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Senhor Professor 

B R A S 1 L I A, 

Em j .L( de c:;:c. ~ de 19 81 

Em nome do Senhor Ministro da Justiça e Presiden

te do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, tenho a 

honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia de Ofício do Excelen 

tíssimo Senhor Ministro Presidente do TST, de seu interesse. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex

celência protestos de alta estima e distinta consideração. 

Chefe 

A Sua Excelência o Senhor 

Professor GERALDO MONTED0NIO BEZERRA DE MENEZES 

Conselho Federal de Cultura 

Rua da Imprensa, 16 

RIO DE JANEIRO - RJ 

CDDPH 
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OF .GP .N958 6/80 Em 29 de setembro de 1980 

Senhor Ministro 

Tenho a honra de comunicar a V.Exa. que 

este Tribunal acolheu, por unanimidade, a seguinte proposição do 

Exmo. Sr. Ministro CARLOS COQUEIJO TORREAO DA COSTA: 

"Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Pro 

curador Geral: 

A história deste egrégio Tribunal está 

indissoluvelmente ligada à figura ímpar de Geraldo Montedônio Be 

zerra de Menezes, que o estruturou, quando a Justiça do Trabalho 

ingressou no Poder Judiciário. Foi ele seu primeiro e magnífico 

Presidente, iluminando-o com seus votos, seus livros e suas li 

ções, na cátedra de Direito do Trabalho. Hoje, Geraldo Bezerra de 

Exmo. Sr. 

Dr. IBRAHIM ABI-ACKEL 

DD. Ministro de Estado da Justiça 
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Menezes é membro do Conselho Federal de Cultura e, agora, convo 

cou-o o Governo da República para outra nobre missão, qual seja a 

de integrar o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, on 

de ocupa o lugar que era de Afonso Arinos. Essa nova tarefa que 

lhe é cometida honra ao mesmo tempo a sua cultura e a este Tribu 

nal, ao qual pertenceu e continua a pertencer, em espírito, guian 

do-nos com os pronunciamentos marcantes que aqui fez, lembrados 

nos votos que proferimos. 

Proponho que este Tribunal manifeste o 

seu jÚbilo pela designação do Ministro Bezerra de Menezes para o 

Conselho .de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, comunicando-se 

essa proposição ao Presidente do referido órgão, o Exmo. Sr. Minis 

tro da Justiça e ao homenageado". 

Associaram-se à manifestação o Dr. Ranor 

Thales Barbosa da Silva, pela Procuradoria Geral da Justiça do Tra 

balho, e o Dr. José Perelmiter, pela classe dos Advogados. 

Na oportunidade, apresento a V.Exa. meus 

protestos de elevada estima e consideração. 
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PARLAMENTAR~ES BRITANICOS NO 
rttJBUNAL .. SUPERIOR DO TRABALB~ 

: ·s~ ou os ~·lustres visitantes o ministro 
:_·. · ; ai Bezerra de Menezes ' 

t ,o$~·:." pa a cn s "tânicos, Figueiredo, os srs . Oscar Sa-
ctue :~ e t ra em sita ao raiva, consultor jurídico do Mi
Bras'il, es v ram, ont , em vi- nistério, E uvaldo Lodi, João 
Jita ao i nal Superior do Daudt de Oliveira . 
Trabalho. Estiveram presentes, Coube ao ministro Geraldo 
além do Ministro Morva.n de (Con elue na fllt . "*"'·) 

Bezerra 
ilustres VlS1tantes, 
ram a um julgame to do Tribu
nal. · · O chefe · delegação, 
deputado trabalhi a Michael 
Steward. agradeceu saudação, 
tecendo considerações as mais 
elogiosas á Justiça do Traba
lho do Brasil·. 

Damos, na 3" página, o discur
so do Ministro Geraldo Bezerra 
de ·Menezes, presidente do Tri
ht1n " 1 SnnP • ,. n 'T'ra h 



11 Evoco , neste inst:::nte , o grande , 

oxce: so Juiz quo foi Gora:Jo Monted ô-

nio ozerra de lfunezes , Ministro do~tn 

Corte e ~eu priooiro Presidente aos 

tr:i.ntn e W'l anos de i e!<. e" • 

Trecho do ciscurso co Ministro 

COQUEIJO COSTA , proferido . er1 :o L~e se-

tenlrco do ~- 9 l , no Tr:i. U!1E'• ~- Superior 

do Trn n~_ho . 

atr 
« com o Professor e Minis~::raldo Montedônio Bezerra d~oezes 

a Justiça do Trabalho tem um ,. permanente, porque graças a ele foi 

implantado o Tribunal Superior do Trabalho e ingressou esta Justiça no 

Poder Judiciário, na Constituição Federal de 1946. Sua Excelência con

tinua na sua luminosa carreira pública, integrando atualmente o Conselho 
-71 Federal de Cultura. 

Trecho da proposição do Ministro COQUEIJO COSTA ao Tribunal Superior 

do Trabalho, conforme comunicação, de 4 de outubro de 1978 (OF - GP -

588/78), feita pelo presidente do Tribunal, Ministro João de Lima Teixei

ra, ao Ministro geraldo Montedô~ Bezerra de~zes. 




