lyad de Almeida, 
"Um caso por dia- notas"- "Diário Trabalhista"- Rio de Janeiro, 18/1/1951. 

30 de janeiro. Carta do ministro Geraldo Bezerra de Menezes ao Dr. Bento 
Munhoz da Rocha por sua posse no cargo de Governador do Paraná. Publicada no "Diário da 
Tarde" (Curitiba- 2/2/1951). 

Fevereiro. Na Argentina, Guillermo Cabanellas realça "Dissídios Coletivos 
do Trabalho", 2• edição. O autor do "Tratado de Derecho Laboral", em 4 tomos, na "Gaceta del 
Trabajo", de Buenos Aires (ano 6, n° 94, 2• quinzena de fevereiro de 1951, pág. 15), exara este juízo: 
"EI doctor Bezerra de Menezes, Presidente del Tribunal Superior del Brasil, publica la segunda 
edición de esta obra, de gran actualidad, y en la que hace un estudio amplíssimo sobre tema tan Ueno 
de dificuldades, com es, sin duda, el que implica la solución juridica de los conflictos coletivos del 
trabajo. Através de sus páginas, su autor revela experiencia sobre los problemas sociales, además de 
una sólida cultura jurídica. El tema, que no ba sido objeto de investigación minuciosa par la 
doctrina, encuentra en Bezerra de Menezes un expositor claro, expressivo y sereno, que lo examina a 
la luz de la moderna doctrina, de la legislación positiva brasileõa y de la jurisprudencia en la que el 
mismo, como juez, ha participado". 

15 de fevereiro. " Incompatibilidade e salários atrasados" . Artigo de J. 
Antero de Carvalho. "Em uma série de comentários, publicados sob o título em epígrafe, estudei a 
questão detalhadamente. Deparou-se-me, entretanto, recente despacho do ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em que o ilustrado jurista, ao indeferir 
recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, focalizou a matéria com felicidade e 
segurança. Assim, não podia deixar de voltar ao assunto para registrar mais uma opinião de 
incontestável valor em abono da tese que defendi". Seguem-se o exame e reprodução de trechos do 
despacho de Geraldo Bezerra de Menezes ("Diário Carioca"- Rio de Janeiro, 15/2/1951). 

6 de março. Atividades da Justiça do Trabalho em 1950. Instituição que já 
conquistou a confiança das classes. Sessenta e três categorias prorassionais suscitaram dissídios 
coletivos de trabalho. Harmonia entre empregadores e empregados. Exemplo de didicação e 
eficiência dos magistrados trabalhistas. O Tribunal Superior do Trabalho julgou 2.403 recursos. 
Títulos diversos com que foram publicadas declarações do ministro Geraldo Bezerra de Menezes à 
imprensa. Ver: "Diário Carioca"- Rio de Janeiro, 6/3/1951; "Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 
6/3/1951; "A Manhã" - Rio de Janeiro, 6/3/1951; "Jornal do Brasil" - Rio de Janeiro, 6/3/1951; 
"Diário Popular" - Rio de Janeiro, 6/3/1951; "O Sol"- Rio de Janeiro, 6/3/1951; "A Tribuna"- Rio 
de Janeiro, 6/3/1951; "0 Estado"- Niterói, 8/3/1951. 

7 de julho. Irmão remido da Terra Santa. Do Recife, por intermédio de 
Roberto Moreira, recebe a "Patente de Irmão Remido da Terra Santa", bem como o terço e o 
crucirlxo que são dados aos seus integrantes. 

ror 
30 de março. Oliveira Vi1!Íla. Homenagem do Tribunal Superior do 

Trabalho à memória do acatado sociólogo e jurista. Discursos do ministro Geraldo Bezerra de 



Menezes e do procurador João Antero de Carvalho ("Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 
30/3/1951). 

18 de abril. Elogio do professor e advogado Alcebíades Delamare ao 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho: "Ao tenno de seu mandato na presidência da Corte 
Suprema do Trabalho, cumpro o grato dever de consciência de manifestar-lhe, na qualidade de 
advogado militante, os meus sinceros e efusivos aplausos à maneira exemplar por que desempenhou 
com raro brilho, dignidade edificante e independêncía rigorosa, aquela elevada função judicante" 
(Rio de Janeiro, 18/4/1951). 

Maio. Mensagens dos sindicatos, tanto de empregadores, como de 
empregados, de encômios à sua atuação na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Um 
exemplo: " Na data em que V. Exa., find()l.o mandato, transmite 'a presidência do Colendo Tribunal 
Superior do Trabalho ao sucessor, a Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de São 
Paulo saúda ilustre magistrado pelo esforço que realizou no sentido de dignificar a Justiça do 
Trabalho e aparelhá-la devidamente para o exercício das funções que são sua razão de existir. O 
trabalho persistente executado por V. Exa. constitui florão de glórias que não lhe pode ser negado. 
Aceite , Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, as nossas saudações e a expressão do nosso 
reconhecimento. a) Amadeu Oanilo Munhoz, presidente". 

Maio/agosto. Expressões do ministro Astolfo Serra. Trecho de discurso 
publicado na "Revista do Tribunal Superior do Trabalho", no de maio/agosto, 1951, pág. 15: "O 
ministro Geraldo Bezerra de Menezes, na sua obra de abnegação e sacrifício pela causa da Justiça do 
Trabalho, realizou, nestes seis anos de sua presidêncía, grandes tarefas de reconstrução. Deu de si os 
melhores transflores de sua cultura, de seu trabalho persistente e silencioso, redoirando ainda os 
encargos de seus dias com o magnífico exemplo de seu nobre coração e de seu espírito compreensivo". 

Maio/agosto. Elogio dos advogados. Um jovem presidente que demonstra 
experiência septuagenária. A serenidade, primeira lição da sabedoria. Discursando, em nome da 
Ordem dos Advogados, perante o Tribunal Superior do Trabalho, testemunha o Or. Mário Borghini: 
"0 que dizer de melhor do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, de sua carreira na presidêncía do 
Tribunal Superior do Trabalho, que a haver ocupado com trinta e poucos anos de idade. Esses trinta 
e poucos anos haviam críado ambiente de expectativa, porque se indagava qual seria o 
comportamento de um tão jovem Presidente! O ambiente de expectativa quebrou-se com a agradável 
surpresa de haver ele demonstrado, de forma que lhe é sumamente elogiosa, uma experiêncía 
septuagenária. Saibam todos que não houve uma só vez que S. Exa. se dirigisse aos advogados, juizes 
e serventuários com uma expressão agreste ou mais áspera. E a serenidade constitui a primeira lição 
da sabedoria" ("Revista do Tribunal Superior do Trabalho" - Rio de Janeiro, maio/agosto, 1951, pág. 
21). Entre centenas de mensagens de advogados: "Na data em que deixa a presidência, desse Egrégio 
Tribunal, o qual dirigiu com alto critério e grande brilho, venho testemunhar-lhe meu melhor apreço 
e profundo agradecimento pelo fidalguia com que sempre me distinguiu como advogado militante 
nessa alta Corte. Saudações cordiais. a) Abelardo da Cunha". 

Maio/agosto. "De tal arte se tem feito sentir a atuação do ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes na Justiça do Trabalho que chega sua personalidade a se confundir com essa 
mesma Justiça". Pronunciamento do ministro Caldeira Neto, novo presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho. " Deixa, hoje, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes •......... " Revista do TST", 
maio/agosto,1951 ..................... nós". 

4 de maio. Cumprimentos do procurador geral da Justiça do Trabalho, Or. 
Américo Ferreira Lopes, por sua atuação - "durante todo o tempo em que lhe coube, prezado Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes, presidir ~o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho". Diz a carta: "Não 
fora o imperativo legal que força a substituição do Presidente, ninguém duvidaria da ininterrupta 
atuação do prezado colega e amigo em posto tão elevado, certos, como são, e de geral 
reconhecimento, os requisitos de dignidade e de competência que revestem a sua personalidade. Sou 
testemunha presencial de sua brilhante direção no exercício do cargo de Presidente e do incansável 



empenho em elevar a Justiça do Trabalho. O meu aplauso aos proveitos que à Justiça Trabalhista a 
sua proficiência soube dar com grandeza". 

4 de maio. Manifestação do Tribunal Regional do Trabalho, com sede em 
Belo Horizonte. "Tenho a grata satisfação de comunicar a Vossa Excelência que este Tribunal 
aprovou, por unanimidade, voto de louvor pelo brilhantismo e proficiência com que Vossa Excelência 
se conduziu na direção da Justiça no alto posto de Presidente do Tribunal Superior, dando o maior 
conceito a esta Justiça especializada, elevando-a e conduzindo-a às suas verdadeiras fmalidades. A 
Procuradoria Regional do Trabalho, na pessoa do R Sabino Brasileiro Fleury, manifestou-se 
solidária à justa homenagem prestada a Vossa Excelência. Atenciosas saudações. a) Herbert de 
Magalhães Drummond, Presidente em exercício do Tribunal Regional do Trabalho". 

6 de maio. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Saudação do procurador, 
professor Humberto Grande, em nome do Ministério Público do Trabalho, na solenidade de posse 
dos novos dirigentes do Tribunal Superior do Trabalho ("O Fluminense" - 6/5/1951). 

13 de maio. "Ministro Geraldo Bezerra de Menezes". Artigo de Dayl de 
Almeida. Ver: "O Estado" - Niterói, 13/5/1951; " Diário de Minas" - Belo Horizonte, 20/5/1951; 
"Gazeta Comercial" - Juiz de Fora, 22/5/1951, com a fotografia do homenageado). 

