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Sumário: Inauguração do terceiro bloco do novo Palácio do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara e
a inauguração, no gabinete do presidente, do retrato do seu antecessor. A estátua de Teixeira de Freitas,
foi transferida da antiga sede do TJEG para a nova sede. Presidente do TJEG, Aloísio Maria Teixeira,
diz-se honrado por inaugurar o retrato do seu antecessor. Fala sobre a importância da gestão de Martinho
Garcez Neto à frente do Tribunal. Comenta que a foto serviria de inspiração e exemplo. Exalta os feitos
da administração de Garcez Neto e diz que também pretendia  fazer uma boa administração. O procurador
geral de Justiça do estado da Guanabara, Max Gomes de Paiva, comenta que acompanhava a cerimônia
de sucessão presidencial do Tribunal desde 1921 e se refere a Martinho Garcez Neto e ao governador
Negrão de Lima de maneira elogiosa. Considera que Garcez Neto teve importância fundamental na
construção do terceiro bloco do TJEG e que seu sucessor não teria conseguido dar prosseguimento à obra
se não tivesse tido o apoio do governador Negrão de Lima. Dourado Gusmão, representante do Ministério
Público do Estado da Guanabara, conta que se sentia honrado por falar em nome do Ministério Público.
Relata que acompanhava a trajetória de Garcez Neto desde que ele havia iniciado sua carreira e sempre o
admirou, tanto como juiz quanto como desembargador. Fala da tradição de juristas na família Garcez, que
viria do bisavô de Martinho, passando pelo avô e pelo pai, todos magistrados. Discorre sobre a trajetória
acadêmica do homenageado, que foi professor da PUC (Pontifícia Universidade Católica), da UEG
(Universidade do Estado da Guanabara) e da Faculdade de Direito de Petrópolis. Narra que um dos feitos
da administração de Garcez Neto foi a atualização dos periódicos estrangeiros da Biblioteca do Tribunal.
Martinho Garcez Neto – ex presidente do TJEG - agradece a presença de todos. Diz que preparou um
discurso e começa a lê-lo. O início do discurso é sobre a amizade.

Temas: Sucessão, posse, inauguração de novo bloco.


