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Et ego faciam vos piscatores hominum. 

(Mt. 4, 19) . 

. PRIMEIRO CONGRESSO 

DE AÇÃO SOCIAL 

CATOLICA, 

em Petrolina - Estado de 

Pernambuco, de 4 a 7 

de junho de 1962 

* * * 
Primeiro Centenário da cria

ção da Paróquia de Nossa 

Senhora Raínha dos Anjos, 

aos 7 de junho de 1862. 

* * * 
"Eu vos farei pescadores de homens". 
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mundo inteiro vive uma 

intensa preocupação em 

procurando para a ques

tão social soluções que 

interessana aos setores das ativida

des da família humana. 

Estão na pauta do dia os proble

mas a serem resolvidos no que diz 

respeito à preservação dos direitos 

básicos do homem : LIBERDADE, 

PROPRIEDADE, FAMíLIA. 

Todos esperam urna solução de

finitiva e segura para os problemas 

do operariado, problemas rurais, 

problemas de sindicalismo e coope

rativismo. No Brasil, êstes assun-

tos estão a exigir orientação segura, 

categórica e de ação permanente. 

A Igreja Santa de Deus, Mãe do 

homem total, enquanto, dá o rnel~or 

dos seus esforços para a consolida

ção da fé nas consciências e propor-
• . 

ciona urna educação vigorosa., a fim 

de que seus filhos vivam a própria 

crença evangélica, hoje, corno em 

todos os tempos, com ardor mcan

sável, com sentimentos de quem 

cumpre um dever sagrado, empe

nha-se em orientar a família uni

versal na solução, a mais feliz, dês

ses supramencionados problemas. 

Sentindo tão profundas respon

sabilidades, determinamos solení

zar a faustosa data do Primeiro 

Centenário da instalação da Paró

quia de Nossa Senhora Raínha dos 

Anjos com um Congresso de inte

rêsse atual, que seja urna vigorosa 

contribuição !fe esclarecimento a 

respeito dos problemas aqui acena

dos, em todo o âmbito da nossa a

mada Diocese. 

Desta mimosa sede episcopal, 

estendemos o nosso convite a todos 

os nossos veneráveis Irmãos no 

Episcopado, ao Clero, ao laicato 

católico e às excelentíssirnas Auto-

ridades do país, a fim de que ve

nham participar do Primeiro Con

gresso de Ação Social Católica e 

abrilhantar a naagna data com suas 

presenças ambicionadas. 

t ANTONIO, Bispo Diocesano. 

Petrolina, 7 de outubro de 1961 

Festa de N. S. do Rosário. 



.A- VíoceJe prepara-& com vluo 

entuJlaJmo para ceLebra,. o 'Primdro 

Centenáf'io da criação da 'Pa,.óquía de 

!flo~Ja Senho,.a ~ínha doJ .:Anjot:J, 

em 'Pd,.olina. 

'1 de junho de 1/562 

7 de junho de 1962 

* * * 

OJ católicoJ dldponham-Je com 

lt ardente e preparem-Je com reÜgioJo 

fervor para tomar parte nat:J Jolenida

det:J do briLhante Centenáf'io, aoJ g. 
de junho de 1962. 

--



Mestres Fluminenses na "Se
mana de Estudos e Ação Social" 

Especialmente convidados pelos Arcebispos do Nordeste segul. 
dia, hoje, para Petrolina, em Pernambuco, onde participarão da 
·•semana de Estudos e Ação Social", o Ministro Geraldo Bezerrr. 
rle Menezes e o de utado Dail de Aliileid lideres católicos :tlu· 
·,,Jinenses e 1gw.·as de expressão da cultura em nosso Estado e 
r." País .. . 

O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que vem de regres· 
""1' do Rio Grande do Sul, onde integrou, em Pelotas, a banca 
c-;..aminadora para Catedrático da Faculdade de Direito daquela 
ci!ia.de gaúcha, é professor catedrático da nossa Faculdade de Di· 
't>tlo. e Membro do Trbiunal Superior do Trabalho. 
· · O deputado Dail de Almeida é também professor renomado, 
um especialista em problemas sociais. 

Os. dÓis ilustres representantes da cultura da Velha Proviu 
cio~ fa rão conferências, abordando temas diferentes mas tendo 
pol' b'1sc a Doutr ina Social da Igreja, em face dos problemas 

,ll(.l :::: . 

A ··semana de Estudos e Açi~ Social" será encerrada a 10 
do corrente . 



Rua 
Re<\lizou-se na quinta feira 

última a inauguraçã? da pla
ca que denomina Rua Bduar
do Luiz Gomes o trecho, da 1 
Rua José Clemente, que tem 
início na esquina da Rua Pr. 
Borman. e vai até o seu fi
nal. 

A solenidade, que foi p,resi-
~da pelo 'Prefeito Dalmo 

(Conclui na 2.~ página) 

, Aspecto da so]enida1\e, quando falava o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes 

Obe.rlflllq"f AAlqU pt:lffi. ~ l!ro- QJH\Py:l' lJ fl~Íffl 1gl:\ ~Uva. Df!· 
sença KlA :Pxmq. ~f: ijr. Q!ll~(.l ~llm~f.\f~f\HQr ~ff6lr<\ ~tntp. 
Peçanna. §Avf!r~fl Pf @g :§~- Wr. fl@l\g ijnlAU Ah+ftrtl•· Al~
tado, Df. fl;:nnU ~m :Xa~er1 9\ Qb.lirl!\n~~ froft!~&f:lr fiit
Presip~IIlJt ~a ~§flrnbl~l!l LP- tl!llPQHH li!HV!\~ }lrl}f · Jp~q 
gislaf\va. Pr. Ml'\ll~flg ll\ 1:\U- hu~w~hJ ~Hv~dg, tif . .Alv~~ 
ço, ~flcrt;tArt~ 4t: ,1\.gllftm!ltrt~r- PãPliUig E\~ tlUWlf!l· MPYIIÓ!i 
ção Q~rfll. Mtn\lltfA ~tlr'ftl{\P. NQ~@l:H\ t1t! llHVft: J)t-. Jf:!{\P 
Berep~ il' MfliWJtl • ._f~· Üé\f"' &o~rl~@§ ~tl euv~lr~- Socr{l
los Q.ht~~~e~ílll· Wll!i9Il 'fãt!H tl\fiA {lg IqtmPr ' Jy~t!wA· 
Moa~r M Dlfofi. L f@. Ver· ffirflfllilltM 1 J1>11~ ·«~ Mattl:llll 