13 de maio. Semana das Encíclicas Sociais, para mais ampla divulgação da 
Justiça Social da Igreja, promovida por Dom João da Mata, bispo de Niterói. Em 17 de maio, 
conferência de Geraldo Bezerra de Menezes: "Pio Xll e a Questão Social". Entre os oradores, 
monsenhor Bélder Câmara, cônego Távora e Dayl de Almeida ("0 Estado" - Niterói, 13/5/1951). A 
conferência de Geraldo Bezerra de Menezes, " Pio XII e a Questão Social", publicada na "Folha do 
Brasil" - Rio de Janeiro, Ion/1951, foi reproduzida no livro "DoutrinaSocial e Direito do Trabalho". 
Leia-se, sobre ela, o comentário de "0 Nova Friburgo" - Nova Friburgo, 30/9/1951. 

19 de maio. Telegrama de Mozart Victor Russomano a Geraldo Bezerra de 
Menezes: "Colho oportunidade saudá-lo efusivamente, renovando meu sincero reconhecimento pelos 
relevantes serviços prestados por Vossência ao nosso Direito Trabalho em sua passagem alto cargo 
presidente Egrégio Tribunal Superior e que certamente se multiplicarão em sua futura atividade 
como juiz e como jurista. Saudações. Mozart Victor Russomano, Juiz-Presidente Junta Conciliação 
Julgamento Pelotas". 

22 de maio. Solene encerramento da Semana das Encíclicas Sociais. Presente 
o governador Amaral Peixoto. Após o ato religioso, frzeram-se ouvir Dom João da Mata, bispo de 
Niterói, e Geraldo Bezerra de Menezes ("O Estado"- Niterói, 22/5/1951). 

9 de junho. "A Justiçado Trabalho na Evolução do Direito". Epígrafe com 
que "A Tribuna" (Vitória, Espírito Santo, 9/6/1951) transcreve trecho do discurso do ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes na transmissão da presidência do Tribunal Superior do Trabalho. O 
referido discurso está incluído no livro "Temas e Soluções" . 

15 de junho. Páscoa dos funcionários postais telegráficos. Iniciativa do 
diretor regional dos Correios e Telégrafos, Dr. lnácio Bezerra de Menezes. Oradores da sessão 
preparatória: Pe. Eduardo de Jesus Sampaio e Geraldo Bezerra de Menezes ("O Estado" - Niterói, 
16/6/1951). 

17 de julho. Manifestação da Câmara Municipal de Niterói. Requerimento 
do vereador Luiz Henrique Steel, aprovado unanimemente. . Vereador Luiz Henrique Steel: 
" Membro de tradicional família fluminense de nosso Estado e figura de inegável relevo nas letras 
jurídicas do País, o Ministro Bezerra de Menezes é, sem nenhum favor, figura que honra as tradições 
de nosso Estado, merecendo, por isso mesmo, as nossas homenagens. É um cultor do Direito, a 
serviço da Justiça Social em nossa Pátria". Vereador Luiz Botelho: "Geraldo Bezerra de Menezes é 
uma figura moça , de grande cultura, que tem galgado, graças aos seus eforços pessoais e à sua 
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ilustração, os maiores cargos da administração e da Justiça". Vereador Afonso Celso""Razões de 
justiça fazem-me reconhecer em Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes um dos luminares da 
ciência jurídica, um dos padrões de honestidade e dignidade pessoal, um dos expoentes da cultura 
fluminense. É o cidadão que põe, acima das próprias aspirações as justíssimas aspirações da 
coletividade. De perto, pude apreciar as qualidades cívicas e morais que o adornam, qualidades que 
lhe asseguram, no coração de todos que com ele privam, a amizade, a admiração, o respeito, que 
constitui privilégio de sua personalidade". 

22 de julho. Vasconcellos Torres. "Bezerra de Menezes e seus estudos de 
direito trabalhista" ("A Manhã" - 2217/1951). 

5 de agosto. Uma editora fluminense, iniciativa de ampla repercussão para a 
cultura no Estado do Rio de Janeiro. Afirmativa de Geraldo Bezerra de Menezes na entrevista a José 
Orsini Reis, quant~ necessidade e conveniência do lançamento de uma editora fluminense ("O 
Estado" - Niterói, 5/8/1951). 

9 de agosto. Expressões do procurador Baptista Bittencourt. No Tribunal 
Superior do Trabalho, sessão plenária. "Sr. Presidente, qualquer que seja a homenagem de apreço ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, a Procuradoria nunca deixaria de estar presente, porque a 
passagem de S. Exa. pela presidência do Tribunal Superior do Trabalho foi tão proficua, tamanhos 
foram os serviços prestados à Justiça do Trabalho que o seu nome hoje constitui um patrimônio deste 
Tribunal e, também, da Procuradoria a que serviu". 

12 de agosto. Benedito Costa Neto, ex-ministro da Justiça, examina 
pronunciamento de Geraldo Bezerra de Menezes sobre a Carta Magna de 1946. Ver artigo "Palavras 
dos Magistrados" (" Folha da Manhã" - São Paulo, 12/8/1951), em que são reproduzidos e analisados 
trechos de ''Dissídios Coletivos do Trabalho", 2" edição, e do "Relatório das Atividades da Justiça do 
Trabalho de 1950". Do artigo de Costa Neto, este lance: " Vamos mencionar as conquistas já 
efetivamente consolidadas, invocando a íntegra, culta e insuspeita autoridade do ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, não só no que cooceme à 
capacidade normativa daquele ramo do poder judiciário como também no que se relaciona com os 
dispositivos da Ordem Econômica e Social, em que se assentam as principais reivindicações dos 
obreiros do Brasil. Na segunda edição de sua magnífica monografia sobre os " Dissídios Coletivos do 
Trabalho", aquele eminente magistrado, depois de longas e doutas considerações pertinentes ao 
assunto, escreve o seguinte: " Ficou, pois, inscrita ....•. COPIAR. •.. " >1, 

17 de agosto. Ainda as referências do Dr. Benedito Costa Neto, ex-ministro 
da Justiça. Da carta, endereçada pelo Dr. Gilberto Barreto Fragoso, juiz do Trabalho a Geraldo 
Bezerra de Menezes: "Serve esta para lhe transmitir os recortes da "Folha da Manhã", de domingo 
último, de um artigo do Dr. Benedito Costa Neto, que faz elogiosas referências à sua atuação como 
magistrado. Ocioso acrescentar que muito me orgulhou a notícia, que lhe faz inteira justiça" ("São 
Paulo, 17/8/1951 ). 

20 de agosto. No " Instituto de Derecho del Trabajo" da Faculdade de 
Ciências Jurídicas e Sociais da Universidade Nacional do Litoral, Argentina. Carta do professor Dr. 
Mariano R. Tissembaum: "Tendré mocho gosto en proponerlo como Miembro Correspondiente de 
nuestro Instituto de Derecho del Trabajo. Será para mi y para nuestro Instituto, muy grato el 
cootarlo como uno de sus colaboradores, para contribuir con ello ai afianzamiento de las relaciones 
intelectuales entre juristas argentinos y brasileros" ("O Estado" - Niterói, 5/12/1951 ). 

26 de agosto. "Inconstitucional o projeto devorcista". Artigo em que 
Geraldo Bezerra -de Menezes focaliza o projeto do deputado Nelson Carneiro ("O Estado" - Niterói, 
26/8/1951). 

27 de agosto. "Repouso semanal remunerado". Artigo de Celso Rosa, onde 
há citações de Geraldo Bezerra de Menezes sobre o tema ("A Notícia" - Rio de Janeiro, 27/8/1951). 



28 de agosto. "Contagem de serviço do empregado readmitido". Artigo de J. 
Antero de Carvalho, no qual traslada e comenta despacho proferido pelo ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes na presidência do Tribunal Superior do Trabalho, indeferindo recurso extraordinário 
para o Supremo Tribunal Federal ("Diário Carioca" - Rio de Janeiro, 28/8/1951). 

4 de setembro. "Cálculo da indenização do diarista com o advento da Lei 
605" . Artigo de J . Antero de Carvalho. Examina despacho do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
denegatório de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Conclusão: " Como vemos, 
deixando de admitir o pedido, o presidente do Tribunal Superior o fez baseado em razões de 
indiscutível lógica e que mais tarde foram acolhidas em acórdão do Ministro Luiz Gallotti" (" Diário 
Carioca" - Rio de Janeiro, 4/9/1951). 

5 de setembro. Eleito membro do Conselho Deliberativoda Associação dos 
Magistrados Brasileiros. Eis a diretoria e o conselho, eleitos a 5 de setembro: Diretoria: presidente, 
ministro Edgard Costa (Supremo Tribunal Federal); vice-presidente, desembargador Frederico 
Sussekind (Distrito Federal); 1° secretário, juiz Milton BarceUos (Distrito Federal); r secretário, 
auditor Mário Bessedo Leal (Justiça Militar); 1° tesoureiro, desembargador Florêncio de Abreu; 2° 
tesoureiro, juiz Aldílio Tostes Malta (Justiça do Trabalho). Conselho Deliberativo: ministro Luiz 
GaUotti (Supremo Tribunal Federal), desembargador José Duarte (Distrito Federal), ministro 
Cândido Lobo (Tribunal Federal de Recursos), ministro Geraldo Bezerra de Menezes (Tribunal 
Superior do Trabalho), desembargador Ferreira Pinto (Estado do Rio de Janeiro), desembargador 
Oscar de Sousa Dantas (Bahia), desembargador Nestor Diógenes (Pernambuco), desembargador 
Leme da Silva (São Paulo), desembargador João Damasceno Fonteoelle (Ceará), desembargador 
Carlos Augusto da Silva (Rio Grande do Norte)- "Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 7/9/1951). 

9 de setembro. Junta de Conciliação e Julgamento em Nova Friburgo, 
Estado do Rio de Janeiro. Urge a instalação de uma nesta cidade, opinou o ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes. "0 Nova Friburgo", de 9/9/1951, relembra trechos de seu "Relatório de 1950" como 
presidente do TST, relativo à necessidade de ser instalada uma Junta de Conciliação e Julgamento 
em Nova Friburgo. llustra a nota com a foto do ministro. 

