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Professor ARNALDO NISKIER, do Conselho Federal de Educação: 
Muito grato pela remessa do rico material sobre o ilustre Ministro e 

Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes. Deixarei na Academia, para estudos futuros, 
além de aproveitar para os meus programas de rádio. Uma pessoa assim precisa (e deve) ser 
sempre lembrada, sobretudo pelo seu grande exemplo de amor ao país (Rio de Janeiro, 
9NI//11996). 

Dr. ALBERTO VENANCIO FILHO: 
Recebi o artigo escrito pelo Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves a respeito 

da incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário no qual destaca o papel do Ministro 
Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes. Já de há muito acompanho as suas atividades através 
de trabalhos e artigos, e tive a oportunidade de estar presente na sessão em que foi empossado 
como sócio no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Assim, esses trabalhos me deram mais 
uma oportunidade de apreciar a obra do Professor Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes (Rio 
de Janeiro, 21/X/1996). 

Da Academia Fluminense de Letras 

Dr. EDMO RODRIGUES LUTTERBACH, Procurador de Justiça no Estado 
do Rio de Janeiro, Presidente da Academia Fluminense de Letras: 

Na justiça trabalhista, Geraldo Bezerra de Menezes percorreu todas as 
posições nos trinta anos de vida judicante, que soube transformar num laboratório de experiências 
e análises básicas à construção doutrinária. 

Guindado, moço ainda, à presidência da Junta de Conciliação e 
Julgamento do antigo Distrito Federal, tomou-se, em 1945, Procurador e último Presidente do 
Conselho Nacional do Trabalho, nomeado pelo ínclito Presidente da República, General Eurico 
Gaspar Dutra . 

Geraldo Bezerra de Menezes é o autor do anteprojeto do Decreto-lei 
9. 797, de 9 de setembro de 1946, que deu à Justiça do Trabalho a organização atual, criando o 
Tribunal Superior do Trabalho e Tribunais Regionais e extinguindo o Conselho Nacional do 
Trabalho e Conselhos Regionais. E instituiu a Magistratura do Trabalho no país. 

A respeito, lembramos o discurso, de grande significação, do Ministro Júlio 
Barata, quando Geraldo Bezerra se investiu na Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em 
novembro de 1954: "Foi V. Exa., Sr. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes, o verdadeiro autor e 
construtor do Decreto-Lei 9. 797, que estruturou a Justiça do Trabalho, integrando-a no Poder 
Judiciário ". Acrescentou: "Nenhum juiz do Trabalho esquecerá esse serviço inestimável'~ 

Realmente, ninguém mais olvidou o fato, de relevo histórico (Trecho de 
discurso, 22NII/1996). 

De Advogados 

Dr. ADROALDO MESQUITA DA COSTA, Ministro da Justiça: 
Destaque ao clima de compreensão. Realço a grata impressão por ver o 

espírito de compreensão, afeto e amizade que se descobre existentes entre magistrados e 
advogados. Num Tribunal em que se procura realizar a harmonia entre empregador e empregado, 
entre capital e trabalho, pode ver-se que o exemplo começa por aqueles que têm de administrar a 
justiça numa harmonia perfeita entre os defensores do direito e os aplicadores da lei (De discurso 
na sessão comemorativa do segundo aniversário de instalação do Tribunal Superior do Trabalho -
"Revista do TST', setembro-outubro de 1948, pág. 15). 
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De Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro 

Desembargador JORGE FERNANDO LORETTI , Secretário de Estado de 
Justiça do Rio de Janeiro, ex-Presidente do Tribunal de Justiça: 

. Li o trabalho do presidente da Associação Fluminense dos Advogados 
Trabalhistas, Dr. Sérgio Vasconcelos Gonçalves, sobre meu querido amigo o Ministro e Professor 
Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes. Estive com ele há pouco, na Igreja do lngá, quando tive 
oportunidade de abraça-lo recordando-me de nossa mocidade. Ele mais velho que eu e merecedor 
desde então de meu maior respeito. Homem tão digno e sábio é exemplo para todos e orgulho de 
uma geração (Niterói, 12NII/1996). 

Desembargador ENÉAS MACHADO COTT A, Presidente em exercício do 
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro: 

O pronunciamento do digníssimo presidente da Associação Fluminense 
dos Advogados Trabalhistas, sob o título "A Justiça do Trabalho e o Poder Judiciário - Cinqüenta 
anos de história", exalta o trabalho desenvolvido pelo Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de 
Menezes, grande homem público e expressão unânime do saber jurídico nacional (16NII/1996). 

De Ministro de Estado 

Ministro OCTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, titular da Pasta de Estado dos 
Negócios do Trabalho, Indústria e Comércio: 

A instalação deste Tribunal Superior marca um ponto alto no movimento 
de revisão e de estudo das questões trabalhistas empreendidas pelo Governo do Sr. Presidente 
Eurico Dutra. Permito-me, em relação a este egrégio Tribunal e à organização da Justiça do 
Trabalho, destacar os constantes e inteligentes esforços do vosso Presidente Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

Nos termos da reforma recentemente estabelecida - acrescentou o 
Ministro - a Justiça do Trabalho acaba de integrar-se no Poder Judiciário e passa a revestir-se das 
condições, direitos e garantias que cercam de majestade a função do juiz (Do discurso 
pronunciado na instalação do Tribunal Superior do Trabalho, em 23/IX/1946 - "Revista do TST'', no 
1, setembro-dezembro, 1946). 

Do Senado Federal 

Senador ARTHUR DA TÁVOLA: 
A obra do ilustre Ministro Geraldo Monted6nio Bezerra de Menezes é 

bastante conhecida, não só pelos serviços prestados à Justiça do Trabalho como pelo brilhante 
desempenho na formação dos advogados do nosso Rio de Janeiro. Seu exemplo de atuação, sua 
irrepreensível conduta como Homem e Pai, fizeram-no merecedor do respeito e do carinho de 
todos nós, que o conhecemos, e, quanto mais não fosse, pelos elogios que sempre mereceu do 
nosso amigo comum Wilmar Pádua, seu aluno e amigo (Brasília, 25NII/1996). 

Da Câmara Federal 

Deputado JUNOT ABI-RAMIA: 
Niteroiense ilustre, de 79 anos de idade, chamado pelo Ministro Júlio 

Barata de "Juiz Paradigma de Juízes': desde o final da década de 30, quando se tomou Juiz, ainda 
jovem, no então Distrito Federal, num tempo em que essa Justiça era, ainda, apêndice do 
Ministério do Trabalho, Geraldo Bezerra de Menezes lutou sem esmorecimento para dar à Justiça 
do Trabalho a feição atual. 

É de sua autoria o projeto do Decreto-Lei 9. 797, de setembro de 1946, que 
deu à Justiça do Trabalho a organização hoje vigente. Último Presidente do Conselho Nacional do 
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