liylvil:\ .li'llllfil8\>~ ( r~prespn tadu 
pclg ijl' - Lw-. ÇJ\rnt~iro ), Dr . 
Ant!lnig ;Pa~llg Of!.f!!ll di! :Pi
nl'IP: ~Yl~ ~ ijjt1!HP ~ ,flQil~a 
Jltmi\tg J.,.a~rtla , !! hlM\l!rall 
QlHHlll ll@fllon~lt~flql.l& l\ll g~s
tafi~(! nllli p\r!!Pl~~ · Allfifli c 
llll§ p]í\~S!!s 9TV~tlrv(tQOffl8 ql'\ 
Çjipitªl. 

Usªrllm fl~ ll~l!wr~. em ll13: 
lílll!imall praçl'le!l. o :Pf!lft~l to 
Pfll.r~w Oberlam!er. o Ço·:er-

n?d9r Celsq Peçanha. - o Mi
nistro Geraldo Bezerra de Me-

nezes. o Deputado Hamílton 
~(l.yier. ~PPlJ!lista Jost pe 
Mjl.ttos, flPeta Re.natu de La
cenda1 Sr. f4oAcyr Mru-eira 

Leite. 13, por fim. em nome da 
famfUI\. J;OPfP'!I!Iltada pela 
.IJ;xma. vhlva, filhos. ' netos do 
•augo&p n~enaieado. o Sr. 
Sylyjo Gome!i. 

Homenagem das mais jus
tas, a solenidade foi acompa
nhada cop1 vivo interêsse por 
incalculaval multidão que, des

sa maneira. reverenciava e. 
memo:rla do grznde. IutacJ r e 
benemt§rito cidadão que fol 
t:duarqo Luiz Gomes. 
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Cultura fluminense 
.<\ . E . SEJSINIO 

ORATóRJA - A capital flw111nense ouvi u, na semana que 
findou, os m:~iores oradores brasileiros. O primeiro encontro foi 
na quinta-feira , ao ensêjo da inauguraçr.o da placa que empres· 
tou a uma dal' mas da cidade o nome do Eduardo Luís Gomes 
qui! foi, para n ós, além de propulsor do progresso da cidade e 
acima de líder das classes produtoras, pai de Gomes. Filho. jor
nalista e poeta de boa qualidade. Naquele acontecimento de assis· 
tencia tão redw:ida quanto seleta, ouvimos o sociólogo e profes· 
sor Gcr.aldo Bezerra de Menezes, o m lbor orador fluminense 
9ue, noutro gênero ae êliscursõ "'su cro a ue sua ora ao a_ 

vem u anc · na en1 . . e 1m . 
egwu- e no pa aoque o amiltoJ?. Xa\'ler que esta agora atin

gindo a maioridade oratória, u1trapnssando os estreitos lim i1es 
das alocuções parlamentares e profissionais , para dotar seus 
discursos de conceitos filosóficos, tornando-os substanciai s . De 
Niterói é o mais eloqüente. À noite dêssc mesmo dia , em reunião 
comemorativa da ACDN, no salão nobre do SESJ , om·imos . num 
quase êxtase. o maior orador sacro do Brasil e arcebispo de Ni · 
terói, d. Antôn io que falou do alto aprêço em que a Igreja tem 
os desportos, ínmcando a aparência atlética das figuras dos. anjos 
para atestar IJ cuidado da Igreja no aprimoramento das formas 
físicas do homem e afirmando, na apoteose, que a doutrina da 
Igreja de que é príncipe, é a única que empresta ao corpo hu· 
mano a · condição sacrossanta de relicário do Espír ito Sant o. E.x· 
traordinário, erúdito ~ eloqüente , S. Ex :1 . superou a si m~smo 
na interligaç;io da Igr ,a com o esporte, em discurso que cobrou 
da assis tência de pé un1 dcmorz,do aplauso. Sábado, na com·en
ção do PSD fluminense, ouvimos Juscelino Kubit schek. lnimitá 
vel orador político. Seu di scnrso transcendeu às rai as que o acon
tecimento poderia traçar c constituiu alto estudo dos problemas 
nacionais , palpitan tes e da atualidad(': Presidenciali smo foi o 
absorn·nte. Grande timbre de voz. Magnífica linguagem Todo 
ação. Ki:·le o orador sobrepoz-se ao político c o cultor da arte de 
falar superou o conhecedor profundo dos prblemas brasileiros. 

Con·cspondência para Rua da Conccicão, 178 - Nitnrí' . 

·--·----

'~Cv~'r'r 
~) 2 o&_ r~ ~ -4fó'~ . 



Diario Carioca 
UM JORNAL DO RIO PARA TODO O BRASIL 

AV. RIO BRANCO, 25 ·SEDE PRÓPRIA 

RIO DE JANEIRO 

lo 

Rio de Janeiro , 17 elE maio elE 1962 

Exmo . :1r . 
rinistro JosEf GE rnldo Bezerra de ~-Ene ZE s 

IffiST! • 

O :9i6.ri o r!arioca. vei'1 à. prE,...ença elE V.BJ::a. -pedi! Slk.') 
valiosa adEsEí.o para urn rovi mEnt o quE sE nos af1gurn , nao so 
da rn i s alta f inali dade cívico-natrirStica , ne1s ~a.mb ÉI'1 de vnn 
de oportunidadE nos tem~os ~resentes , e que tErn , certC1mEn
tE, ru'1:pla re 'Jercu.ssã.o er1. t odos os círculos da comunir1ade na 
cionnl . 