16 de setembro. Legitimidade do exercício do poder normativo. Artigo de J . 
Antero de Carvalho. Escreve o articulista: "Hoje em dia, porém, a matéria é líquida, graças à 
manifestação de apoio do Supremo Tribunal Federal aos julgados do Pretório trabalhista, para o que 
muito contribuiu o excelente livro de Geraldo Bezerra de Menezes que, pela clareza de exposição e 
pela segurança dos argumentos, constituiu-se em roteiro obrigatório para quantos, julgadores ou 
advogados, queiram focalizar as teses que a matéria suscita"("Diário Carioca" - Rio de Janeiro, 
16/9/1951). 

20 de setembro. Rafael Caldera dirige-se a Geraldo Bezerra de Menezes. 
Agradece "su importante Relatorio "A Justiça do Trabalho no Brasil (1950)". Se trata de uo 
magnifico informe testemooio de una labor realizada con profundo conocimiento de la materia y con 
inspiración cristiana. Reciba mis felicitaciooes" (Caracas, 20/9/1951). Rafael Caldera foi, mais tarde, 
presidente da República da Venezuela. 

22 de setembro. " Notevole contributo aUa elaborazione del diritto". Ernesto 
Battaglia, procurador geral da Corte Suprema de Cassação da ltália, exalta livro de Geraldo Bezerra 
de Menezes. Refere-se a "sua interesaotissima monografia sui "Dissídios Coletivos do Trabalho" -
ouova testimooianza della sua fervida attivitá e ootevole contributo alia elaborazione dei diritto del 
lavoro. Aocbe d'questa opera sarà beo lieto di fare recenscionne in una delle riviste di diritto del 
lavoro italiane" (Roma, 22/9/1951). 

23 de setembro. Romaria vicentina. Manifestação, no encerramento, ao 
Bispo Diocesano Dom João da Mata Andrade e Amaral e ao Santo Padre Pio Xll. Orado;p'Geraldo 



Bezerra de Menezes ("O Estado" - Niterói, 13/9/1951). ("O ESTADO" - DE 13 OU DE 23 DE 
SETEMBRO?) 

29 de setembro. "0 poder normativo e os jornalistas". Artigo de J. Antero 
de Carvalho, citando trecho de voto do ministro Geraldo Bezerra de Menezes ("Diário Carioca" - Rio 
de Janeiro, 29/9/1951). 

30 de setembro. Partida para Roma. Com a foto de Geraldo Bezerra de 
Menezes, a "Folha do Brasil" - Rio de Janeiro, 30/9/1951 - dá noticia da sua viagem para Roma, 
como representante brasileiro ao 1° Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos. 

4 de outubro. Rumo ao Congresso Mundial do Apostolado Leigo. "Pelo 
último Bandeirante da Frota Transoceânica da Panair do Brasil deixou o Rio com destino a Roma, 
seguiu para a Cidade Eterna o ministro Geraldo Bezerra de Menezes, delegado do Brasil ao 
Congresso Mundial do Apostolado Leigo que terá lugar naquela capital com início marcado para o 
próximo dia 7 ("Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 4/10/1951; "Jornal do Brasil" - Rio de 
Janeiro, 4/10/1951; " Folha Carioca" - Rio de Janeiro, 4/10/1951; "Correio da Manhã" - Rio de 
Janeiro, 4/10/1951). 

8 de outubro. Artigo do Pe. Afonso Rodrigues, S.J. Congresso Diocesano de 
Nossa Senhora Auxiliadora e da Paz Social ("O Nova Friburgo" - Nova Friburgo, 8/10/1951). Indica 
os oradores do conclave, a realizar-se de 18 a 22 de outubro: Adroaldo Mesquita da Costa, Geraldo 
Bezerra de Menezes, Raimundo Bandeira e Dayl de Almeida. 

16 de outubro. "Institut Hellénique de Droit International et Étranger", de 
Atenas, Grécia. "Nous espérons que nous voudrez bien participer à l' enrichissement de notre 
bibliotbéque en nous envoyant un exemplaire de " Dissídios coletivos do trabalho", 1950. a) B. 
Lambadarios, Secrétaire Général". 

17 de outubro. Professor Riccardo Richard, da Universidade de Pavia, 
Itália. Dirige-se "all' illustre professor Bezerra de Menezes che onora tanto altamente la scienze 
giuridica brasiliana" (Pavia, 17/10/1951). 

19 de outubro. Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos. "O Estado", 
de Niterói, 19/10/1951, divulga fragmentos da saudação de Geraldo Bezerra de Menezes, em nome 
dos congressistas, ao prefeito de Roma, professor Salvatore Rebechini, em recepção relizada no 
Capitólio. 

23 de outubro. Nicolás Perez Serrano, catedrático da Faculdade de Direito 
de Madri, louva o "Relatório de 1950", de Geraldo Bezerra de Menezes. "Esplendida monografia 
sobre la Justicia del Trabajo en el Brasil. No se trata propia y simplesmente, aunque otra cosa 
indique su título modesto, de una vulgar memoria en que se de cuenta de actividades realizadas. 
Antes al contrario, es un trabajo de t ipo informativo y de índole doctrinal que honra a sua autor" 
(Madri, 23/10/1951). 

24 de outubro. Ainda o Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos. Duas 
fotografias, e esta nota: "O Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos, no qual a nossa pátria 
tanto se distinguiu, acaba de reunir-se em Roma, com a participação de 74 paísesm sendo encerrado 
com notável alocução do Santo Padre Pio Xll. Do conclave, são os dois aspectos. Ao alto, aparece o 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, Ouminense, que representou o Brasil e foi um dos presidentes 
do Congresso, em companhia de outros congressistas; no outro vêem-se numerosos delegados durante 
a realização de uma sessão plenária" ("O Estado" - Niterói, 24/10/1951). 

29 de outubro. O êxito do certame que acaba de realizar-se em Roma. 
Entrevista do ministro Geraldo Bezerra de Menezes, representante do Brasil no Congresso Mundial 
de Apostolado dos Leigos ("A Noite" - Rio de Janeiro, 29/10/1951). 
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30 de outubro. Exposição sobre o 1° Congresso Mundial de Apostolado dos 
Leigos. Na Associação dos Intelectuais Católicos. Em novembro de 1951, manda-lhe o assistente, Pe. 
José Labat um bilhete: "Dr. Geraldo- Que Nosso Senhor lhe recompense o bem que a todos nos fez o 
seu singelo, leal e completo relatório!" 

8 de novembro. Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos. Reportagem 
do "Jornal do Comércio" (Rio de Janeiro, 8/11/1951) com referência a Geraldo Bezerra de Menezes 
como integrante da mesa presidencial. 

25 de novembro. Palestra na Legião do Sagrado Coração de Jesus. Matriz 
de São Lourenço, Niterói. Tema: "Diretrizes do 1° Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos" 
("O Estado"- Niterói, 24/11/1951). 

25 de novembro. Parecer do deputado Celso Peçanha atinente à 
participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. Citação de trabalho de Geraldo Bezerra de 
Menezes ( "0 São Gonçalo"- São Gonçalo, 25/11/1951). 

30 de dezembro. "Personalidade e vitalidade do sindicato". Artigo de J. E. 
Pizzarro Drummond. Há citação da monografia "Politica Sindical Brasileira", de Geraldo Bezerra de 
Menezes ("Jornal do Brasil"- 30/12/1951). 
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Janeiro. ''Nasceu a ONU dos católicos... Congresso 
Internacional do Apostolado Leigo, em Roma, de 7 a 14 de outubro de 
1951". Sobre o conclave, com transcrição das conclusões gerais, edição 
especial da revista "Estrela do Mar'', órgão da Confederação Nacional das 
Congregações Marianas. Inúmeras fotografias ilustram o noticiário; entre 
elas, as de Geraldo Bezerra de Menezes: a) numa reunião do Secretariado 
Geral das Congregações Marianas; b) presidindo f. um~ L ~~ _~t;.e~.õ~~ do 
Congresso; c) com ~ companheiros da Comissão~~ do 
Congresso, em visita ao Túmulo do Soldado Desconhecido; d) expondo, na 
reunião da Federação das Congregações Marianas do Rio de Janeiro, as 
conclusões do Congresso; e) encerrando a Assembléia Geral da Federação 
carioca; f) saudando o prefeito de Roma, no Capitólio, em nome dos 
congressistas. 

23 de janeiro. Medalha especial do 1 o Congresso Mundial 
de Apostolado dos Leigos. DistingÜido pelo Comitê Permanente dos 
Congressos Internacionais de Apostolado dos Leigos, que o Santo Padre se 
dignou instituir a 23/1/1952, com medalha especial pela sua preciosa 
colaboração ~a* conclave. 

24 de janeiro. No conselho deliberativo do Grupo de 
Regatas Gragoatá. Comunicação do secretário geral, Faustino Machado: "Em 
assembléia geral, realizada no dia 11 do corrente, foi o vosso nome escolhido 
pelo voto dos associados para integrar o conselho deliberativo deste Grupo no 
biênio 1952/1953". 

22 de fevereiro. Carta a João Antero de Carvalho, autor 
de fDireito do IrabalhQ lntgpretado-69: "Sou gratissimo à oferta, que me fez, 
com amável dedicatória, de ~ireito do_ Trabalho Interpretad~ Muitos 
estudos insertos em seu livro - não lhe revelo novidade - já os conhecia, 
publicados que foram em acreditados órgãos da imprensa brasileira. 
Excusado dizer que tiveram notável repercussão. Inestimável o seu concurso 
para a divulgação e o conhecimento do "novum ius" do trabalho. Re~do- .x 
os, teria andado bem o nobre amigo e Procurador ilustre. Coil_S.91idando-os, 
andou melhor. E sem aludir aos excelentes comentários à Consolidação das 
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Leis do Trabalho, objeto da obra. A simples reunião não o levaria à 
~lli~~~(l!.~ ao aperfeiçoamento, à lima, ao método, à clareza, tão 

acentuados em .,.:pireito .d.o Trabalho Interpretado~ Prossiga no • atã 
meritório" . 

