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NO TRIBUNAL SUPERIOR 
DO TRABALHO 

Na sessão de 23 do Tribu- . 
nal Superior do Trabalho f~ -' 
prestada significativa hom~-- . 
nagem ao ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. seu ·})re- .. 
si dente, pela passagem dó 2: I) ~ : 
aniversario de sua gestão ·ã; ~ 
frente 'cta Justiça do Trabalho.· : 
Falaram, em nome do Tdbu.:. · · 
nal, os ministros Astolfo · Ser :i · 
ra e Edgard Sanches, que ·se ' ' 
congratularam pela elevada.' 
orientação que o homenagea- · 
d·o tem sabido imprimir á di- ·~ · 
reção da Justiça do Trallá.nw,-:- ·. 
cujo progresso nestes ulttnibs . .: 
anos tem sido decisivo. 'Pela'N 
Procuradoria Geral, fez-se ·.~: 
ouvir o dr. Batista Bitten-· -
court, que, em nome dos seus . 
colegas de ministerlo publico, 
externou o seu apreço e ad.
miração ao mln,lstro Geraldo 
Beze~pelo brilhan_tismo de 
s~gestão. ·· Pronunciou-se a. 
~obre asse dos advogados, 
por · termedlo dos doutores 

o Von Mechlen e J. Pau-· 
·lo Bittencourt, o ultimo enF · 
nome dos causidicos de' 8; ~
Paulo, que emitiram concetti;s· .: 
consagradores á marcante ·· 
atuação do presidente do Trf:..· 
bunal, que tem sabido diStin
guir os advogados, conquts.. 

t tando-lhes-a- admiração. 
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Niterói, 2 d~ maio d~ 2000 

Excelent-í~~imo S~nhor 

Minist[O Wagner Pimenta, 
DD. Pr~sidente -do Egr~gio Tribunal Super-ior do 
Trabalho. 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de manifestar a V QSSa 
Excelê_n{;ia profund-o re-c-onhe{;iment-o e mai-or apreç-o à 
homena em a mim tri-butada, tanto mais quant-o V-ossa 
Excelêa{;ia teve a gentileza de salientar -que a lembrança -de 
meu nome partira do Plenário -d-o Tribunal Supe-ri-or -d{) 
Trabalho e se justifi{;ava "pel-os relevantes serviç-os pre-stad-os 
a esta instituição, com{) seu primeir-o Presidente". 

De minha parte, dev-o ressaltar que à época, 
no exer-cí{;io do mandato de último Presi-dente d-o C-onselh{) 



Nacion_al d-o Trabalh-o, no govern-o do Marechal Eurico 
Gaspar Dutra, mereci, efetivamente, ted-o -o apoi-o do Exmo. 
Sr. Presidente da República e, por -seu turno, c-ontei com a 
colaboração e as luzes d-os integrantes do Con-selho e, em 
seguida, d-o Tribunal Superi-or d-o Traballho, na fase -em -que 
se proc-essava a elaboração -da C-onstitui-ção de 1946, s-ob a 
presidê-n-cia do então Senad-or Nereu Ramos. 

Nos entendiment-os mant-i-dos c-em e Exmo. 
Sr. Presidente, senti o seu entusiasmo pela integraçãe da 
Justiça do Trabalho no P-oder Judiciário. Devotei ted-os os 
esforçus em prol -de tão signiftCative empreendiment-e. O 
propósit-o presidencial, em verdade, vinha ao encentr-o -de 
velhas aspirações, desde o meu ingre-sso na Justi-ça -do 
Trabalho em 193-8, na -c-ondição -de Pre-sidente da 2a Junta de 
Concilia-ção e Julgament-o da cidade do Ri-o de Janeir-o, então 
capital-da República. 

Com efeito, vei-o a . -c-onsolidar-se -etapa 
relevant-í-ssima na evolu-ção da Justi-ça -do Trabalho - sua 
expressa in-clusão entre -os órgãos do P-oder Judi-c-iárie- art. 
94, n° 5, da Constituição de 1946. Pou-c-o-antes, no entant-e, 
antecipan-de-se ao pr-óprio Estatut-o Supremo -de 1946, foi 
promulgad-o o Decret-e-Lei R 0 9.797, -de 9 de -setembro de 
1946, por mim idealizad-o -e redigido, que se ante-cipou à 
integração da Justiça do Trabalhe no Poder -c-{)J]lpete-nte, 
reestruturando-a, c-om a instituição, inclusive, -da autênti-ca 
Magistratura do Trabalho e -criação -d-os Tribunais Superior e 
Regionais do Trabalho -em lu-gar dos antigos C-on-selh-os 
Nacional e Regionais, -órgãos d-o P-oder Executiv-o. 