Tre1t ... 1- se de uma CQffil)anha Em prol da cononiznçõ.o do 
Vener6.vel Padre JosÉ dE Anchieta~ ilustre fi gura da IgrE ja , 
modêlo a cabado de v i r t udes c ristas elevadas ao heroí smo , o 
qu...'L1 , como É not0rio , durante 44 anos , isto É, él.e 155'3 a 1597, 
atravÉs da cate quese mission6.ria e de uma vida int Eira elevQ_ 
tac1a à caridade , Empen110U-sE v i vm'lEntE , nos· momEntos mais 
cruciais do I sÉculo da ist6ria Br as ileira , nn 6.rà.un tt~.re
fa ele i np1C1ntaç:- o dos alicerces cri s tõ os ele nossa terra. . 

r)endo atualmentE o :Jras il a rnr1ior naçõo · cat6lica. do 
mundo , nêí.o possui , entretanto , nEnhUPl '-lant o seu. Nada !lk.'l.i s 
just o , pois , do ~ue a campanha. ~uE ora se inicia sob os nu~ 
1)Ícios do Diô.rio Carioca par a pu..:.,.onnrmos -pEla canonização de 
JosÉ elE Anch iEta ; consngrnc1o _\.n6stolo do :B r asil e Taumatur
go do :iifÔvo ~ ·undo • 

i1. cnnonizndío de JosÉ de AnchiEto dnrt1. ao povo bra
s ileiro et satif;façoo de ver santificnc'le1 a !11~ri t6ria figura 
do ~ondoso mi ssion6rio a quEm t 8nt o devenos • 

• cnmpan..ha pr6 c~nonizaçêí.o rle JLnch ieta , partida do 
Br asil , { U.'TI ato êl e f € 6 de g rra.tidÕ.ó nacional paro com a ex 
cE"lsn figu.ra humEl.Yla que dc:u ~. nossa terra feliz i mpuls o pa':' 
r n a Cristandade . 

Colimo.do o objetivo do Dinrio Ce1riocn , caberá ao Brn 
sil a. h onra de ~nver trabalhado para o cre s cimento dessa mes 
ma Cristcmc1nde , poi s , lEI!lbrruldo 8. I gre jn o nome de JosÉ de
lmc,1iet~. J?Ura a. gl~rificnçõ.o éloa altares , e st~r6. nossa. ter
r~ prop~Cl ffildo n toda a co1Et iviel8de católica Pmi s umn gran· 
d1osa. f1gurn de· Santo , qual , nos seus mo!llentos dE: nfliçêí.Õ 
poderá rEc 'JrrE r. · ' 

Mod. 3 - 50 bi s . - 100 fls. - 3 -62 



Diario Carioca 
UM JORNAL DO RIO PARA TODO O BRASIL 
AV . RIO BRANCO, 25- SEDE PRÓPRIA 

RIO DE JANEIRO 

3no c1e J oaquim lb.buco , i l ustrE estadi sta e escritor bra 
sil eiro , as seguintEs palavras : "A glorificaç2ío de .tnc"2iEta 
{ ru1t es de tudo o re c on.l.1E c imento de no~sas orie;Ens cnt6li -

~ d b t' . 1 11 cas - a renovnçno o n 1smo nnc1onn • 

Expostos os·moti vos q_uE nos lEvaram a recorrer no vali o 
, A _ A -

so au.xllio dê V . Ji:Jm. . e nn c ertE' za de q LlE este noss o apêlo m 
ra que venJ1.a V. 3x:a . cerrar fi l Ei ras conosc o nn nobrE' c runpa
nl:la de cnnoniznçêí.o do VenEr .vel Padre Jost dE 1\nchiEta Enc og 
t rorá. , de SU...'L partE , a melhor a c ol'1idn , temos a honra de nprE 
SE'nt nr os :nossos protestos d.n mais alta estima E' considera -
ção . 

Do.nton Jobi m 



CONFER . A M I E 
A Cruz do Mérito Judiciário 
Distinguido com a mais alta insí gni•a de magistratura brasileiro, 

o Ministro Geraldo Bezerro de Menezes 
Por indicação unânime da Diretoria e 

do Conselho Consultivo da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, acaba de ser dis· 
tinguido o nosso co·estaduano Ministro Ge; 
raldo Bezerra de Menezes com a Cruz do 
Mérito Judiciário, a mais alta condecoração 
conferida a um magistrado brasileiro. 

A notícia alcançou, como seria de es· 
pe~ar, grande repercussão em nossos meios 
culfiurais, onde o agraciado desfruta de 
merecido conceito, como catedrático da fa
tuidade de Direito e membro da Academia 
Fluminense de Letras. 

Vitoriosa a carreira de magistrado do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Foi 
Juiz-Presidente de uma das Juntas de Con
ciliação e Julgamento do antigo Distrito 
Fedeiral, Procurador e último presidente do 
extinto Conselho Nacional do' Trabalho, 
primeiro presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, por eleição e reeleição, unâ· 
nimes, e Correge:dor Geral da Justiça do 
Trabalho no Brasil. Em todos êsses postos, 

~empre se impôs por sua inteireza moral 
e profundos conhecimen-tos jurídicos, que 
lhe asseguraram o renome como magistra
do. 

Ao e;mpossar·se na presidência do Tri
bunal Superior do Trabalho, o Ministro . 
Júlio Barata, seu atual presidente, . referiu
se ao Ministro Geraldo Bezerra de Mene· 
zes, apontando-o como "Juiz, pcradigma 1 

de Juízes". 
De autoria do eminente Ministro o 

projeto, convertido no Decreto·Jei n. 9.7f/7, 
de 9 de setembro de 1946, promulgado pe
lo Presidente Eurico Gaspar Dutra, que deu 
à Justiça do Trabalho sua atual organiza· 
ção. Foram então extintos os antigos Con
selho Nacional e Conselhos Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal Superior e os 
Tribunais Regionais do Trabalho, sendo or· 
ganizada, bases sólidas, a magistratura 
do trabaJhO, com o ingresso dos Juízes to
gados, po c:on~so, nas Juntas de Conci· 
li ação e Julgamento. I 

"'O F~>>-_JV~) 2 ""'-~~ o4__ 

-19b~. 