20 de março. Sessão magna da Federação das 
Congregações Marianas da Diocese de Niterói. Presidida pelo bispo Dom 
João da Matta, que completa quatro anos de atividade na diocese. Saúda-o o 
monsenhor Barros Uchôa. Conferência doPe. César Dainese, S.J., sobre o 
Pe. Lambardi e sua obra. Presentes, o Pe. Vicente Vitola, diretor da 
Federação do Paraná, e a diretoria da Federação do Rio de Janeiro. O Pe. C. 
Vasconcelos, S.J., diretor da revista "Estrela do Mar", faz distribuir aos 
presentes o número especial a respeito do 1 o Congresso Mundial de 
Apostolado dos Leigos, realizado em Roma, no qual o presidente da 
Federação de Niterói e da Confederação Nacional, ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, representou o Brasil. Na primeira parte da reunião, após 
algumas palavras do Pe. Eduardo Sampaio, diretor e professor do Curso de 
Formação, mantido pela Federação, fodii entregues por Dom João da Matta 
os diplomas aos congregados que, em 1951, concluíram o Curso (Ver: "O 
Fluminense" - Niterói, 21 /3/1952; "O Estado" - Niterói, 20 e 22/3/1952; 
"Diário do Povo" - Niterói, 19/3/1952). 

28 de março. "Os vendedores pracistas e o repouso 
remunerado". J. Antero de Carvalho focaliza voto emitido pelo ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes no Tribunal Superior do Trabalho ("O Jornal" 
Rio de Janeiro, 28/3/1952). 

9 de maio. Em Curitiba. O jornal "Gazeta do Povo" -
Curitiba, 9/5/1951 - anuncia a sua chegada, neste dia, à capital paranaense, 
para proferir duas conferências subordinadas ao temas "Doutrina Social da 
Igreja e Direito do Trabalho" e "1 o Congresso Mundial de Apostolado dos 
Leigos". A notícia intitulada "Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes", contém longa biografia do conferencista. 

9 e 1 O de maio. Conferências em Curitiba. Convite através 
de folhetins. Texto: "Convidamos V. Exa. e Exma. Familia para assistirem às 
duas importantes conferências que serão realizadas no salão nobre do Colégio 
Santa Maria, sito à rua 15 de Novembro n° 1. 050, às 20 horas e quinze 
minutos dos dias 9 e 10 de maio próximo, sexta-feira e sábado, pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro Doutor Geraldo Bezerra de Menezes que 
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discorrerá sobre os seguintes temas: "Doutrina Social e Direito do Trabalhô'11 ..2.. 

qhnpressões sobre o 1° Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos". O 
ilustre conferencista, preclaro homem público, foi1 por diversas vezes, 
presidente do Tribunal Superior do Trabalho, do qual é membro proeminente. 
Convidado pela Federação Mariana de Curitiba, gentilmente acedeu em 
visitar nossa formosa Capital, aproveitando a ocasião para pronunciar essas 
importantes conferências. Antecipadamente agradece seu comparecimento. A 
Comissão". 

lO de maio. No Paraná. "Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes - As conferências do ilustre visitante". "Ontem, no Salão Nobre do 
Colégio Santa Maria, o Ministro pronunciou a primeira conferência sobre 
"Doutrina Social e Direito do Trabalho", assistida por grande número de 
interessados e aplaudido vivamente". Trecho da notícia da "Gazeta do Povo" 
- Curitiba, 10/511952. Ver: "O Dia" - Curitiba, 10/5/1952, com a foto do 
conferencista; "O Estado do Paraná" - Curitiba, 1 0/5/1952; "Boletim", da 
Federação das Congregações Marianas de Curitiba, maio/1952. 

11 de maio. No Paraná. "Ministro Bezerra de Menezes -
O Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho, que se encontra presentemente em nossa capital, visitou ontem pela 
manhã, em companhia do Pe. Vicente Vítola, a Câmara de Expansão 
Econômica do Paraná, apreciando detidamente aspectos econômicos do 
Estado, nos dados fornecidos por esse importante órgão público. No clichê, 
flagrante da visita" ("O Estado do Paraná" - Curitiba, 11/5/1952). Ver: 
"Gazeta do Povo" - Curitiba, 111511952. 

11 de maio. Em Curitiba. Dia Mundial do Congregado. 
"No próximo dia 11 de maio, será comemorada mais uma vez a data mundial 
do Congregado Mariano. A Federação Mariana de Curitiba organizou o 
seguinte programa: 8 horas - Santa Missa. Logo após, o café e Assembléia 
Magna, na qual falarão S. Exa. Revma. D. Manuel da Silveira D'Elboux e o 
Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Local: Colégio Santa Maria 
- rua 15 de Novembro, 904. O Exmo. Sr. Ministro Bezerra de Menezes, 
ilustre magistrado e emérito Congregado Mariano, foi especialmente 
convidado pela Federação de Curitiba, para participar das nossas 
comemorações do Dia Mundial. S. Exa. chegará a Curitiba no dia 9 de maio" 
("Clarim Mariano"- Curitiba, abril, 1952). 



11 de maio. No Paraná. Assembléia Magna no Dia 
Mundial do Congregado Mariano. Realizada no salão nobre da Faculdade de 
Filosofia, Ciências Sociais e Letras do Paraná, sob a presidência do arcebispo 
Dom Manuel da Silveira L'Elboux. Além doPe. Vicente Vítola, diretor da 
Federação e do arcebispo, este encerrando a solenidade, falou o ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes. Do "Boletim da Federação das Congregações 
Marianas de Curitiba", o comentário: "Foi dada a palavra, em seguida, ao 
Exmo. Sr. Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que empolgou, durante 
quarenta minutos, o auditório com felicíssima oração, em que mostrou toda a 
sua grande devoção à Excelsa Senhora e Raínha do Mundo, o seu 
marianismo, o seu apostolado, a sua grande alma sempre voltada para as 
coisas do espírito, e deu aos moços profundas lições de vida cristã, mariana e 
apostólica". 

13 de maio. Dr. Ernesto Machado, autor de "Elementos de 
Direito Processual do Trabalho", Editora Aurora, Rio de Janeiro, 1952: "Ao 
eminente Ministro prof. Geraldo Bezerra de Menezes, publicista de renome 
internacional, com os cumprimentos, as homenagens e a velha admiração do 
a) Ernesto Machado. Distrito Federal, 13/10/1952". (É 13 DO 5 OU 13 DO 
10?) 

16/5/1952. De Luiz Palmier, na oferta do seu livro 
"Maurício de Abreu - um pioneiro da democracia" (Editora Minerva Ltda., 
Rio de Janeiro): "A<J>rezado amigo Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, dos máximos valores das letras e jurista de altos méritos, com os 
mais extraordinários serviços em relação ao nosso intercâmbio cultural, com 
a simpatia e grande admiração de a) Luiz Palmier. Niterói, 16/5/1952". 

17 de maio. Aula no Curso de Legislação do Trabalho, em 
Curitiba. O professor J. de Souza Ferreira, da Faculdade de Direito de 
Curitiba, traduz ao professor Humberto Grande a excelente repercussão: "Há 
dias, aqui esteve o ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que visitou o Curso 
de Legislação do Trabalho, e, de improviso, proferiu belissima aula. Creio 
que o recebemos condignamente e que levou boa impressão de tudo que viu e 
sentiu". Louva "o ministro Bezerra, cuja simplicidade, arejamento de idéias, 
farta cultura e belo talento, tocaram profundamente nossa emocionalidfade e 
despertaram nossa sincera admiração e estima. E quando assim me exprimo, 
falo pelo Breno Arruda, pelo Milton Viana, pelo Hilson e outros meritórios 
colegas e amigos" (Curitiba, 17/5/1952). Note-se que, em 16/5/1952, "O 
Dia", de Curitiba, refere-se à aula, acentuando que, para o Curso, representou 



"conquista de alta expressão cultural". Em outro passo: "O rrurustro e 
professor Geraldo Bezerra de Menezes, do Tribunal Superior do Trabalho, 
visitando o Paran~ proferiu magnífica conferência sobre Direito 
Constitucional e Coletivo do Trabalho, empolgando o auditório com a sua 
extraordinária preleção". 

21 de maio. Palestra na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras do Instituto Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Carta de agradecimento 
da madre Inês de Jesus Batalha, O.S.U., diretora: "Venho agradecer-lhe 
penhoradíssima a brilhante colaboração que o senhor nos prestou por ocasião 
da concentração das Mães de nossas alunas. Penso eu, o proveito foi muito 
grande ... Se o convite for aceito, para satisfação das Mães e alunas, espero 
que a data de outra palestra seja marcada em breve". Da mesmo dia, 21 de 
maio, recebe extensa carta de Marina Teixeira, pelas alunas da 43 série. 
Trecho: "É com grande satisfação que me atrevo a lhe escrever para antes de 
tudo felicitá-lo por tão admirável conferência Eu e minhas colegas ficamos, 
sinceramente, impresssionadas e recebemos, pode crer, verdadeiro choque. O 
senhor nos alertou e animou, para melhor vermos e meditarmos acerca da 
realidade das coisas e dos problemas incontáveis de nossa vida social e 
espiritual (. .. ) Nós o convidamos e fazemos muito empenho para que venha 
mais algumas vezes fazer novas conferências". 

