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HOMENAGEM DO TRIBUNAL SUPERIOR DO Tà.ABALHO
AO MINISTRO GERALDO BEZERRA~ DE MENEZES
r /

"Jamàis admitiremos ue uma Justi a ue nasceu
com o espírito de Geraldo Montedô io Bezerra de
Menezes se· a sufocada ou me no' rezada,_.. • -E;:;i.:A
Ministro Wagner Pimenta, Presidente o Tribunal
?
Superior do Trabalho.
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Na abertura da Semana do Trabalho, a 2 de maio, em
Brasília, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) prestou
significativa homenagem ao fluminense Geraldo Bezerra de
Menezes, seu antigo Ministro e Primeiro Presidente. O
Ministro Wagner Pimenta, douto Presidente do TST, fez a
saudação ao homenageado. Impossibilitado de comparecer à
solenidade por prescrição médica, o Ministro Geraldo
Bezerra de Menezes fez-se representar por seus filhos
Leandro, Geraldo, Ricardo e Alexandre, além do neto
Gustavo, todos advogados.
Do expressivo pronunciamento do Ministro Wagner
Pimenta, extraímos os seguintes tópicos:
"Esta solenidade vai longe. Projeta-se na história.
Vamos buscar, nos idos de 1940, uma figura magistral, que
honra e omament~ com seu nome e sua vida a Justiça do
Trabalho, o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de
Menezes, ilustre ex-Presidente deste Tribunal.

O seu nome foi dado ao Forum da Justiça do Trabalho
em Niterói. Com muita justiça. Uma das glórias nacionais o
Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes mereceu
a homenagem.
,

E preciso que tenhamos bem viva a memória da
gratidão e curvemos, respeitosamente, nossa cabeç~ diante
das figuras que ajudaram a construir este país e elevar o
nome de nossa gente.
Não queremos que, no Tribunal Superior do Trabalho, a
memória da gratidão seja curta, como disse Benjamim
Constant. Lutamos pela preservação de nossa memória, que
faz parte de nossa vida e da grandeza de nossa pátria.
O Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes,
como grande cristão, que representou o Brasil em vários
encontros da cristandade no exterior, foi distinguido pelo
Soberano Pontífice Paulo VI com a Comenda de São
Gregório Magno. São Gregório Magno, além de grande
Papa, marcou sua conduta pelo espírito de justiça e
monumental cultura. Com essa Comenda, o Vaticano só
agracia as grandes personalidades.
O Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes
começou a sua vida na Justiça do Trabalho exatamente
quando a Justiça do Trabalho começava a sua vida. Primeiro,
foi Juiz-Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, no
Rio de Janeiro, então capital da República. Depois,
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Procurador e último Presidente do Conselho Nacional do
Trabalho. ~m setembro de 1946, esse Conselho foi
transformado em Tribunal Superior do Trabalho, por aquela
grande
Constituição,
elaborada
pelos
maiores
constitucionalistas que até hoje tivemos, que foram, sem
demérito, os . de 1946. Foi nomeado Juiz do Tribunal
Superior do Trabalho e, na mesma data, pelo Diário Oficial
de 11 de setembro de 1946, designado para exercer o cargo
de Presidente, em que permaneceu até 2 de maio de 1953,
porque reeleito. Aposentou-se no cargo de Ministro togado
em 11 de maio de 1966. Foi Presidente da 2a Turma e
primeiro Corregedor Geral da Justiça do Trabalho.
O Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes
deixou o seu nome indelevelmente gravado na memória do
Judiciário brasileiro, como nosso primeiro Presidente, como
homem de grande combatividade, como homem que partia
para o corpo a corpo no Congresso Nacional a fim de
preservar a hegemonia da Justiça do Trabalho.
Não lhe foi possível comparecer a esta solenidade.
Vou ler a carta que nos enviou:
"Niterói, 2 de maio de 2000.
Exmo. Sr. Ministro Wagner Pimenta,
DD. Presidente do Egrégio Tribunal Superior do
Trabalho.
Senhor Presidente;