~~-~~ un.amm-
OIJ~IeQI- Consultivo 

lrasileiros, ser dis-
nosso co-estadtUno Ministro Ge

raldo 8 de Menezes com a Cruz do 
Mérito Judtci,rio, a mais a!t~ condecoração 
~onferida à um magistrado brasileiro. 

A. notícia alcancou, como seria de es· 
perar, grande repercussão em nossos meios 
culilurais, onc:(e o ágraciado desfruta de 
merecid'l conceito, como catedrático da Fa
culdade, de O 'to e membro da Academia 

d etras. 
a c eira de magistrado do 

Ministro Geraldo B erra de Menezes. Foi 
Jutz-Presidente de uma. as Juntas de Con-
ciliação e Julg-amento antigo Distrito 
Federal, Pr~curador e o presidente do 
extinto Conselho Na · I do Tf'abalho. 

ibunal uperior 
e reeleição, unâ-
1 da Justiça do 

todos êsses postos 

de magistratura bras i l-etra, 

ezerra de Menezes 
!.empre se impôs por sua inteireza MCM'8I 
e pro undo connecime tos jurídicos, 
lhe assegur ram o renome como Magtstra
do. 

Ao E,mpossar-se na presidência do Tri
bunal Superior do Trabalho, o Ministro 
- úlio Sara , se t I residente, referiu-
e ao i tro Bezerra de 

zes, a ontand . o "Juiz, p<>radigr 
de Juízes". 

De autoria do eminente inistro 
projeto, convertido no Decreto ei n. 9 . ...,., 
ae 9 de setembro de 1946, pr ulgado 
lo Presidente Eurico Gaspar Dutra, que 
à Justica do Trabalho sua atual 
c-o. Foram então extintos os 
~e!ho Nacional e Conselhos 
Trabalho e criados o Tribunal "'nnP.,..,... 
Tribunais Regionais do Trabalho, 
ganizada, em bases sólidas, a m;,mc:tr•t 

do trabalho, com o ingresso dos 
por concurso, nas Juntas de 

e Julgamento. ' 

11 0 Flunrtnonse" - Nite:r6i, 2 de dezenb:ro de 1962 





.!Llf_ ~ uf.c fo/vi- ~- ~J 4-1o&~ 

;;<Não há Tribunais que b 
abrigar o Direito, quando 
ausenta da conciência do 

Dentre as figuras ilustres que 111m, mu já benem.,ta 4N001a- dlgJMOS &181m, de 
estiveram em nossa Capital quan~ çl!.o do11 M~trados Brullol.rol, cllljlprlmento dos dev 
do das comemorações do "D1a numa obra extraorcttntrta àe ::Jrvam estas consldq 
Nacional da Justiç&. ", realizactas congr&Qamento. de aut.antlco eon· a~dto à fé, t. Rlfl~ 
sob o patrocinlo da Associaçãü graçamento da famflla jUdloh\.. que a c1lgnldade, de ct1 
dos Magistrados Brasileir;::s, des~ 1·ia. brasileira. (Palmas). E ho"' rr&ndez:a de que se ~ 
tacou~sc o Exmo . Sr. Ministro je, mercê dada eaf6rço QOillh'u- milllo do M&glaQ-adj 
Geraldo Bezerra de Menezes, dü t ivo, nós, 011: mqiftradoa bralf.. ma._, multo mais, na 
Tribunal. Superior do Trabalho . leiros, ji nllo aomoa mala 1rmAoa traorc1lndrta de deveres 

S. EX!!.. foi distinguido com a que se ignoram e que 10 desoo- se sujeita do que em 
"Cl'UZ do MtrlCn .rl"1ici:\r i< • " . ~• nlleoem: somos Ü'D'liOI flUO VIVI• vantagens que se lhe 
mais alta inslgnla da magistra~ moa nestas :feâaa clanes da JUI• Ul8i\II'N', (~almas> • 
tura brasileu:a, que aw fo~ entre- t lça celebrl.du. eo a ano, em que ae aflnn~ Qlle a h 
gue pelo excelentís~!;no ~e11hor 8 de dezembrQ: IOQWI lrmlo1 a lnte!Rza; a vertlcalll 
dr. AUi'élto Corrêa do CarJ.no, que, nestes · ene~Pntros, v1VltlllOI ral, hi-de refletir semp 
bD. Governador do Esta do, em sôbre o tmpacto dos mtsmos aen- deza e ao próprio tem 
sessão solene realizada na As~ ttmentos, dol!l ~oa anaetQI, dll mildade cristã da toga. 
sembléla Legislativa do Estado, mesma vontade e doa m18Dl01 Alll meua amigos, a. 
oportunidade em que proferiu idea~. mais rJroro•a exaçllo ;n~ 
)lma eloquentt! oragão, encan- qta feli~ êate· que escolheu a. mento doa deveres Ji 
tando a todos os presentes com Aasoclaolo dos :t.lqtatrados Bra·· nlo deve constituir um 
a aua palavra fácil, erudita, r e~ eileJroa para 'UlUr mais inten••· Magistrado, antes um 
vestida de sentimentos a!tTUistl- mente quantos vea~em a toJ& por cada dia. Exação, a n 
cos e de estimulo à. magistratura êste BrasU ator!\. por$!U8 hoJe a rosa no oumprtmento 
brasileira. CristandadE~, o :araau de Jotlhovt s, veres . 