21 de maio. Código Processual do Trabalho. "A Noite" 
(Rio de Janeiro, 21 /5/1952) noticia a entrega oficial, na véspera, do projeto 
do Código Processual do Trabalho ao ministro do Trabalho pela Comissão 
incumbida de sua elaboração. "O ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
presidente da Comissão, usou da palavra dizendo dos exaustivos trabalhos 
para que o ante-projeto fosse concluído". Ver: "O Globo" - Rio de Janeiro, 
21/5/1952. O "Diário de Notícias" (Rio de Janeiro, 22/5/1952) e o "Diário 
Trabalhista" (Rio de Janeiro, 22/5/1952) destacam aspectos do ante-projeto. 
Eis a Comissão Elaboradora: presidente, Geraldo Bezerra de Menezes 
(ministro do Tribunal Superior do Trabalho); Costa Carvalho (professor da 
Faculdade Nacional de Direito); Délio Maranhão (juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da la Região); Jair Tovar (do Conselho Regional da Ordem dos 
Advogados); Evaristo de Moraes Filho e Geraldo Faria Batista 
(procuradores); e Nélio Reis (advogado). 

22 de maio. Impressões da visita ao Paraná Entrevista 
concedida à "Gazeta do Povo" - Curitiba, 22/5/1952. 

® 
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31 de maio. Geraldo Bezerra de Menezes e sua esposa, Da 
Odette, são padrinhos de casamento do casal José Duque Estrada e Lenice de 
Azevedo Costa, na matriz de São Gonçalo. 

22 de junho. Uma J\lllta de Conciliação e Julgamento para 
Nova Friburgo. Oportuna sub-emenda do deputado Mozart Lago ao projeto 
que visa à criação de novos órgãos da Justiça do Trabalho. Em 1950, o culto 
jurista dr. Geraldo Bezerra de Menezes já havia citado a sua urgente 
necessidade (Título e sub-título de notícia estampada em "O Nova Friburgo" 
- Nova Friburgo, 22/6/1952). 

4 a 6 de julho. Em São João del Rei. Congresso Salesiano, 
inaugurando o Santuário de São João Bosco e comemorando as bodas de 
ouro de Dom Helvécio Gomes de Oliveira. Oficio, de 1017/1952, doPe. José 
Vieira de Vasconcelos, presidente da Comissão Executiva, dirigido a Geraldo 
Bezerra de Menezes: "Vimos agradecer a V. Exa. que, acedendo ao nosso 
convite para participar das solenidades do Congresso Salesiano, deu-nos 
grande honra e maior brilhantismo ao Congresso. Fazendo prestígio da 
palavra sempre apreciada de V. Exa., agradecemos também o prazer que, 
com a mesma, nos proporcionou". V., sobre o Congresso, ampla notícia em 
"O Estado" -Niterói, 2517/1952. 

12 de julho. O ex-presidente Dutra em Niterói. "O general 
Eurico Gaspar Dutra esteve ontem, em Niterói. O ex-Presidente da ~pública 
veio à capital fluminense, a ftm de batisar uma ftlha do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes e de sua virtuosa esposa, sra. Odette Pereira Bezerra de 
Menezes. O ato de fé cristã teve lugar na formosa Igreja dos Salesianos. 
Após paraninfar o batismo, esteve ainda o General Dutra na residência do Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes onde foi servida lauta mesa de doces e 
salgadinhos. Apesar de simples cerimônia e realizada dentro dos limites de 
uma cerimônia íntima, pode, no entanto, o ex-Presidente Dutra verificar a 
real estima de que goza entre nós". A notícia é ilustrada com dois clichês 
("Diário do Povo" - Niterói, 1217/1952. Ver, ainda, "O Estado" - Niterói, 
1217 /1952). 

22 de julho. Equiparação do prazo de investidura dos 
representantes classistas na Justiça do Trabalho. Parecer do deputado Celso 
Peçanha na comissão de Legislação Social. Em abono de sua tese, faz longa 
citação de Geraldo Bezerra de Menezes ("Correio da Manhã" - Rio de 
Janeiro, 2217 /1952). 

. 



13 de agosto. Mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho 
a cláusula de assiduidade. Artigo de J. Antero de Carvalho ("O Jornal" - Rio 
de Janeiro, 13/8/1952), no qual examina e louva voto vencido do ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, sustentando, em face da Lei n° 605, a exigência 
de assiduidade no "ciclo semanal, e não no mensal", como decidido. 

14 de agosto. Debate sobre legislação do trabalho no 
Centro Acadêmico Cândido de Oliveira (Caco), da Faculdade de Direito da 
Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Participantes: Joaquim Pimenta, 
Geraldo Bezerra de Menezes, Luiz Augusto do Rego Monteiro, Alfredo da 
Rocha Leão, Arnaldo Sussekind, Evaristo de Moraes Filho, Dorval Lacerda, 
Délio Maranhão, Álvaro Sá Filho, Mário Borghini e Max da Costa Santos. 
Coube ao professor Geraldo Bezerra de Menezes a incumbência de presidir 
os debates, deles participando. Saudaram os visitantes, o presidente do Caco, 
Euardo Lineude A. Mello e o secretário-geral, Abdo Curi ("O Fluminense" 
Niterói, 19/8/1952; "O Estado" - Niterói, 19/8/1952). O convite a Geraldo 
Bezerra de Menezes para participar do evento foi feito, em 7/811952, pelo 
presidente e secretário-geral do Centro Acadêmico. 

17 de agosto. "Desquite ou divórcio?" - prefácio de 
Geraldo Bezerra de Menezes ao livro de Dayl de Almeida. Transcrito em "O 
Estado" - Niterói, 17/8/1952; "Jornal do Comércio" - Rio de Janeiro, 
24/8/1952; "O Ideal" -São Gonçalo, agosto/setembro de 1955. Reproduzido 
em "Homens e Idéias à Luz da Fé, 33 edição. 

24 de agosto. Mensagem da "Seção Trabalhista"do 
"Monitor do Imposto de Consumo" - Rio de Janeiro. O diretor da seção, 
advogado Sylvio Moacyr A. de Araújo, refere-se "ao ínclito ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes como figura de escol das nossas letras jurídicas. Estou 
certo de que todas as homenagens que a seu nome digno e probo forem 
tributadas, serão insignificantes, mas, valha-me a certeza imperecível de que 
estarei, como outros, prestando os louvores que Geraldo Montedônio Bezerra 
de Menezes merece, como homem, como jurista, como magistrado e como 
patriota". 

3 de setembro. Saudação a Dom Jaime de Barros Câmara, 
proferida por Geraldo Bezerra de Menezes, na solenidade de lançamento da 
pedra fundamental do novo prédio do Seminário Diocesano de Niterói. 
Noticiaram a solenidade: "O Globo" - Rio de Janeiro, 4/9/1952; "O Estado" -



Niterói, 2/9/1952. A saudação foi publicada em "O Estado" - Niterói, 
3/9/1952; e em "O Ideal" - São Gonçalo, 31/5/1955. 

9 de setembro. O cálculo do salário noturno antes do 
Decreto-lei n° 9.666. Comentário de J. Antero de Carvalho à decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho de que foi relator o ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes ("O Jornal" - Rio de Janeiro, 9/9/1952). 

5 de outubro. A obra salesiana. Discurso por ocasião da 
benção da pedra fundamental do novo edifício do Colégio Salesiano de Santa 
Rosa, em Niterói ("Jornal do Comércio" - 8/1 0/1952). 

7 de outubro. Romaria de vicentinos e marianos. Igreja de 
Nossa Senhorada Conceição, em Pacheco, município de São Gonçalo. 
Falaram Geraldo Bezerra de Menezes, Dayl de Almeida, e Lopes Martins, 
encerrando o bispo de Niterói, Dom João da Mata ( "O Estado" - Niterói, 
7/1 0/1952; "O Fluminense" - Niterói, 7/1 0/1952; "Diário do Povo" - Niterói, 
711 0/1952). 

12 de outubro. Em Petrópolis, na paróquia de São José de 
Itaipava, concentração de Congregações Marianas do Distrito Federal, Estado 
do Rio e Minas Gerais. Presidente de honra, cardeal Dom Jaime de Barros 
Câmara; presidente efetivo, Dom Manuel Pedro da Cunha Cintra, bispo de 
Petrópolis; dirigente da concentração, Pe. Leme Lopes; diretor da 
congregação e vigário da paróquia, Pe. Luiz Brasil Cerqueira; orador, 
Geraldo Bezerra de Menezes. 

26 de outubro. Posse na p~esidência da Confederação 
Católica Diocesana. Realizada na Festa de Cristo-Rei, na Catedral de Niterói, 
sob a presidência do bispo diocesano Dom João da Mata. Eis a diretoria: 
presidente, Geraldo Bezerra de Menezes; secretário, Dayl de Almeida; 
tesoureiro, Acir Pimentel Lessa; assistente eclesiástica, Pe. José Labat. No 
mesmo dia, são empossadas as diretorias: a) da Junta Diocesana de Ação 
Católica: presidente, Acir Pimentel Paiva Lessa; secretário, José Figueiredo 
Alves; tesoureiro, José de Araújo Filho; assistente eclesiástica, Pe. José 
Labat; e b) do Departamento Diocesano de Ação Social: presidente, Dayl de 
Almeida; secretária, Maria Bittencourt Silva; tesoureira, Carmen Kingston; 
assistente eclesiástico, Pe. Raimundo Normando. Discursaram os presidentes 
das três diretorias: Geraldo Bezerra de Menezes, "Significação da festa de 
Cristo-Rei"; Acyr Lessa, "Fundamentos da ação católica"; Dayl de Almeida, 
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"Fundamentos e necessidades da ação social". Encerrando a solenidade, 
falou.?iiiiif o bispo de Niterói, Dom João da Mata ("O Estado" -Niterói, 8 
e 29/10/1952; "Jornal do Brasil" - Rio de Janeiro, 25/10/1952; "O 
Fluminense" - Niterói, 25 e 29/1 0/1952; "Diário do Povo" - Niterói, 
2911 011952). 

