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02- DISCURSO DE EDMO R. LUTTERBACH NA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM 
MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES. NITERÓI, 22/07/1994. 



O extraordinário acontecimento desta 

tarde de 22 de julho de 1994, ficará assinalado na histó-

ria de Niterói. Um de seus maia ilustres filhos tem o pre-

nome, nome e agnome identificando este prédio da Justiça 

do Trabalho: Fdrum Hinistro Geraldo Bezerra de Henezes. 

Permitiu Deus que o paladino de sua 

Igreja estivesse presente, para assistir, na integral lu-

cidez doa 79 anos e ll dias .de existência, o magnífico ba-

tiamo. 

O nome Geraldo Bezerra, sempre respeita-
'-~ 

do, acatado e admirado na Justiç:a~ - -- /Juiz, para-

di~ de Juizes~ na frase conclusiva do Ministro Julio Ba

rata, ex-Presidente do Tribunal Superior do ~rabalho e ti

tular da Pasta do Trabalho e Previdência Social - hoje a 

ela se incorpora, em termos definitivos, passando para os 

anais da posteridade. 

Todas as vezes que olharmos para este 

Templo da Juatiç:a especial, iremos relembrar a figura no-

tabilíaaima, da qual se envaidecem Niterói, o Estado do 

Rio de Janeiro e o Brasil. 

Aqui nasceu Geraldo Montedônio Bezerra de 

curso jurídico na venusta 
' a 
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t) Discurso de Edmo Rodrigues Lutterbach, Procurador de Jus-

tiça no Estado do Rio de Janeiro e Presidente da Academia 

Fluminense de Letras, na inauguraç:ão do FSrum Hinistro 

'Geraldo Bezerra de Henezes, ~ N1ter6i, no dia 22 de julho 
.. 

de 1994, em nome das ~Btituições culturais de Niterói. / 

.· . 
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cimento de ensino superior em que presidira o Cen±ro 

Acadêmico Evaristo da Veiga, o Centro Fluminense de Estudos 

Jurídicos e fora orador oficial de sua Turma (1936), a mesma 

Casa em que iria lecionar e chegaria a dirigir. 
ÁquT~ na antiga · cãp"ítal fluminense, vive ele 

desde o dia de seu nascimento, 11 de julho de 1915. 

Senhoras e senhores: 

A nossa presença nesta solenidade, sem 

cômpares neste t-. nicipio, deve~se à admiração, veramente 

profunda~ e creac~e. que devotamos ao'nosso ex-prof~so~ 

Hoje, volvidos os anos, nosso Confrade em várias Academias 

e Institutos Históricos. Nosso mestre, amigo e conselheiro, 

enquanto pularem os nossos corações. 

A indeclinável representatividade que recebemos 

das instituições culturais de Niterói, devemos a distinção 

altíssima de apresentar ao filho egrégio do torrão de 

Araribóia os cumprimentos de centenas de seus Acadêmicos. 

Assim o fazemos pela Academia Fluminense 

de Letras, que temos a fortuna de presidir, e vós, Senhor 

Ministro, a presidistes por maia de uma vez,- Arcádia que 

hoje completa 77 anos de atividades, eis que fundada em 22 ... . 
de julhe de 1917, festej~do~ ·com ~pl~usos ~ um do~ 

seus mais destacados integrantes; pela Academia Nite-

roiense de Letras, da qual fostes um dos fundadores e 

presidente, hoje enaltecida sob a orientação do Dr. Horá-

cio Pacheco; pelo Cenáculp Fluminense de História e Le-- . - . ' 

tr~e, sob o eeclarecido c~mQnde de Nemécio Cul~z~~; pelo In~
titute Histórico de Niterói, que o Sr. GilbertG Emílio Ch~udon 

m:.Lie ur.w. vez preside e pela Academi~. Fluminenee de Filc·f3ofia , 
confiada ao discernimente do Dr. José In~ldo Alves Alon~o. 
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Todas, Sr. Ministro) sao entidades que integrais, 

para honra nossa. 

T~i ~ In~tituiçõe~ campo.recem p~c. felicit r.r-vo~ e 

~pl~udir u inicintiv~ d o Digní~~imo Juiz Presidente d~ Tribu

n::.l RegicncJ..l do Tr~b r-_lho da Prime ir;:-_ Regi no, Dr. J o f:. é lib ric, 

de fr~ e; ll o P ~rto, ~ue teve n lenbrc..nçc~ à e identific -.;.r o FÓrtLT!l 
... 

c .,::-, ,.., n ·"'r:le de '1..1!:'1 flu;T..inen~ e c;uc serviu L Ju::: ti ~~-. do Tr: .b ::.:.lho p c ~~ r· 

ded.ic~ç~o e cl ~...rivid~ncL . • 

Ou;trossim, p~:t:<..:. cumprimentar o pr. Mello Porto . pela instala-

ção da Sala dos Advogados, em homenagem a outro crescido 

niteroiense, que presidira, anteriormente, a Academia Flu-

minense de Letras, o Dr. Alberto Francisco Torres, ex-pre-

aidente do Conselho Seccional da Ordem doa Advogados do 

Brasil; ao prezadiasimo e ilustrado Presidente da Ordem 

dos Advogados, subseção de Niterói, Dr. Orquinésio de Oli-

veira,e ao muito digno Dr. Sérgio Vasconcelos, Presidente 

da Associação Fluminense de Advogados Trabalhistas. 