o preclaro Ministro Geraldo celebra a :festa J?,Axtma da r- Rui, o J)&trono excels , 
Bezerra de Menezes é emérito p;em Santfsl!ima., e.speculum Jus• Yoradoa })rutletros êle 
professor de Direito, intelectual tltlae''• eap&lbo da. Justto~~t. (Pai- :~~ntonga, vêde bel~. a 
de escól, autor de valiosíssimas mal!> • que merecia lnsoulpida 
obras e figura já conhecida en- Quero salientar-vos que d.a rBII• t do de todos os Tribunal 
tre nós, de vez que como Corre- ponsabllidade dQ Mqtstra 0 oret- do B\'8811 e nl!.o t 
gedor da Justiça do Traball1o ICe fe se intenstflea 110~" stradoi, nt.ó tenb~ 
B 'I - · ·t Ti' t d ma quadra, qual a n<l881!>• nwna ce do proclamar bem 

rasl elra VIS! ou nosso .J.s tl. Q, quadra ". ue, no plano jundlco, ae t•" "'"l&•"'as, diante de ocasião em que pronunciou um11- " - - .•• 
belíssima aula sôbre Direito do caracteriZa pelas solenes e pe- ta.qtet ernêrttos do E!~e 
Traballlo na Faculdade de Di~ las rettera,daa declaraç&ls de Dl· ;Lerfl!lntfvo dllS FOrçll$ 
reito da Universidade do Pará, reito, mas que, tn:telizmente, nil.o do Brasil nll.o tenhan 
quando patenteou a sua cultur& encontra, est~t. é a verdade, uma em atlrm.Í.r que deseJ1 
tmpar, aliada a uma inteligên- coiTespondê>ncia exata no cum- dos nós seja inscrita 1 
ela l.nlgualâvel. prlmento das obr~ oorre- co dos ''l'ribuna1s :Sl'l\;1 

!DISCURSO latas- 1 1entença de Rui: "nlio ~ 
Graças à colaboração do depu·· V.ós sabel8 que 8 Oonst.tulçll.o nall que bastem para 

tado Nei Peixoto >\s comemora~ Wawar de lDlO, esta. constttut~ Direito, quando o dev~ 
cões do "Dia da Justiça" na As~ ção que elevou a \lDUI, catogorta •~mta da conscUinciiUI d 
sembléia Legislativa do Estaclo, mais alta os direito:~ soclall, tam- trado" (Palmas) bém tmp6s aos otdadlo1 deve.. · • 
publicamo na intgera o SI'!U bri~ res maiores Vêde 0 oxen\plo do Eu vos dl(o, bem per1 
lhante discurso feito d~ impro~ dlteito de proprt.ed~. 0 ma.ls I nJ.o estou atendendo ~ 
viso e que foi gravado, em f1ta. individualista de todos os di"'et- vertência de um mestr~ 
magnética . tos também dêle re óiase sole- 1 Bem-aventurados os qu~ 

Exmo. 81' . Governador do Es~ 116:Uente naquela óonstltUÍçli.o de ves, porque dêle,s I§ a Jl'j 
tado, Dr . Aurélio do Carmo. Ex~ tamanh~ transcendência hlstórl- auditório, Mas, nlo po~ 
mo. Sr. Presidente do Tribunal ca: a propriedade obriga; nllo é clutr es&IUI expressfilla se 
de Justiça do Pará. Exmo. Se. só a proprted~e que obrlia, t!l- vos Magistrados, meus ~ 
Presidente da Assembléia Legis~ dos os direitos obrigam. luta e meua 1rml!os de 11 
!ativa e Vice-Governador do Es~ Estou em a!lrmRl'·VOS fl dei~ vos dizer que para tP.ZII 
tado Exmo. Sr . l\1:inistro Afrâ~ xai que vos diga, sob 0 pêso cta àquela ~eflnicAo, 4e A1 
uio bosta, benemérito Presiden~ minha responsabilidade de Ma- (lo M&.gl!!tradp: "JtlatiÇJ 
te da .Associa~ão dos Magist;ra~ gistrado, sob 0 ~10 de mtnh• res· l nl!o podemoa limltal,"'tlO• 
dos Brasileiros . Exmo. Sr. Mi~ ponsabllidade de modesto ;p1·o~ nas com as nossas :!'ôrç2 
nistro Delfim Moreira Júnior, fessor universitário de Direito, conscientemente, de erm 
antigo Presidente do Tribunal estou em dizer-vos que 0 drama, 1 alto a'J no .. as vistas, 1 
Superior do Trabalho e da As~ 0 drama angustiante, da época voltar o nosso ;pensam 
I!Ociaçl!.o dos Magistrados Brasi· que estamos vivendo, no plp,no 1 Deua, temos d~ Jledlr 
!eiros. Elxmo. Sr. General Co~ ~uridico, consiste nlsto, essencial- ae suas luzes e as suas 
mandante da 8a. Região Mili~ mente nisto, nesta desiUIIIOC11Wilo i .~ell, porque Oeus ;11l.o 
tar. Exmo · Sr. Almirante Co- profunda, evidente, sdtante, en- a AIUprema mtsericórdl 
mandante do IV Distrito Naval. tre as declaraçOes reitera.dll.ll o 1\llli~trl\dos, é a !ll.Ulrell] 
Exmo. Sr. Prefeito de Be- •olenes de direitos 8 a au.&enct~~o, ça! 
lém. Eminentes Desembargado- r :c= 
res , Juizes. Senhoras e Senho
res. Nos Cantos de Leopardi -
lembra-nos um escritor nosso -
ftgura-z;e a visita do poeta à. ofi-
cina das Musas, surpreende-lhe 
a inexistência do instrumento de 
J)erfeição, e a musa, incontinen-
ti justtf1ca.~se: "la lira est ccn-
sÚmata" . Gasta, não tivera tem-
po de refazê-la . 