6 de dezembro. Na presidência da Confederação Católica 
da Diocese de Niterói. Vasto plano de realizações para 1953. Assistentes, 
monselhor João de Barros Uchôa e Pe. José Labat. Presidente, Geraldo 
Bezerra de Menezes ("Correio Fluminense" - Niterói, 6/12/1952; "O Estado" 
-Niterói, 2/1211952). 

11 de dezembro. Declaração sobre a família elaborada 
pela Associação dos Intelectuais Católicos. É convocado pelo Pe. Labat, 
assistente da associação, para a reunião do dia 11 de dezembro, às 20 horas, 
para a "Leitura definitiva da Declaração sobre a Família", por este bilhete: 
"Caro Dr. Geraldo. Suas alterações entraram no texto definitivo "ad pedem 
litterae", quase sempre" . 



MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES .. 
Curriculu\n vitae 

Nas.cido ('m Niterói, a 11 de julho de 1915. Fi
lho de 'José Geraldo Bezerra de Menezes e Lucln
da Montedõnio Bezerra de Menezes . 

Fêz o curso secundário no Ginásio Bittencourt 
Silva da capital fluminense (1927-1931). o superior 
na Faculdade de Direito de Niterói, integrada à 
Universidade Federal Fluminense ( 1932-1936) . 

Orador (1935) e presidente (1936) do Centro 
Acadêmico Evarlsto da Veiga. Presidente do Cen
tro Fluminen-se de Estudos Jurídicos (1935) . Mem
bro e um dos fundadores da Academia de Letras 
dos universitários Fluminenses. Part!cipou da pri
meira administração. como um dos fundadores, do 
Diretório Central dos Estudantes do Estado do Rio 
de Janeiro. Chefe da representação fluminense ao 
I congresso Jurídico Universitário Brasileiro. rea
lizado na Cidade do Salvador, em 1936. Conquistou 
a !áurea em concurso de oratória entre os alunos 
da Faculdade (1936) . Orador de sua turma (1936) . 
Veja-se: Edmo Rodrigues Lutterbach. Vida Uni
versitária do Professor Geraldo Bezerra de Menezes 
- Niterói, 1961 . 

Professor de Português, com registro definiti
vo, n .o 18 .328, e de Sociologia, n .0 11 .370, no Mi
nistério da Educação e Cultura. Professor de His
tória Universal e Português no Ginásio Bittencourt 

Sllva 0933-1940) e na Faculdade Fluminense de 
Comércio 0936-1941), de Sociologia no Curso 
Complementar da Faculdade Fluminense de Me
dicina, incorporado à UFF (1938-1943); de Noções 
de Direito e Legislação Social da Escola de Serviço 
Social do Estado do Rio de Janeiro, também inte
grada à UFE e um dos seus fundadores (1945-
1957); de Direito Constitucional e Coletivo do Tra
balho, no Curso de Aperfeiçoamento mantido pelo 
Ministério do Trabalho (1946-1957); de Direito do 
Trabalho na Faculdade de Direito da Pontificia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (1954-1955). 

Catedrático de Direito do Trabalho da Facul
dade de Direito da universidade Federal Flumi
nense, desde 195•. Submeteu-se a concurso em 
1956. Diretor da Faculdade de Direito em 1957, 
quando respondeu por todas as providências con
cernentes à federallzação do estabelecimento. Re
tornou à direção da Casa em 1967. 

I ntegrou o COnselho Universitário e a Comissão 
de Pós-graduação dl\ Universidade Federal Flumi
nense. 

Tem o seu nome a Biblioteca da Escola de ser
viço Social, por decisão do Conselho Técnico, ho
mologada pela Congregação (1957) . 

Secretário de Educação e Cultura do Estado do 
Rio de Janeiro e seu representante à IV Conterên
cia Nacional de Educação (São Paulo - 1969), sen
do eleito membro das Comissões de Recomendà
ções e Redação Final. 

Sôbre sua atividade no magistério: Edmo Ro
drigues Lutterbach, Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes - Niterói, 1961. 

Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Jul· 
gamento do antigo D~strito Federal (1939-1944) . 
Procurador (1945) e último Presidente do Conselh.:> 
Nacional do Trabalho 0946) . 

Ministro (1946-1967) e primeiro Pres!dente, por 
eleição e reeleição unânimes, do Tribunal Superior 
do Trabalho (1946-1951). Seu fundador e organi
zador, no Oovêrno do Presidente Eurico Gaspar 
Dutra. Autor do anteprojeto convertido no Decre
to-lei n.0 9.797, de 9 de setembro de 1946, que deu 



Das Academias Niterõiense (ex-Presidente, 
1945·1948), Valenciana, Fluminense l(seu atual Pre
Sidente, 1970-1972) e cearense de f.etras. Da Aca
demia Internacional de Letras Três Fronteiras, com 
sede em Uraguaiana. DOsfcnstitutos Históricos de 
Petrópolis, ~rgipe e guaiana. DO Instituto 
oenealógico Brasileiro. Da omissão Fluminense qo 
Sesquicentenário da Independência. 

Membro da comissão Nacional de Moral e Ci
vismo. 

presidente, em três gestões, da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas . Presidente 
da Junta Diocesana de Ação católica e da Fede
tação das Congregações Marianas da Arquidiocese 
de Niterói (1938-1954). orador da Diretoria da Fe
deração das Congregações Marianas da Arquidio
cese do Rio de Janeiro (1956-1958) . 

Representante do Brasil no I Congresso Mun
dial de Apostolado dos Leigos (Rorna-1951), tendo 
integrado a comissão que presidiu ao congresso. 
Participante das reuniões preparatórias (Roma-
1951) de fundação da Federação Mund•ial das Con
gregações Marianas. Um dos oradores da IV Sessão 
Plenária do XXXVI Congresso Eucarístico Inter
nacional (Rio de Janeiro, julho de 1955 - "Jornal 
do Comércio", Rio, 24-7-1955) . Representante do 
Brasil no Congresso Mundial das Congregações 
Marianas (New-Wark, Estados Unidos (1959), onde 
apresentou tese oficial sôbre Dignidade da Pessoa 
Humana. Presidente da Delegação Brasileira ao 
I Congresso Latinoamericano de Apostolado Leigo 
(~uenos Aires - 1947) . Representante do Brasil no 
Encontro Latinoamericano de Ação católica (Bogotá. 
- 1968) e no Congresso de Dirigentes Marianos 
(Medelin - 1968) . 

Conferida pelo Soberano Pontífice Paulo VI, é 
d·etentor da Comenda de São Gregório Magno. 
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MBRBZIS, Geraldo Monted&nio Bezerra de 

Raaoeu em ll de julho de 1915, em Niterói, RJ. Filho 4o Dr. Joa6 

Geraldo Beaerra de Meneaea e da Sra. Luoinda Monted&nio Beaerra de 

Meneaeá. Casado com a Sra. Odette Pereira Bezerra de Meneses. Tem .· . . .. 
Quinze tilhosa lnsela, Ana Maria, Leandro, Geraldo, Rosa Mâr1a, Ve-

r&nica, Maro~, Odette, Resina Maria, Paulo, Lueinda, Ricardo, Ida

liDa 1 M&üca e Alexandre. Todas a a tilhaa proteasoraa, torma4aa 

em curao superior e os tilhoa a4vosadoa, ensenheiro e m6dieo-vete

r1n4rio. Eleva-se a 30 o n6mero de netos. Batudoaa G1D4aio B1tten

court Silva, de Riter6i e Faculdade de Direito da Universidade Fede

ral Fluminense. Idiomas1 portuculs, tranota,w••twt•• espanhol e ita

liano. Atualmente, 6 membro do Conselho Federal de Cultura, onde pre

side l CAmara de Letras, e do Conselho de Deteaa doa Direitos da Pes

soa Humana. Presidente do Centro Aoad&mico Bvaristo da Veisa e do 

Centro Pluminenae de latudoa Juridiooa. Representou a Faculdade no 

I Consre9so Juridico Univerait4rio Brasileiro, reunido em Salvador, 

Bahia, 1936. Orador otioial de sua turma (1936). Como masistrado, 
~t~ 

toi Juta-Presidente de Junta de Conciliaçlo do DF; Procurador~ Pre-

sidente do Conselho Racional do TrabalhoJ Ministro e primeiro presi

dente, por eleiçlo e reeleiçlo unlnime~do Tribunal Superior do Tra

balho do qual toi o oraanizadorJ Corresedor Geral da Justiça do Tra

balho no Brasil. • detentor da Gri-Crua do Mêrito Judici4rioa da 

Gri-Crua do Mêrito Judici4rio Trabalhista, do Colar do Mêrito Judi

ei4rio do Tribunal de Justiça do Estado do RJJ da Gri-Gru. da Bduca

çlo Moral e C!vica. Foi autor do projeto convertido no Deereto na 

9·797, de 9-9-tt' 1946, que deu l Justiça do Trabalho sua orsanizaçlo 

atual, tendo sido ainda presidente da Comisslo Blaboradora do projeto 

de C6diso Proceaaual do Trabalho. Portador do titulo de Cgpstrutqr 

~ Direito ~ tr•bllho, conferido pela Associaçlo doa Ha&iatradol 

Trabalhistas de Slo Paulo. Paa parte do Instituto Brasileiro de Di

reito do Trabalho, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, 

do Instituto de Direi to Social de Slo Paulo (membro honor,rio) , da 

Academia Paulista de Direito, Da sociedade Internacional de Direito 

Social, da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Compa

rado, do Instituto de Direito do Trabalho da Universidade do Litoral 



• 
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(Rep. Araentina), do Instituto Bapanbol de Direito Proceaaual, 

do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e PreYid.ncia 

Social, ID8mbro bonor4rio da "Industrial Lav Societ)"' , de Londrea, 

da Sociedade Helênica .de Batudoa Filoa6tic~ com sede em Atenaa, e 

de outraa 1nstitu1ç8ea culturais especialiaadaa. I proteaaor cate

dr4tico da UbiYeraidade Federal Pluminenae, de cuja Faculdade de 

Direito toi por duaa Yesea diretor e tem o seu na.e o secundo paYi-

lhlo da Faculdade. Participou de Baneaa Examinodoraa para a eacolba 

de professor titular naa UniYeraidadea do Rio de Janeiro, de Slo 

Paulo, do Rio Grande do Sul, do Bap!rito SAnto e da PlUIIinenae. 