~JO - ~ --------~------------~~----~~------~----------~ 
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Tenho em mãos o livro "O Direito do 
Trabalho e a Seguridade Social na Constituição" (Pallas S/ A 
Editora e Distribuidora, 3a ed., 1976), com substançi-osa 
"Apresentação" do egrégio Evaristo de Moraes Filh-o, que 
muito me distinguiu. V em a pr-opósit-o passagem na qual 
registro momento h-istóriço em prol d-o processo inte-grativo 
(pág. 363): 

"Participamos da campanha, a fim de 
que, n_a C-onstituição -de 1946, se inçluí-sse a 
Justiça -do Trabalho n-o çapítulo d-o Püder 
Judiciár-i-o, ç-om a -organização, compet-êf!çia e 
garantias que lhe for-am asseguradas. A 
respeite, mantivemos entendimento diretü 
com o Presidente da Repúbliça, Mareç-hal 
Eurico -Gaspar Dutra. O estadista -que -garantiu 
ao País -um çlima histórk-e de ordem e paz, -de 
desenvolvimentü e Justiça Social, sempre se 
revelou favorável à tese. 

Como presi-dente -de Conselho N ac-i{)flal 
do Trabalho, estivem-os em abril -d~ 1946, na 
capital de São Paul-o. Após a vi-sita ao 
Conselhü Regional dü Trabalho e às Juntas de 
Conciliaçãü e Julgamento, atendemos à 
solicitação da imprensa para ampla entrevista. 
Na ocasião, expusemes ü nosso pensamento 
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Tenho em mãos o livro "O Direito do 
Trabalho e a Seguridade Social na Constituiçã-o" (Palias S/ A 
Editora e Distribuidora, 3a ed., 1976), com substanciosa 
"Apresentação" d-o egrégi-o Evarist-o de Moraes Filh-o, que 
muito me distinguiu. V em a pr-opósit-o passagem na -qual 
registro m-omento h-istóri~o em prol d-o process-o integrativ-o 
(pág. 363): 

"Participamos da campanha, a fim de 
que, n_a C{)flsti-tuição -de 1946, se in~luí-s-se a 
Justiça -do Trabalh-o no ~apítulo do P-oder 
Judiciár-i-o, ~-om a -or-gan-ização, C{}mpet-êl1~ia e 
garantia-s -que lhe f-eram asse-gurada-s. A 
respeite, mantivemos entendimento di-ret-o 
com o Pre-sidente da República, Mare~-hal 

Eurico --Ga-spar Dutra. O estadista -que -garantiu 
ao País -um ~l-im-a hi-st{}r-ic--o de ordem e paz, -de 
desenv~lvi-ment-o e Ju-stiça Social, sempre se 
revelou fav-orável à tese. 

Como -pre-si-dente -dB Conselho Nac-i-onal 
do Trabalhe, estivemos em abril -de 1946, na 
capital de São Paul-o. Após a vi-sita a-o 
Conselh-o Regi-onal do Trabalho e à-s Juntas de 
Conciliaçã-o e Julgamento, atendemos à 
solicitação da impren-sa para ampla entrevi-sta. 
Na oca-sião, expusemos -o nosso pen-samento 

~.!0-~01> _____________ ......:..._ ____ ~~---------" 
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relativamente aos n-ov-os rum-os que 
pretend-íamos imprimir à Justiça -d-o Trabalho. 

Interpe1ado s-obre se esta Justi-ça teria 
nova _organiza-ção no Estatuto P-o-lítiç-o em 
preparo, asseguramos, in verbis: "P-ens-o que a 
Justiça -d-o Trabalho será -definida e refor-çada 
na Carta Magna. O Senad-or AtíHe Viváqua, 
relator --da matéria, pediu-me uma çont-ribui-çã{) 
sobre a organização e funcionament-o do 
judiciário-trabalhista, tendo eu lhe enviad-o 
um memorial. Julg-o que, na futura 
Constituição, {) Conselho N aci-onai -de 
Trabalho passará a Tribunal Superior -do 
Trabalho e -os -Conselhos Regionais a 
Tribunais Regi-onais. As atuais Juntas de 
Conciliaçã-o -e Julgamento, mantida a 
designação, terão -os seus presi-dent-es 
transformados em Juízes e constituirão a 
primeira instânc-ia -da Justi-ça do Trabalh-o". 

Alguns jornais -registraram, ainda, e-sta 
afirmação, que reproduzim-os, tal qual: 
"Mantive c-om vári-os c-onstituintes, mais 
amiúde -cem o Senador Atílio V-iváqua, troca 
de idéias -s-obre a posi-ção da Just-iça do 
Trabalh-o na fu-tura Carta Magna, estudan-do a 
hipótese -de retirá-la do -capítul-o -da Or-dem 
Econômica e Social -e inseri -la no -capítul-o d-o 
Poder Judiciário". 