Senhoras e senhores, a defe
rencla enobrecedora e gratísslma. l 
dos meus poucos colegas de Ma- I 
1111tratura, agraciados pela As~ 
IOCiaçlo dos Magistrados Bras! -~· 
letros deferência, d e que ape
nas hoje tive notícia, leva~mc r• 

eata. eltuat>ão. leva~me a ur;n d!s·., ~ 
curao apressado, a um dlSctirm 
•em o prcnaro, sem o esmêro, que 
se impunha, porque, tambént 11. 
mtm, faltou . temor• para utili ~ I 
zar·me daquele instrumento da 
per!elçlio 1'1. que se referia a mu
sa. dos Cantos d& Lcopardi s··-,, 
embarg-o, confe!'lao-vo~. si>lt 'J-nY 
tre,nquilc, inteiramente à von-~ 

· tade, para dirlgll'•VOS a pala Vi' ::L, 

nesta hora, sobretu,lo, pm·que, no 
PJterofcio da PreRld~noia rio T!'i- • 
bunal Superior do Trabalhn. '"' 
oxercfcio da Corregrdoric, c-.~r::>' 
da J ustiça do TrrhHlho do Era- 1 
1111, aqui est.lve, várias vllzes. nos - ~ 
t p. Belém de tant:?.s tt·o.dic:ões e : 
t antl3,s glórias, em contacto rnni• , 
intimo com €'stes meus !!'l''l.nd<''. : 
colegas de ll.1:o;~istratura Tm.b" - I 
lhist~t . Membro!! n'-1. J•.tsti·;a d0 
Trllbalho da 8a. R~1i5.o. 1 Aol' i , 
P'lt!ve • fut rflcct>~ c~o PO F. n:rér-in 1 

Tribunal de Justic:. rlc> Estado. 
fui recí.bido pela nnbr~> Orden' 
dos Advo~ados do Par '• visitf'i. 
pus-me em cont:-ctn C'On ll ~ 1 

grandes Associn!'é--; r.>r·-.f••~i.;n~ t~ 1 

e Sindicais de FmTJregf><iOR 'l r•,
Empregadores do Pará , P. . 
fim. o meu not re ""lf'gR cl f· ::111 ~ · 
glstr:>tnr l'. e r!. e M~ .,.; ,.t~rh S1•
nerior. Dr Aloísio O''"':eo . (>,-,-, 
nome diJ. Congre-sn" ~'J Ó'l Fsclli . 
dade, honrou-me com 1.\'11 ranv• 
te para ã u·i51ir umf! pa1 :J.n·r· rln 
estímulo ii. "lOcid::tde paraens<' 
E mais : faz dols meses recebi ,,., 
sumamente ho'1rad(• o tlt.ulo :otl- 1 
tamente significé'. t!vo. acompn - ' 
nhado d;l. medalh n com~rv~ r;:fl th· ,.. 
llo cinquentenãrio dn. Far.Pldr. ~ •· 
ãe 'Direito da Un!versidade clD , 
Pará. 

Sinto-me à vontade, porcue rlP. 
sejo, sobretudo, rcalrn.r ' eoft'n 
ço gigantesco. fecundo, que vem 
realizancio, por todos os qua• , 
dr~ntes da. Pãtrla, esta novel, 1 





Boletim da Federação das 

A FEDERA~~~gr~gações Marianas 
CONGREGAçõES Conf. Nac . das CC. MM. : 1J.k_ 
MARIANAS nistro Geraldo Bezerra de Mene~ 
HOMENAGEIA O ~ antlqo Presidente da C~. 
PADRE PAULUSSEN I ~Dr. Machado Fortes, atuâi 

_ Presidente da Federação Maria~ 

Em reunião mensal da Federa~ na ào Rio Estiverllnt presentes 
ção das Congregaro-es M · uma delegação da Federação das 

... ananas 
do Estado da Guanabar e CC· MM . da Arquidiocese de 

a ru co~ . . 
junto com a Diretoria J". C... f Niterói e o R. Pe . Odilon Jaeger. 

N 
" on. :" , . 

ac. das CC. MM. do Brasil, foi 1 " · J ·• Diretor da Fed-;!1ação das 

homenag_eado; no dia 27 de~ agõs~ CC. MM. de P_o~to Alegre. 
to, no Liceu Literário Port e· O orador oficial da s:1lenidade 

R P 
~u s, f . M .. 

o e. Luis Paulussen, S.J., Vi~ .~ Imstro G eraldo Bezerra_ 
ce-Diretor da Federação Mundial C!~ Menezes que em entusiasta e 1 
das Congregações Mariana vibrante oração saudou o ilus-

D 

s e .. I 
iretor do Secretariado Central ire ~Isitante, que vindo da Ar~ 

da._ CC.MM. e que, lambem, por ge>•tma, a~de P"''.'diu um Ev· J 
~ Ito tempo dirigiu a revista centro Latm~-~menc.mo de Dhi- l 

CIES ORDINATA"r qentes , se dmge aos EE. UU . 1 

O R. Pe Luis Pauíussen, S.J. para uma das reuniões da Fede. I 
já esivera no Brasil por ocasião ~:·~o Mundial das CC.MM . . em 

d 36 C 
'-'" 'cago . ·~'"~H', 

o .• ongresso Eucarístico t 

Internadonal, quando tomou Por feliz coincid ' ncia, anive~:-· 
contato ctJm as Congregações Ma s ;.:> .i.ando o ilustre , .isitante, im
rianas da então capital da Repu~ provisou~se~lhe singe··t homena· 
blica e alguns estac3Õs do Sul. gero com todos entoando 0 "PA· 
Nessa ocasião pronunciou qua~ RABENS 1 PARA VOCE'', ao 
tró conferencias que posteri'lr~ mesmo tempo que se lhe apresen
mente fo· ·am enfeich

3
das num taram uma vela para $er apagada. 

opúsculo que tomou o título "AS Como lembrança da visita e da da 
CC.MM. NA VIDA ATUAL ta natalícia ao Pe. Pault;ssen foi 