roi proteaaor-tundador da !aeola de SerYiço Social, 1nte,rada • UPP, 

e cuja Biblioteca tem o seu na.e. Lecionou na PUC do Rio de Janeiro, 

1944-19h5. Foi membro e presidente, eleito e reeleito, da Coaisalo 

Racional de Moral e CiYiamo. Intearou o Conselho Estadual de Cultura 

do Estado do Rio de Janeiro. Exerceu o corao de Secret4rio de Bducaçlo 

e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e representou eate Batado na 

1 IY Conterlnoia Racional de Bducaçlo (Sio Paulo, 1969), sendo eleito 

~ meabro das COID1sa8ea de Recomendaç&ta e Redaçlo Final. Do quadro 

etetiYo das Academiaa Niteroienae e ~luminenae de Letras, das quaia 

toi presidente, eleito e reeleito, e correspondente daa Academiaa 

Sercipana, Carioca e Cearense. Doa Instituto• Biat6rioos de Petr6-

polis, Kiteroi, Sercipe e Cear,. Intecra a Ordem de Rio Branco do 

M1nist6rio daa Relaç8es Exteriorea e a Ord .. do M6rito Militar, no 

crau de Grande Oticial. Cidadlo carioca, titulo outoraado pela Aaae~ 

bl6ia LeaialatiYa do antiao Estado da Ouababara. Preaidente, ea trla 

períodos, da Contederaçlo Racional daa Concrecaç8ea Marianaa e da 

Federaçlo daa CC MM da Arquidioceae de liter61. Representante Ao 

Brasil no I Conaresao Mundial de Apostolado doa Leiaoa (Roma, 1951), 

tendo 1ntecrado a Comisalo que presidiu ao conclaYe. Representante do 

Braa11 no C oneres ao Mundial daa CC .MM (lev York, Batadoa Unidos, 1959), 

Presidente da Delecaçlo Braaileira ao I Concreaao Lat1no-Aaer1cano de 

Apostolado Leiao (Buenos Airea, 1967). Representante do Brasil no 

I Encontro Latino-Americano de Diriaent .. da Açlo Cat6lioa (Boao~, 

1968) e no con,reaso Latino-U.ricano de Diricentea Marianos (Medell1n, 
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1968), Distinguido pelo Soberano Pont1tiee Paulo VI com a Comenda 

de Slo Gregório Magno ? 

' Autor dos seguintes livros: HOMENS E IDÉIAS A LUZ DA FÉ, 3.• ed .. 
Coleção Estrela do Mar, Rio, 1963; POL1TICA SINDICAL BRASlLEIRA, Rio, 
1943, Livraria Educadora: DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO. 
Rio. 1954; O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA 
CONSTITUIÇÃO, 2.• Ed. Palias, S. A. - Ed., Rio, 1976; DISStDIOS COLE-
11VOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE. ia ed., Editor Borsoi, Ri•' 
1957; À. SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL, Rio, 1961 , Haddad-Editores; 
lEMAS E SOLUÇõES, Editor Borsoi, Rio, 1963; O COMUNISMO CRITICA 
DOUTRINARIA, 6.• ed., IBRASA - Instituição Brasileira de Düusão Cultural , 
S. A., S. Paulo, 1978; EDUCAÇÃO MORAL E CfVICA - Estudo de Proble
mas Brasileiros, 2. • ed., Editora Cátedra. Rio, 1980. 

E dos seguintes trabalhos: RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRA· 
BALHO - Rio, 1947, 41 páginas: A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sud 
~ignificação na história jurídico-social do Brasil - Rio, 1947, Imprensa Nacional· 
DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMfi'.'ENSE DE LETRAS -
Rio, 1949, Departamento de Imprensa Nacional; RELATóRIO GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, 1948, 36 páginas; A JUSTIÇA DO TRABALHO 
NO BRASIL - Relatório das atividades de 1950 - Com observações relativas 
ao primeiro dednio da Justiça do Trabalho como instituição autônoma - 57 
páginas; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - Coleção Estrela do Mar -
Rio, 1965; AGRIPINO GRIECO DE CORPO INTEIRO - 1970; A VIDA 
SUBSTANCIAL DO ESPtRI~~ - 1980.) 

~e Bdmo Rodrigues Lutterbaeh, presidente da leodemia Fluminense de 

I 
I 

Letras, alo os doia livros sobre sua Yida e obraa Presenca de Ull 

Geroclo, Za. ed., e Geraldo Bezerra de Heneaea - Homem de F6 1 

Apóstolo Leico . 

• . 
I \ 



End. social: Rua Herotides de Oliveira, 13 
Niterói (RJ) 



que ueu a J u~u-;cs uu '1ava.1uv .Juu. v ... 6 u.u ......... y .... - .. ... 
boradora do ante-projeto do Código Processual do·liJ'IJtb~o. Foi presidente 
da Confederação Nacional das Congregações Marianas. Cidadão carioca, título 
outorgado pela Assembléia Legislativa do antigo Estado da Guanabara. 

End. social: Rua Herotides de Oliveira, 13 
Niterói (RJ) 

Goias-Goiârúa, Oube de Regatas Jaó-Goiânia e Pousada do l<Jo ~ente 
Caldas Novas-GO. 

End. sOcial: Rua 90 n9 404 - Setor Sul - Goiania-Goias - Tel ,: 

241-241 S. 

End. Profissional: Via Anhanguera, Km 17- Tel. (011) 261 -5311 
São Paulo - SP. 

MENEZES, Carlos Alberto Cabral de 
Engenheiro Químico 

Nasceu a 27 de junho de 1940, no Rio de J aneiro-RJ. 
Filho do sr. João Batista Cabral de Menezes e da sra. 

Yara Macedo de Menezes. Casado com a sra. Mana 
Tereza Boaventura Cabral de Menezes. Tem dois 
filhos: Carlos Fernando B. Cabral de Menezes e 
Gabriela B. Cabral de Menezes. Estudos: Colégio 
Santo Inácio - curso ginasial; Colégio Rio de Janeiro 
- curso colegial; Escola Nacional de Química -
Universidade do Brasil - curso de engenharia 
qu1m1ca; Université Catholique de Louvain; 

Pós-Graduação em Cervejaria. Idiomas: inglês, francês, espanhol e 
português. Atuou como sub-gerente de produção das "Cervejarias 
Reunidas Skol Caracu S/A". Atualmente, exerce as funções de Diretor 
Técnico da "Coca Cola Refrescos S/A.". Faz parte do Paissandu Atlético 

Clube. 

End. social: Rua Barão da Torre, 657 - apto 102 - Tel.: (021 
22411 - Rio de Janeiro-RJ 

End. profissional: Estrada do Itararé, 1071 - Tel.: (021) 260-2934 
21061 - Rio de Janeiro-RJ 

MENEZES, Geraldo Montedônio Bezerra de 

Nasceu a 11 de julho de 1915, em Niterói (RJ). Filho do sr. José Geraldo Be
zerra de Menezes e da sra. Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes. Casado 
com a sra. Odette Pereira Bezerra de Menezes. Tem quinze filhos: Angela, 
Anna Maria, Leandro, Geraldo, Rosa Maria, Verônica, Marcos, Odette, Regina 
Maria, Paulo, Lucinda, Ricardo, ldalina, MOnica e Alexandre. Estudos: 



DADOS BIOBIBLIOGRÃFICOS DE 
GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 

Nascido em Niterói, a 11 de julho de 1915. Filho de José Geraldo 
Bezerra de Menezes e de Lucinda Montedônio Bezerra de Menezes. 
Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito, 
hoje integrada à · Universidade Federal Fluminense. Presidente do 
Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e do Centro Flumintmse de 
Estudos Jurídicos. Representante da Faculdade no I Congresso Jurí
dico Universitário Brasileiro (Salvador-1936). Orador oficial de sua 
turma (1936). 

Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento do Distrito Fe
deral (RJ). Procurador e Presidente do antigo Çonselho Nacional do 
Trabalho. Ministro e primeiro Presidente, por eleição e reeleição unâ
niflles, do Tribunal Superior do Trabalho, do qual foi o organizador. 
Corregedor Geral da Justiça do Trabalho no Brasil. 

Detentor da Grã-Cruz do Mérito Judiciário. Da Grã-Cruz do Poder 
Judiciário Trabalhista. Do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Autor do projeto convertido uo 
Decreto-lei n.0 9 . 797, de 9 de setembro de 1946, que deu à Justiça 
do Trahalho sua organização atual. Presidente da Comissão Elabora-
dora do projeto do Código Proçessual do Traõalho. ~ . '")Cu.. .........-.. 
,r:-~~~ (i4J.._..g.""'1L o-c. . o;f. ~ . 1;;:1< •• ~~,_,. ~r~. 
Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho, da Academia Brasi- -
!eira de Direito do Trabalho. Portador do título de Construtor do Di- rt 
reito do Trabalho , conferido pela Associação dos Magistrados do Tra- ~ 
balho do Estado de São Paulo. Do Seminário de Legislação Social 1a 5' 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Membro hono- 1 
rário do Instituto de Direito Social de São Paulo. Membro correspon- l ( 
dente da Academia Paulista de Direito. Do Instituto de Direito uo ; 
Trabalho da Universidade Federal do Litoral, Argentina. Do Instituto \' 
Latinioamericano de Direito do Trabalho e Previdência Social. Mem- f 
bro honorário da Industrial Law Society, de Londres e do Instituto .=...\ 
Espanhol de Direito Processual. Da Sociedade Internacional de Direito ·~ 
Social. Da Academia Internacional de Jurisprudéncia e Direito Compa- ,. 
rado:J Da Sociedade Helênica de Estudos Filosóficos. com c;edc em 
Atenas. ~ -

~7 
Catedrático de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal Fluminense. Diretor da referida Faculdade em dois 
períodos. Professor-fundador da Escola de Serviço Social do Estado 
do Rio de Janeiro, cuja Biblioteca tem o seu nome. Professor da Fa
culdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Ja
neiro (I 944-1945). Da Comissão Nacional de Moral e C ivismo, seu 
ex-presidente. Detentor da Cruz do Mcrito Ja Educação Moral e Cí-

~J 
t 
p 



vica. Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 
Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e seu 
representante na IV Conferência Nacional de Educação (São Paulo, 
1969), sendo eleito membro das Comissões de Recomendações e Re
dação Final. Do quadro efetivo da Academia Niteroiense e Fluminense 
de Letras, das quais foi presidente, eleito e reeleito, e correspondente 
das Academias Carioca, Sergipana e Cearense. Dos Institutos Históri
cos de Niterói, Petrópolis, Sergipe e Ceará. 