Dizíamos da grandeza de virtudes do patrono 

deste Fórum, sem 

e homenageado ou 

distingüir se Gera~~~ Bezerra de Menezes 
se o Palácio ~ "T~~~ é distingüido, 

~ ~ registrado com seu nome. Seja como for, nossas palmas ao 

juiz idealizador da medida. 

o certo, Sr. Presidente do Tribunal Regional 

do Trabalho, é que v. Exa. não encontrou dificuldades para 

denominar?-~ ~Fórum. E acertou na escolha. Descobriu a marca 

de um homem cuja formação moral e intelectual é reconhecida 

pelos eminentes vultos que se destacaram e sobressaíram no 

cenário jurídico b~_as_ileiro . . No lai-~::::::::::~=-~~~~-;~:=~ . 
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cato católic~Geraldo Bezerra de Menezes é tido, por auto

ridades eclesiãsticas e leigas, como " alma de apóstolo", 

"cristão autêntico e decidido","ilustre pensador e lider 

católico", "paladino da Igreja e da Pátria", "nobre cam-

~ 
) católico a toda peão da causa de Cristo e da Igreja" 

prova, de fibra, de .convic9ão1 de envergadura moral". 

Foi o lídimo representante do Brasil, em Roma, no ano 

1951, por ocasião do lO Congresso Mundial do Apostolado dos Lei -

gos, integrando-lhe a Comissão Presidencial, composta de cinco mem

bros; mandatário do Brasil no 20 Congresso Mundial das Congrega

coes Marianas, nos Estados Unidos, Ar~idiocese de Newark, 1959, 

onde relatou a tese oficial, "Dign i dade da Pessoa Humana"; chefe 

da Delegação Brasileira ao lO Congresso Latino-Americano para o A

·postolado dos Leigos, em Buenos Aires, 1966. 

Na Justi9a trabalhista, Geraldo Bezerra 

de Menezes percorreu todas as posi9ões.nos trin~a. anos de 

vida judicante, que soube transformar num laboratório 

de experiências e análises básicas à construção doutriná-

ria". 

Guindado, moço ainda, à presidência da 

Junta de Conciliação e Julgamento do antigo Distrito Fede-

ral, tornou-se, em 1945, Procurador e Último prt_êsidente do Con

selho Nacional do Trabalho, fundador, organizador e primeiro 

presidente, em 1946, do Tribunal Superior do Trabalho, nome~ 

pel~ ínclit~ Pre:. i ~_ e,., __ -: : r- .. ~_ .. R , 
v .. u - epublic~. Gencr::::.l Eurico G~ .~:;,-r- r 

I 

Geraldo Bezerr~autor do ante-

projeto do Decreto-lej9,797, de 9 de setembro de 1946, que 

deu à Justiça do Trabalho a organização atual, criando o 
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T 'b 1 s 1.'o do Trabalho e Tribunais Regionais e r1. u: ~ uper r 
extingüindo 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 Bara~~ 

~quando Geraldo Bezerra se investiu na 

Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, em novembro de 

1954: «Foi V_ Exa_J Sr_ Dr- Geraldo Bezerra de Henezes, o 

verdadeiro autor e construtor do Decreto-tei 9. 797, gue 

eBtruturou a JuBtiça do Trabalho, integrando-a no Poder 
,. 

Judiciário~. Acrescentou: ~Nenhum juiz do Trabalho esgue-

cerá esse serviço inestimável». 

Realmente, ninguém mais olvidou o fato, 

de relevo histórico. 

De 1954 a 1958, exerceu, dignamente, com 

exemplar proficiência, o cargo de Corregedor e a presidência 

da Primeira Turma do Tribunal Superior, ambos por eleição 

unânime. 

Presidiu a Comissão Elaboradora~<C~---;>~ do pro-

jeto do Código de Processo do Trabalho 
.A 

e compos a Comia-

são,presidida pelo Ministro Tancredo Neves, que preparou o 

anteprojeto da Lei sobre Dissídios Coletivos do Trabalho e 

Dirc it ~ de Gr~vc , ~ endo o relc tor d~ primeir~ p~rte, e o Ki-

nl.. ,.. .~- 1 ... ~ Q c- c ··· r s·· .. .. . .. a- .... a ~ _ .... ~.~ _ ~ ~ . , ::r .:l.l.v .... , · '- ~, egv.n ..;. • Os doi~ projetos , com 

reEpecti v :..'.s... expc·ciçÕe f.' de meti voe, figu.rnn n l') livro de suí:. r-.u

torir.~ "Terr:. ~.c e Soluçõe~". 