DA IGREJA". O homen39eado ofertado um ALBUM MARIA~ 1

1 

é, sem favor algum considerado . NO mostrando as a tividade·s apos 
uma das maiores autoridades em tólicas, de formação e vida inte
ma~·iani~mo no mund~. já por ser rior das Congregações Mariana~ 
de fato um eshtdio::;o da maté~ Masculinas e fem\ninas do B,·a
ria, já porque visita constante- sil. Encaregou-se d,1 confecção 
.nte.nte as Cor"gregaçõe!' Marianas do Album o Secretácc.i Gera! clas 
de todas as nações e priva episto Conf. Nac . e da rev1sta "ES
lar e diretame-nte com numerosos TRELA DO MAR", Ant nío 

Prm:notores mundiais de. movi- Maia. 
Usando da pal.1vra para ;1hra· 

decer as homenage11s, o dillaJ ico 
A reunião no Liceu Literário 

Portugues contt>u core cerca de 
400 congregadOill. 20 Padres Di~ 
retores de CC.MM., igual núme~ 
ro de bandeiras marianas, bem c:o 
mo com a presença do Revdmo. 
Pe. Paulo J. de s~uza, S.J, Vice-
Diretor da Conf. Nac .. das CC. 

I MM . do Brasil; Pe Lauro Lopes 

l S. J., Diretor da Po.leração das 
CC . MM . do Estado ,;la Guana-

1 bara; Brigadeiro Ovidio Alvrs 
[ Beraldo, atual Prestdente da 

sacerdote jesuíta teceu as r ais 

I 
elogiosas palavr3.:; ao entusiasmo 
c:os congregados marianos b;Fasi
leiros, declarando que nota aSsim 
tão cracterística, em dose igual só 

1 tinha visto nos congregados do 
V iatnam. Louvou a luta que os 
congregados travam cintra os co• 
munistas e exortou-os a que pros· 
sigam sem esmorecimentos ne-sta I 

I senda gloriosa sempre sob a orien j 
tação da hierarquia eclesiástica. 

cn 
o 
-c 

o ca 



Da primeira vez que aqui es
teve, o Pe. Paulussen declarou I 
que, tendo-se em vista a org ni
zação, considerava as CC.MM. 
do Brasil cOmo em primeiro lu
gar (certamente devido a sua di_ 
visão em Confederação, Federa~ 

I ções Diocesanas, Regiões, Seto-
res e CC.MM. )', o que para nós 

brasileiros constituiu uma grande 
surpresa! Nesta sua segunda visi
ta nos fez empatar com os chine
ses em entusiasmo, Que na pro
xima visita o Pe. Paulussen nos 
equipare com as nações onde o 
movimento mariano sobressai pe
la formação e ação, aí então 
estaremos 100% marianos! E o 
Centenário das CC . MM . que 
se avizinha cé1ere ( 1963) , há de 
nos proporcionar a consecução 
deste. fim. 
O Pc. Luis Pau1ussen teve ainda 
mais dois encontros com os Diri
gentes do movimento mariano 
brasileiro: dia 29 reunião.lanche 
com a Diretoria da Conf. Nac. 
das CC. MM. e antigos Dirigen, 
tes; no dia 30 reunião de estudos 

I com os Promotores Jesuítas âe 
CC . MM . . E de sua experien
cia c autoridade muito se aprovei-
taram nossos Pe. Diretores e nos
sos Dirigentes que já estão ansio 
sos pela sua terceira visita, que. 
Deus queira; seja muita em bre
ve. 

Consignamos e agradecemos 
a presença dos seguintes Padres 
Diretores na reunião mensal de 
agôsto, em homenagem ao Padre 
Paulussen, S. J. : 

Pe . Teófilo da C .M. de S. 
Cristovão 

Pe . Rufier do Colcgio Santo 
Inácio 

Frei Iná cio do Menino Jesus, 
assistente do Setor Mater Castis
sima. 
Pe. Colombo da C.M.S. Pau, 
lo Apostolo 

Pe Estanislau asgsitente do 
Setor M ater Amabilis 

Pe. Francisco Pires assistente 
do eStor Sancta V jrgo Virgi_ 
num , e ainda doPe. Lucio auxi
liar do Paroco da Matriz de São 
;oão Batista da Lagoa. 

Pe . João da C . M. Fatima do 
Riachuelo. 

Consignamos ainda a preserça 
do Pe. Iaagcr diretor d:.t Federa
ção das CC. MM. de Porto A.le-

• gre. 
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REPORTAGEM 

Texto: «A CRUz, 

Homenagem ao 

EM reunião mensal da 
~ Federação das Congre

gações Marianas do 
Estado da Guanabara em 
conjunto com a Diretoria 
da Conf. Nac. das CC. MM 
do Brasil, foi homenagead~ 
no dia 27 de agôsto, no Li
ceu Literário Português, o 
R. Pe. Luis Paulussen, S. J. , 
Vice-Diretor da Federação 
Mundial das Congregações 
Marianas e Diretor do Se
cretariado Central das CC. 
MM. e que, também, por 
muito tempo .dirigiu a re
vista "ACIES ORDINATA" . 

O R. Pe. Luis Paulussen, 
S. J . já estivera no Brasil 
por ocasião do 369 Congres
so Eucarístico Internacio
nal, quando tomou contato 
com as Congregações Ma
rianas da então capital da 
República e alguns estados 
do Sul. Nessa ocasião pro
nunciou quatro conferências 
que posteriormente foram 
enfeichadas num opúsculo 
que tomou o título " AS 
CC. MM. NA VIDA ATUAL 
DA IGREJA" . O homena
geado é, sem favor algum 
considerado uma das maio
res autoridades em maria
nismo no mundo, já por ser 
de fato um estudioso da 
matéria, já porque visita 
constantemente as Congre
gações Marianas de todas 
as nações e priva epistolar 
e diretamente com numero-

Aspectos da reumao da 
Federação das CC.MM. 
do Rio de Janeiro. quan
do eram prestadas ho
menagens especiais ao 
Pe. Paulussen. que por 
coincidência aniversá
riava nesse dia. 
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Padre Paulussen 
sos Promotores mundiais 
do movimento. 