Tenho a honra de manifestar a Vossa Excelência
profundo reconhecimento e maior apreço à
homenagem a mim tributada, tanto mais quanto Vossa
Excelência teve a gentileza de salientar que a
lembrança de meu nome partira do Plenário do
Tribunal Superior do Trabalho e se justificava "pelos
relevantes serviços prestados a esta instituição, como
seu primeiro Presidente".
De minha parte, devo ressaltar que à época, no
exercício do mandato de último Presidente do
Conselho N acionai do Trabalho, no governo do
Marechal Eurico Gaspar Dutra, mereci, efetivamente,
todo o apoio do Exmo. Sr. Presidente da República e,
por seu turno, contei com a colaboração e as luzes dos
integrantes do Conselho e, em seguida, do Tribunal
Superior do Traballho, na fase em que se processava a
elaboração da Constituição de 1946, sob a presidência
do então Senador Nereu Ramos.
Nos entendimentos mantidos com o Exmo. Sr.
Presidente da República, senti o seu entusiasmo pela
integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário.
Devotei todos os esforços em prol de tão significativo
empreendimento. O propósito presidencial, em
verdade, vinha ao encontro de velhas aspirações, desde
o meu ingresso na Justiça do Trabalho em 1938, na
condição de Presidente da 2a Junta de Conciliação e
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Julgamento da cidade do Rio de Janeiro, então capital
da República.
Com efeito, consolidou-se etapa relevantíssima na
evolução da Justiça do Trabalho - sua expressa
inclusão entre os órgãos do Poder Judiciário - art. 94,
n° 5, da Constituição de 1946. Pouco antes, no entanto,
antecipando-se ao próprio Estatuto Supremo de 1946,
foi promulgado o Decreto-Lei no 9.797, de 9 de
setembro de 1946, por mim idealizado e redigido, que
se antecipou à integração da Justiça do Trabalho ao
Poder competente, reestruturando-a, com a instituição,
inclusive, da autêntica Magistratura do Trabalho e
criação dos Tribunais Superior e Regionais do
Trabalho em lugar dos antigos Conselhos N acionai e
Regionais, órgãos vinculados ao Poder Executivo.
Tenho em mãos o livro, de minha autoria, "O
Direito do Trabalho e a Seguridade Social na
Constituição" (Palias S/A Editora e Distribuidora, 33
ed., 1976), com substanciosa "Apresentação" do
egrégio Evaristo de Moraes Filho, que muito me
distinguiu. Vem a propósito passagem em que registro
o momento histórico do processo integrativo (pág.
363):
"Participamos da campanha, a fim de que, na
Constituição de 1946, se incluísse a Justiça do
Trabalho no capítulo do Poder Judiciário, com a
organização, competência e garantias que lhe foram
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asseguradas. A respeito, mantivemos entendimento
direto com o Presidente da República, Marechal
Eurico Gaspar Dutra. O estadista que garantiu ao País
um clima histórico de ordem e paz, de
desenvolvimento e Justiça Social, sempre se revelou
favorável à tese.
Como presidente do Conselho N acionai do
Trabalho, estivemos em abril de 1946, na capital de
São Paulo. Após a visita ao Conselho Regional do
Trabalho e às Juntas de Conciliação e Julgamento da
capital bandeirante, atendemos à solicitação da
imprensa para ampla entrevista. Na oportunidade,
expusemos nosso pensamento quanto aos novos rumos
que pretendíamos imprimir à Justiça do Trabalho.
Interpelado sobre se esta Justiça teria nova
organização no Estatuto Político em preparo,
asseguramos, in verbis: "Penso que a 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 N acionai 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, terãô os seus
presidentes transformados em Juízes e constituirão a
primeira instância da Justiça do Trabalho".
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Alguns jornais registraram, ainda, esta afirmação,
que reproduzimos, tal qual: "Mantive com vários
constituintes, 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".
Ver: "Correio Paulistano" - S. Paulo, 9/IV/1946;
"A Gazeta" - S. Paulo, 9/IV/1946; "Diário de São
Paulo" - S. Paulo, 9/IV/1946; "Correio da Noite" - S.
Paulo, 9/IV/1946; "Jornal de São Paulo" - S. Paulo,
9/IV/1946; "Folha da Manhã"- S. Paulo, 9/IV/1946;
"A Noite"- S. Paulo, 9/IV/1946; "A Hora"- S. Paulo,
1O/IV /1946".