Expoentes d~!. cul tur2. pátrie., ncl.~ eeferc.e jur:ldici'. e 

sempre &3.plaudir~ ~UQ. atuação e eua.~ decieiers, as-

~im como ~e obr~s public~.~. De ~ e ele~, .Ed~~~ Spíndola, 
l~ck '~~ ... D..,...M~~_.., 

Cr.stro Nunes , Herme!l Lima, egadc~e Viana, Nelie 1~, ri:mdo 

Gomes, Ceza rino Júnior, W~ldemar Ferreira, Afoneo Arinos de 
~~~ ....11~~ 

Mello Frunco;yseabr~ Fagunde~~ri~to de »orai~ FilhQ, A-

droG.ldo f.ie eq_ui ta dtt Coettt1 M re « W ~ VQ..ece Lei tãg de. 
'.;tie ~) 
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Cunh~, Jo~quim Piment~, João de Oliveira 7ilhe, ~ozart Jictor 

Rus~ om2no, e ~eus conterrttne~e Oliveira Vi~G , Agrippino Grieco, 

Abel Li o.t;r:lha:e~, Ever~rdo Bc:ckeueer, Jo~é Cândido de Carvalho, 
· - - - . 

I~nc~el Coutinho , Luiz. LQ!lego, Murcol'! Almir Madeirc., Levy C~:.r-
E~_:v. 

neiro. 'YJUiz dr~ Corte Internú.cional de Haia f, ( • ~ate!:-

t t:rr: ~er o li vrQ Die s ÍdiGs C$leti vol! ~ .!::---- )if .. 
Trabalho e Direito de Greve << uma das mais belas páginas 

que se tem escrito no Brasil sobre problemas de Direito do 

Trabalho, em que o vigor e a clareza da argumentação se 

aliam ao profundo conhecimento da matéria e à elegância da 

exposição". 

Aliás, a clareza de Geraldo Bezerra é 

ressaltada por outros re~pei t áveip intelectuais. 

O conhecido critico literário Agrippino 
'(\4" ~~'Y'f\1!- rlpJ-/ . 

Grieco,5 · · (obra de Geraldo Bezerra de Menezes, 

refere-se à " translúcida clareza de exposiçãoJa refletir a 

lealdade de racioc!n~~2desaparece nunca, mesmo As 

voltas com o profissional, o manejador de textos austeros, 

provando-se que ser um bom juiz, não impede de conservar-

se bom estilist-a". 

E o nosso ex-confrade na Academia Flumi-

nense de Letras, colega do Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

no Conselho Federal de Cultura, membroJ:--" · ~da Aca

demia~ter, a Brasileira de Letras, campista de renome, 

José Cândido de Carvalho, em artigo publicado no jornal O 
~ Fluminense, foi preciso: Geraldo Bezerra de Menezes~ es-

creve com um lâmpada de 1.000 velas e uma simplicidade de 
-- -- • A I .,- • o n - -

quem dá bom dia, ou boa noite". Vai alem, o ~utor do Coro-

nel Lobisomen, quando coloca Geraldo Bezerra como "um dos 

nossos mestres da prosa, a boa prosa dos grandes escrito-

res nacionais". 

' 
,! 
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! 
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' , Por seu turno, eminentíeeim0e profee~ere~ • juri~

t D.!! , de rtlém-fronteir".e lera'.l!l c~ li vree do auter doe cláe~i -
........ 

c os Dis ~.Ídi os Coleti v•~ A2, Trabalho .! Direi to S! Greve, onde 

c; e revelou impertérrimo· ~ erudite 4eteneer~. :-.. ·-~~- ~m~i~ 

••--41.. JustiÇ éc"'. do Tro.balho-, • .Q Direi to S!_ Tr~.bP.lho .! .! ~-
. " .... . .. 

r~ o r.de Socia l !!E: Con~t1 tuiç12.a, leuvando-oe com frequencie. • 

Entre outro5 t antos, 
..... 

eno exemple~: 

Tissembaum, Diego Lamas, José Maria Rivas, Héctor Genoud, 

na Argentinaj além de Guillermo Cabanelas, o mestre do 

Tratado Ele01ental de Derecho Laboral • Eduardo Couture e 
/ 

Francisco de Ferrari, do Uruguai; Rafael Caldera, juris-

consulto e professor especializado, duas vezes Presidente 

da Venezuela; Moisés Poblete Troncoso, Walker Lifiares, do 

Chile; Bernardino León Y León, da Corte Suprema do Peru/ ~ 

Gustavo Paredes, da Universidade Arequipa; Mário de la 

Cueva, da Uni versi_?llde Nacional Autônoma do México, as I av 
~ dos n:~.i~ completce trat adiet ~.e de Direito de Trabt;.lho 