Do Conselho .Federal de Cultura. Do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana. Integra a Ordem de Rio Branco do Ministério das 
Relações Exteriores e a Ordem do Mérito Militar, no grau de Grande 
Oficial. Cidadão carioca, título outorgado pela Assembléia Legislativa 
do antigo Estado da Guanabara. Presidente, em três períodos, da Con
federação N acionai das Congregações Marianas. j Representante do Bra
sil no I Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos (Roma-1951), 
tendo integrado a Comissão que presidiu ao conclave. Representante do 
Brasil no Congresso Mundial das Congregações Marianas (New York, 
Estados Unidos, 1959). Presidente da Delegação Brasileira ao I Con
gresso Latino-americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires-1967). 
Representante do Brasil no I Encontro Latino-americano de Dirigentes 
da Ação Católica (Bogotá, 1968) e no Congresso Latino-americano de 
Dirigentes Marianos (Medelin-1968) . Distingüido pelo Soberano Pon
tífice Paulo VI com a Comenda de São Gregório Magno. 

Autor dos seguintes livros: HOMENS E IDÉIAS À LUZ DA FÊ, J.a ed., 
Coleção Estrela do Mar, Rio, 1963; POLíTICA SINDICAL BRASILEIRA, Rio, 
1943, Livraria Educadora: DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO, 
Rio. 1954; O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL NA 
CONSTITUIÇÃO, 2.• Ed. Palias, S. A. - Ed., Rio, 1976; DISS1DIOS COLE-
1 1VOS DO TRABALHO E DIREITO DE GREVE , i • ed. , Editor Borsoi, Ri" 
1957; À SEGURANÇA SOCIAL NO BRASIL, Rio, 1961 , Haddad-Editores; 
'lEMAS E SOLUÇõES, Editor Borsoi, Rio, 1963 ; O COMUNISMO CRíTICA 
DOUTRINARIA, 6.• ed., IBRASA - Instituição Brasileira de Difusão OJ1tural , 
S. A., S. Paulo, 1978; EDUCAÇÃO MORAL E C1VICA - Estudo de Proble
mas Brasileiros, 2.• ed., Editora Cátedra. Rio, 1980. 

E dos seguintes trabalhos: RELATóRIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRA· 
UALHO - Rio, 1947, 41 páginas: A JUSTIÇA DO TRABALHO - Su..t 
~ignificação na história juridico-social do Brasil - Rio, 1947, Imprensa Nacional; 
DISCURSO DE POSSE NA ACADEMIA FLUMINENSE DE LEI'RAS -
Rio, 1949, Departamento de Imprensa Nacional; RELATóRIO GERAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, 1948, 36 páginas; A JUSTIÇA DO TRABALHO 
NO BRASIL - Relatório das atividades de 1950 - Com observações relativas 
ao primeiro dec~nio da Justiça do Trabalho como instituição autônoma - S7 
páainas; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - Coleção Estrela do Mar -
Rio, 1965 ; AGRIPINO GRIECO DE CORPO INTEIRO - 1970; A VIDA 
SUBSTANCIAL DO ESPIRITO - 1980. 
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Cat&uea 4a Dioceae ele •1t.r&1 • .to 4e 1941. 1'o1 o oraclCII' • 

... aão pra.ort4a pela lecretaria de BduoaçÜ • Cultva elo .. t.do 
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DADOS BIOBIBLIOGRÁFICOS DO 

" MINISTRO GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 



DADOS BIOBffiLIOGRÁFICOS DO 
MINISTRO GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 

Nascido em Niterói, a 11 de julho de 1915. 
Filho de José Geraldo Bezerra de Menezes e de Lucinda Montedônio Bezerra de 

Menezes. 
Bacharel em ciência jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito, integrada à Universi

dade Federal Fluminense. 
Presidente do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga e do Centro Fluminense de 

Estudos Jurídicos. 
Representante da Faculdade no I Congresso Jurídico Universitário Brasileiro 

(Salvador-1936). 
Orador oficial de sua Turma (1936). 

No Ginásio Bittencourt Silva, em que fez o curso secundário (1927-1931 ), lecionou 
Português e História (1933-1938), disciplinas que estiveram a seu cargo na Faculdade Flumi
nense do Comércio (1934-1936). 

Professor de Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de 
Medicina (1937-1943). 

Tem o registro oficial do MEC, de professor de Português, História e Sociologia. 

Juiz do Trabalho - Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento do Rio de Janeiro, 
antigo Distrito Federal (1938-1945). 

Procurador (1945) e Presidente do antigo Conselho Nacional do Trabalho (1946). 
Ministro e primeiro Presidente, por eleição e reeleição unânimes, do Tribunal Superior 

do Trabalho, do qual foi organizador. 
Corregedor Geral da Justiça do Trabalho (1946-1951 ). 

Detentor da Grã-Cruz do Mérito Judiciário. 
Da Grã-Cruz do Poder Judiciário Trabalhista. 
Da Grã-Cruz do Mérito do Trabalho, concedida pelo Governo da República. 
Da Grã-Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica. 
Do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Autor do projeto convertido no Decreto- lei n 9.797, de 9 de setembro de 1946, que 
deu à Justiça do Trabalho a organização atual. 

Presidente da Comissão Elaboradora do projeto do Código Processual do Trabalho. 
Da Comissão Elaboradora do projeto da lei de Greve e Dissídios Coletivos do 

Trabalho, quando Ministro Tancredo Neves, sendo relator da parte correspondente aos 
Dissídios. Partici-pou de outras comissões prelegislativas. 

Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho. 
Do Instituto Brasileiro de Previdência e Assistência Social. 
Do Instituto de Direito, Medicina e Seguro Social. 
Da Associação Brasileira de Técnicos em Direito Social. 
Da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. 
Portador do título de Construtor do Direito do Trabalho, conferido pela Associação 

dos Magistrados do Trabalho do Tribunal Regional da Segunda Região (São Paulo). 
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Membro honorário do Instituto de Direito Social, de São Paulo. 
Membro correspondente da Academia Paulista de Direito. 
Do Instituto de Direito do Trabalho da Universidade Federal do Litoral, Argentina. 
Do Instituto Latinoamericano de Direito do Trabalho e Previdência Social. 
Membro honorário da Industrial Law Society, de Londres. 
Do Instituto Espanhol de Direito Processual. 
Da Sociedade Internacional de Direito Social. 
Da Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado. 

Catedrático (hoje Professor Titular) de Direito do Trabalho da Universidade Federal 
Fluminense. O pavilhão anexo à Faculdade tem o seu nome. Lecionou Direito do Trabalho no 
Curso de Mestrado da Faculdade de Direito da UFF e de Pós-Graduação de Direito do Menor, 
alcançando várias unidades da UFF. 

Integrou o Conselho Universitário e a Comissão de Pós-Graduação da UFF. 
Professor-fundador da Escola de Serviço Social do Estado do Rio de Janeiro, integrada 

à UFF, e cuja a Biblioteca tem o seu nome. 
Professor da Faculdade de Direito da Pontificia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (1944-1945). 
Participou de inúmeras bancas examinadoras para a escolha de Professores Titulares e 

Docentes de Faculdades de Direito de Universidades Brasileiras, tais como Universidade Fede
ral Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Ja
neiro, Universidade de São Paulo (Faculdade de Direito do Largo de São Francisco), Universi
dade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal de Pelotas, RS. 

Realizou cursos e proferiu conferências em inúmeras Universidade brasileiras e em 
unidades isoladas de ensino superior. 

Da Comissão Nacional de Moral e Civismo, seu ex-presidente, eleito e reeleito. 
Do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 
Secretário de Educação e Cultura do Estado do Rio de Janeiro e seu representante na 

IV Conferência Nacional de Educação (São Paulo, 1969), sendo eleito membro das Comissões 
de Recomendações e Redação Final. 

Do quadro efetivo das Academias Niteroiense e Fluminense de Letras, das quais foi 
pre-sidente, eleito e reeleito. 

Do Cenáculo Fluminense de História e Letras. 
Membro correspondente das Academias Carioca, Sergipana e Cearense. 
Dos Institutos Históricos de Niterói, Petrópolis, Sergipe e Ceará. 
Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. 
Do Instituto Genealógico Brasileiro. 
Da Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia. 
Da Associação Brasileira de Filósofos Católicos. 
Da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas. 

Do Conselho Federal de Cultura, membro da Comissão de Legislação e Normas, 
membro e presidente da Câmara de Letras, vice-presidente do Conselho, no efetivo exercício 
da presidência no último ano do mandato de conselheiro. 

Do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
Da Ordem de Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores. 
Da Ordem do Mérito Militar, no grau de Grande Oficial. 

2 