Ver: "Correi-o Paulistano" - S. Paul{), 
9/IV/1946; "A Gazeta"- S. Paulo, 9/IV/1946; 
"DiáriQ-de São Paulo"- S. Paul{), 9/IV/1946; 
"Correio da N-oite" - S. Paulo, 9/IV /194-6; 
"Jornal-de São Paulo"- S. Paulo, 9/IV/194{); 
"Folha-da Manhã"- S. Paulo, 9/IV/194-6; "A 
Noite"- S. Paul-o, 9/IV/1946; "A Hora"- S. 
Paulo, 10/IV /1946". 

A par -desse -esfBr-ç-o fundamental e pe-culiar 
relativamente à própria estrutura da Justi-ça do Traballw, 
tivemos ensejo de levar ao Exmo. Sr. Pres-idente da 
República, conforme assinalado, -o projeto per -mim 
idealizado e elaborado daquele De-cret-e--Lei que vei-o a -ser 
promulgado no dia 9 -de setembr-o -de 1946 sob -o n° 9. 797. 
Não houve nenhuma v-oz na A-ssembléia Nacienal 
Consti_tuinte que se fiz-ess-e -ouvir manifestando-se -c-entra -o 
Decret6-Lei n° 9.797. Nenhuma v-oz, v-eja-se bem. 

Tal contribui-ção legislativa ensej-ou aplausos 
gerais Jl-os integrantes da Justiça -do Trabalho, d-o Ministéri{) 
Público oo Trabalho e da -classe dos advogados e jur-i-stas 
brasileir-os. Cinjo-me à rec-ordação de d-o-is antig-os 
companheir-os, amoos -ex~Presi-dentes, do Tribunal Superi{)r 
do Trabalho. No dis-curs-o -de pos-se, sucedende-me na 
presidên-cia do TST, testemunha -o preclar-o Mini-str-o Caldeira 
Neto: "A integraçãB -de-sta Justi-ça n-o Poder Judiciár-i-o 
resultoH, quase ex-clusivamente, d-o trabalho ·do Min-istr{) 
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Geralde Bezerra de Menezes. A ele -deve a Justi-ça d{) 
Trabalho a sua ree-struturação, -c-onsubstanciada no De-cre-to
Lei 9.797, de 9 -de setembr-o -de 1946". O dout-o M-in-i-str{) 
Júlio Barata, que presi-d-iu -o Tribunal Superior oo Trabalh-o e 
enalteceu a Pasta -d-o Trabalh-o e Previ-d-ência Soc-ial, -em 
oração -pr-oferida em n-ovembr-o -de 1954, no plenário, 
saudand-o-oos, em n-ome dos <;-ole-gas, por -nossa -inve-stidura 
na Correg-edoria Geral -da Justi-ça -do Trabalho, r-elembra 
amistosamente: "-F-oi V. Exa. -o ver-dade-ir-o autor e -c-onstrutor 
do Decret-o-Lei n° 9.797, ~ue e~trutur-ou a Justi-ça -do 
Trabalho, -integrando-ano P-oder Judiciário. Nenhum Ju-iz-d-o 
Trabalho esquecerá e-sse serviç{) -ine-stimável". 

Eleito e reeleito Presidente desse Órgão pelo 
voto unânime de meus pare-s, entreguei-me totalmente à -obra 
da efetiva reorganização -da Justiça -d{) Trabalho, publ-ican-do 
relatóries anuais s-obre a sua extra-or-dinária contribu-içã-o à 
paz soc-ial. E vejo, -c-om -orgulho, ~ue -os atuais <;-omponentes 
do Tribunal Superi-or -do Trabalh-o, c-omo salientado por 
Vossa Excelência, Senh{)r Pre-s-idente, a-inda h-oje 
reconh_ecem os "relevante-s serviç-o-s prestados à esta 
instituiçã-o, -como seu pr-imeir{) Pre-sidente". 

Somos -sumamente re-c-{)nhecid-os per tais 
expressões decorrido mai-s -de me-i-o -sé-culo daquelas 1-Ht-as, 
daquele trabalho p-i-oneir-o. V-ossa Excelên<;ia, Senh-or 
Presidente, e seus -d-outí-ssimos pare-s -c-empreen-derã-o -o meu 
reconh~imento à h-omenagem e, ao -pr-ópr-io tempo, a mág-oa 
que experimento por e-star impos-s-ibilitad-o de c-omparecer à 
solenid_ade por que-stã-o -de saúde e prescrição médi-ca, 



fazendo-me, no entant-o, representar por -quatr-o de meus 
quinze filhos Leandro Gerald-o Ricard-o e Alexandre além 

' ' ' ' 
de meu net-o Gustav-o, t-od-os adv-ogad-os. 

Neste ensej-o, ·express-o a Vossa Ex-celê-n-cia 
protestes -de elevad-o apreç-o e c-onsideração. 

Geraldo M-ontedôni-o Bezerra de Menezes 