A par desse esforço fundamental e peculiar
relativamente à própria estrutura da Justiça do
Trabalho, tivemos ensejo de levar ao Exmo. Sr.
Presidente da República, conforme assinalado, o
projeto por mim idealizado e elaborado daquele
Decreto-Lei que veio a ser promulgado no dia 9 de
setembro de 1946 sob o n° 9. 797. Não houve nenhuma
voz na Assembléia N acionai Constituinte que se
fizesse ouvir manifestando-se contra o Decreto-Lei n°
9.797. Nenhuma voz, veja-se bem.
Tal contribuição legislativa ensejou aplausos
gerais dos integrantes da Justiça do Trabalho, do
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Ministério Público do Trabalho e da classe dos
advogados e juristas brasileiros. Cinjo-me à recordação
de dois antigos companheiros, ambos ex-Presidentes,
do Tribunal Superior do Trabalho. No discurso de
posse, sucedendo-me na presidência do TST,
testemunha o preclaro Ministro Caldeira Neto: "A
integração desta Justiça no Poder Judiciário resultou,
quase exclusivamente, do trabalho do Ministro
Geraldo Bezerra de Menezes. A ele deve a Justiça do
Trabalho a sua reestruturação, consubstanciada no
Decreto-Lei 9. 797, de 9 de setembro de 1946". O
douto Ministro Júlio Barata, que presidiu o Tribunal
Superior do Trabalho e enalteceu a Pasta do Trabalho e
Previdência Social, em oração proferida em novembro
de 1954, no plenário, saudando-nos, em nome dos
colegas, por nossa investidura na Corregedoria Geral
da Justiça do Trabalho, relembra amistosamente: "Foi
V. Exa. o verdadeiro autor e construtor do Decreto-Lei
n° 9.797, que estruturou a Justiça do Trabalho,
integrando-a no Poder Judiciário. Nenhum Juiz do
Trabalho esquecerá esse serviço inestimável".
,

Eleito e reeleito Presidente desse Orgão pelo voto
unânime de meus pares, entreguei-me totalmente à
obra~ efetiva reorganização da Justiça do Trabalho,
publicando relatórios anuais sobre a sua extraordinária
contribuição à paz social. E vejo, com orgulho, que os
atuais componentes do Tribunal Superior do Trabalho,
como salientado por Vossa Excelência, Senhor
Presidente, ainda hoje reconhecem os "relevantes
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serviços prestados T
primeiro Presidente".

esta instituição, como seu

Somos sumamente reconhecidos por tais
expressões decorrido mais de meio século daquelas
lutas, daquele trabalho pioneiro. Vossa Excelência,
Senhor Presidente, e seus doutíssimos pares
compreenderão o meu reconhecimento à homenagem
e, ao próprio tempo, a mágoa que experimento por
estar impossibilitado de comparecer à solenidade por
questão de saúde e prescrição médica, fazendo-me, no
entanto, representar por quatro de meus quinze filhos,
Leandro, Geraldo, Ricardo e Alexandre, além de meu
neto Gustavo, todos advogados.
Neste ensejo, expresso a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e consideração.
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes."
A carta que nos dirigiu o Ministro Geraldo
Montedônio Bezerra de Menezes mostra como nasceu a
Justiça do Trabalho. Ela nasceu sob o signo da luta,
empunhando a espada dos direitos sociais a favor da
sociedade brasileira. Este Tribunal nasceu, pois, da força
empreendedora e do patriotismo, espírito que, graças a Deus,
até hoje conserva, e nós temos lutado para conservá-lo diante
de todas as procelas que contra ele se tem abatido.
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Quero que levem ao Ministro Geraldo
Montedônio Bezerra de Menezes esta mensagem. Que o
espírito que ele implantou neste Tribunal continua vivo. Nós
continuamos lutando com força e com muita dignidade pela
manutenção da Justiça do Trabalho. Contra ela se levantaram
vozes esparsas e desarrazoadas, pregando, com pouco
discernimento, a extinção desta Justiça, ou sua junção à
Justiça Comum.
,

A Justiça do Trabalho não pode ser extinta. E
hoje o maior e mais democrático entre todos os ramos do
Judiciário brasileiro. É a ela que o povo se dirige, porque
nela confia, e a prova disso são os quase dois milhões e
quinhentos processos que circulam anualmente no âmbito da
Justiça do Trabalho.
Jamais admitiremos que uma Justiça que
nasceu com o espírito de Geraldo Montedônio Bezerra de
Menezes seja sufocada ou menosprezada. Este espírito há de
vigorar aqui para sempre. Não para a grandeza apenas
daqueles que trabalham na Justiça do Brasil, mas para a
grandeza da nossa pátria e, principalmente, para a defesa dos
interesses dos brasileiros".
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