nu América Latina, que repreduz, em eeu ~emoec Tr~tedo, opi

niÕe!=. do jurit'!ta e magi~trét.dQ brReileiro. 

N~ Eepunha, é lembrade per Miguel Her-

nainz llr.rquez, eietematizador doutrinárie de direi te trc.balhie-• 
te n~ Penín~ula IbéricQ, e, igua lmente, por n0mee de indiecú-

tível mérite - Ju~ ~enendez Pidnl, lranciece Mglina, S~tiaga 

L:ontero Dia.z. 

N c~ P'ronç.:., deetaaam-eef •1 • nc .... ~Jean Bre"he de la 
Greesaye, da Faculdade de Direito de Bordeaux; Jean Rive-

ro, constitucionalista; George Vedel, da Universidade de 

~ ~ Paris Pierro Lavigne,1 nomes de ressonância internacional. 

Repercutiram na Inglaterra seus estudos 

na área das relações coletivas do trabalho, motivo por que 

o professor Oscar Freund o propôs para membro honorário da 

Industrial L~ Society, de 'Londres, quando já integrava 
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Gert•.ldo Bez.erre. o Institute de Derech& del Trebajo, dtt Uni

ver~id;.de do Litoral, da Argentina, o In~ ti tute E~panhel d• 

Direito Proce~~u~l, g Instituto Latin~vmericano de Direit• 

do Tr•:.bc.lho e Previd3ncia Social, &. SGciedE";.de Internacica -

nn.l de Direi to Social, a Academia. InternaciGnal d;;. Juriep%1! . ~:. : .. . 

dênci ~ e Direita Compar~de. 

N~ p~tri~ de Dante, Santo Tomás de AQuino ~ outrae 

celebridc~des, enccntr[Jmos referênciae consagrf.'.dorae a li vree 

eeu~ ~Giu~eppe Chiarelli, doe mai~ notáveie ju

ristae contempertneo~, juiz da Corte Internacional dn Itá

li ~ ; de Túlio Asc~relli, d~ Univer~idade de Bolonha; de Ri

CErda Richc.rd, que pontificava n~ Uni ver~~ddade de Pavia, au

tor do ~rtigo que veio ~ lume na revist~ italiana, editada 

em Romu, !l Dirito del LQvero, eob e título Contribuicã• 

Brc:.~ ileira à Doutrina do~ Di~eídioe Coletiv,H! ~ Trab~lho, 

reproduzido, ~ guis~ de prefácio, ~c terceira edição da ebr~ 

do nc~so patrício dedicadn ~o tema. 
Compreende-se a razão por que o Dr. Geraldo Be-

zerra de Menezes fez jus à Grã-Cruz do Poder Judiciário Bra-

sileiro; à Grã-Cruz do Poder Judiciário do Trabalho; à Grã-

Cruz do Mérito do Trabalho; ao Colar do Mérito Judiciário do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeir~i~~~~~ 
título de "Construtor do Direito do Trabalho", er1ac>~ 
Associação dos Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho, 

com sede em são Paulo. ~~ 
Válida a medida de V ~u~esi~~ ~ 

amparad~~lo s.enso de justiça, ao n'ô um A - · 
~~ '/~ . . 1 d 1 (~-.-:.--= · -... ,.. '*~ ... ~ · JU1Z que exa tou, a to as as uzes, a toga 

do magistrado. 

Cumprimentos a v. Exa. 1 Sr. Juiz 

Mello Porto, que tanto se tem empenhado em suprir J 
C\-::> lacunas doe órgãos do Tribunal Regional do Trabalho em to-

do o Estado do Rio de Janeiro, providenciando-lhes inata-

lações modernas, i nformatizando-lhee os serviços, visando 
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a uma prestação jurisdicional mais rápida e eficaz, como an-

seiam aqueles que nela militam~ 

1 
BA ... ~ 

- -· -- J -------.-~ recorremos ao so-

neto do saudoso poeta de Sombras e Luzes, Luiz de Almeida Tei 

xeira, que até há pouco nos alegrava com o seu convívio. Per-

·.~-~ 
mit~· (alterar-lhe o verso do Último terceto, ao complementar 

as referências ao digníssimo brasileiro, Geraldo Montedônio Be

zerra de Menezes: 

Cruzado rijo de ardorosa história, 

na prosa egrégio e grande na oratória, 

tocado pela Igreja divinal. 

Juiz e mestre de cultura imensa, 

apóstolo messiânico da crença, 

jurista que dá nome a um Tribunal. 

• 




