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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

OF.SETPOE N° 087/97 

Excelentíssimo Senhor 

Brasília, 10 de abril de 1997. 

Por determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro

·Presidente Ermes Pedro Pedrassani, cumpre-me informar a V.Exa que o 

Egrégio Órgão Especial deste Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão 

Extraordinária realizada em 20 de março do corrente ano, por proposi-

ção do Excelentíssimo Ministro Orlando Teixeira da Costa, aprovou, ã 

unanimidade, voto de congratulações pela edição do livro de autoria de 

V.Exa, intitulado "Testemunho, Magistério e Justiça Social". 

Encaminho, outrossim, em anexo, as notas taquigráfi-

cas alusivas ãs manifestações havidas em homenagem a V.Exa. 

Respeitosamente 

retora-Geral de Coordenação Judiciária 

Exmo. Sr. 
Dr. GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 
Niterói - RJ 
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SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

E 

ÓRGÃO ESPECIAL 

Anexo 3 da Ata da 2a Sessão Extraordinária do Egrégio órgão 

Especial 

Data: 20.3.97 

Manifestação de congratulações dos Excelentíssimos Ministros 
Orlando Teixeira da Costa e Armando de Brito, por ocasião da 
edição do livro "Testemunho, Magistério e Justiça Social", de au
toria do Excelentíssimo Ministro aposentado Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. 
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Excelência, també 

desejo fazer um registro, que entendo ser de alta significa

ção. Recebi esta semana, ofertado pelo seu autor, o livro in

titulado "Testemunho, Magistério e Justiça Social", tendo como 

subtitulo "A vida e a obra do Ministro Geraldo Montedônio Be

zerra de Menezes". ~ uma edição da Quinta Cor Editores e Dis

tribuidores Ltda., do Rio de Janeiro, deste ano de 1997. Este 

livro procura retratar as atividades daquele tnsigne Ministro, 

desde sua juventude até o exercicio dos cargos mais relevantes 

que teve a oportunidade de ocupar. Inclusive registra uma sé

rie de depoimentos de pessoas extremamente importantes sobre 

as obras que ele produziu através dos tempos. Creio que todos 

sabem que o Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes foi 

o primeiro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e um 

das coisas interessantes que S. Exa. traz aqui é exatamen

te a reprodução dos discursos que lhe foram dirigidos durante 

o exercicio da Presidência no Tribunal Superior do Trabalho. 

as S. Exa. tem um longo passado, que vem desde a instituição 

da Justiça do Trabalho, a nivel administrativo, tendo sido 

Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, Presidente do 

Conselho Regional do Trabalho e posteriormente Presidente d 

onselho Nacional do Trabalho. De maneira que o nome de Geral

do Montedônio Bezerra de Menezes faz recordar todo o passado 

da Justiça do Trabalho. ~para nós uma felicidade que S. Exa., 

tendo já uma elevada idade, ainda esteja vivo na cidade de 

iterói. Lembro-me de que, tempos atrás, fui incumbido por S. 

o Ministro Presidente, de colher de S. Exa. uma entre

ista sobre os fatos que estavam ligados à instalação do Tri

bunal Superior do Trabalho, como órgão do Poder Judiciário 

depois da Constituição Federal de 1946. Tenho profunda admira-

ão pelo Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes não só 

elo seu passado como homem público, mas também por algo que 
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e sensibiliza particularmente: como chefe de família. Patri-

arca de uma família numerosa, S. Exa. gerou, se não me engano, 

doze filhos, que, por sua vez, já se multiplicaram e 

netos e bisnetos. Quando estive em sua casa, por ocasião 

entrevista referida, conheci alguns deles. Seu passado també 

está ligado às a ti v idades religiosas. Pessoa católico-prati

cante, S. Exa. tem um passado ligado ao laicato católico ati-

o, tendo participado, inclusive, da presidêpcia de associa 

ções, desempenhando atividades importantíssimas. Enfim, este 

livro retrata o seu passado na Justiça do Trabalho, na vida 

ública, ligado a essas instituições religiosas, com depoimen

tos extremamente importantes de várias personalidades nacio

nais. Creio que é uma edição que faz justiça a esse grande 

homem público. Para nós, é motivo de envaidecimento tê-lo tido 

nos primórdios do Tribunal Superior do Trabalho como Presiden

te. De maneira que peço permissão para, dando conhecimento da 

oferta que me foi feita pelo autor, o próprio Geraldo Montedô

nio Bezerra de Menezes, solicitar que se insira em atá um voto 

de congratulações por esta edição e que se transmita a S. Exa. 

as nossas congratulações, não só pela publicação, mas manifes

tando o nosso reconhecimento pelo seu passado dadivoso de de

dicação à Justiça do Trabalho. 

(Presidente) - Feito o regis

ata para comunicação ao Dr. Geraldo Montedônio Bezerra 

Ministro Orlando Teixeira da Costa, por gentileza, 

osteriormente, queira nos fornecer o endereço de S. Exa. para 

faQa a tranemissao dos registros. Tem a palavra o Mi

Armando de Brito. 

Mini Sr. Presidente, não tenho 

a acrescentar. Eu só queria associar-me, especialmente, 

do Ministro Orlando Teixeira da. Costa, porque tam

recebi de S. Ex a o exemplar a que o · Ministro Orlando 
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Teixeira da Costa aludiu e eu diria, como o fiz em um cartão 

que remeti a S. Exa, que esta obra se fazia por ação de um dos 

seus filhos que tentou, dessa forma, homenagear o pai e nos 

brindou com peças de raro valor de interesse jurídico e histó

rico para essa Justiça do Trabalho. 

(Presidente) - Mais algum Mi-

- Sr. Presidente, eu gostaria de 
• 

associar-me expressamente, pois tenho sido aquinhoado com es-

sas obras maravilhosas e sou um grande admirador desse que e 

considero o nosso elo com o passado e com a criação 

do Trabalho. Esta é uma homenagem muito justa. Esse livro é 

hino de louvor a esse grande Ministro e benfeitor 

do Trabalho. Como é muito justa a homenagem do Ministro Orlan

do Teixeira da Costa, eu não poderia deixar de aderir a ela, 

bem como à do Ministro Armando de Brito. 
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