A reunião no Liceu Lite
rário Português contou com 
cêrca de 400 congregados, 
20 Padres Diretores de CC. 
MM., igual número de ban~ 
deiras marianas, bem como 
com a presença do Revdmo. 
Pe. Paulo J. de Souza, S. J. 
Vice-Diretor da Conf. Nac. 
das CC. MM. do Brasil; Pe. 
Lauro Lopes S. J. , Diretor 
da Federação das CC. MM. 
do Estado da Guanabara; 
Brigadeiro Ovídio Alves Be
raldo, atual Presidente da 
Conf. Nac. das CC. MM. : 
Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, antigo Presi
dente da Conf. Nac.: Dr. 
Machado Fortes, atual Pre
sidente da Federação Ma
riana do Rio. Estiveram 
presentes uma delegação da 
Federação das CC. MM. da 
Arquidiocese de Niterói e o 
R. Pe. Odilon Jaeger, S. J. , 
Diretor da Federação das 
CC. MM. de Pôrto Alegre. 

O orador oficial da sole
nidade foi o Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes 
que em entusiasta e vibran
te oração saudou o ilustre 
visitante, que vindo da Ar
gentina, aonde presidiu um 
Encontro Latino-Americano 
de Dirigentes, se dirigia aos 
EE. UU. para uma das reu·· 
niões da Federação Mundial 
das CC. MM. em Chicago. 

Reunião-lanche e Missa 
na sede da Conf. Nac. 
com Dirigentes marianos 
cariocas quando se te- ~ 
ve proveitosa mesa-re- ,.. 
donda sôbre diversos 
problemas do maria
nismo. 

~«F~~ 1#/wv~> 
~) fVo-v.t<..~ ~ --IIJ6.2. 



A propósito de uma festa 

comunista 

O Partido Comunista nunca vence pelas 'li'DM. 
· Sempre que conquista u poder é através da fôrça, 
elos golpes militares, das con6pirações matemá.tictt
mente organizada~. Na ltússia, em HJ 17, ano da re 
volução, apenas 0,01 % do povo, Sfgundo estatlstict~ 
oficin.l soviética, esposava as idéias de Marx. Na 
China , em 1949, por Jcasião da tomada ào govêrno 
por Mao-Tse-·rm:g, era de 1% a cifra dos bolche
vistas. Em Cuba, os comunistas formavam insigni 
ficante minoria, quando eclodiu a epopéia de Sier
ra Maestra. 

No Brasil, os comunistas talvez jG. estejam 
preparados para o lance decisivo. Não nos tran · 
quilize o baixo inuice perceutual de ·vermelhos: 
éles são um perigo para a sobrevivência das im
tuições. 

Outrora, o marxismo era pregado, veladamen
te. Hoje, o combate é travado a luz meridiana. 

Em nossa cidade, por exemplo, bá poucos dias, 
o Jardim de Infância abriu suas portas para a co
memoração do 40° aniversário de fundação do P~, 
«gentilmente cedido pelo dinâmico Prefeito da ·Prin
c usa do Sul», conforme palavras contidas no bole
tim de propaganda largamente espalhado. 

Longe está o comunismo de ser a nossa liber
tação. Cuba é um exemplo próximo e viv0. O po
vo daquele pais está à beira da fome e a liberda
de foi sufocada pelo terror do «paredón». · 

Quem nos veja acusando o comunismo com 
tal ardor não julgue que sejamoB a favor do capi
talismo ou façamos .côro à pregf.l.ção anti-comunis
b dos magnatas. 

Urge que modifiquemos a estrutura social do 
Brasil. Urge que sacudamos a onipotência dos .tu
barões, dos trustes, da meia dúzia que luxa com o 
suor e o sangHe da maioria escravizada. Mas o 
caminho da revolução está na democracia qu~ é, 
por essência, cristã, na frase de Ja.cques Maritain. 
DemocracJa que ainda não foi implantada no Bra
sil, porque êsse regime q11e ai circula com aquêle 
apelido é apenas uma caricatura, uma imitação 
falsa. 

1~ preciso que ao lado da democracia politica 
(ainda tão imperfeita) exi~ta a democr.acia econô
mica (que apenas engatinha}. A propriedade deve 
83r estendida à maioria, através de uma politica 
habitacional séria, através da reforma agrária, a
través da educação econômica. O tfr.,•· -._u neces
sita de maior valorização, objetivo -que será con
seguido pela sindicalização dos operários, pela a
plicação efetiva das leis trabalhistas, pela rE>prcs
são criminal à burla contra o salário mínimo e ou
tras garantias do trabalho. Também devem ter pa
radeiro os abusos do poder e':!onômico, a especu
lação desenfreada, sobretudo quanto aos gêneros 
de pdmeira necessidade. 

O episódio do Jardim de Infância terá sua ré
plica. A Ft:deração das Congregações Marianas a
Cfl ba de endereçar um convite ao Ministro Geral~ 
do Bezerra de Menezes do Tribunal Superior do 
TrJ.balho, a fim de que realize, em nossa cidade, 
uma conferência sôbre a «Mater et Magistra». 

Assim, no mesmo salão talvez, em que ecoou 
a pregação comunista, ouviremos a exposição dos 
rumos traçados pela Igreja, no sentido de que a 
humanidade encontre a paz social por que tanto 
a t:t pira, paz que é obra da JustiçaJ segundo dis8'e 
o Papa Pio XII. 
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Cachoeira de Itapemirim 



O. M. S.M. P. 
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Cachoeiro de Itapemirim, 16 de março de 1962. 

Dr. Geraldo, 

Salve Maria! 

Sabe de UMa coisa muito i n teressante? Os congre
gados aqui de Cachoeiro estão coM muitas sandades suas. Acredita? No 
"duro" mes mo. Tanto que tivemos uma reunião de Diretorias, e entre os 
assuntos ventilados vimos a necessidade de um estudo ma.is profundo e 
melhor de diver sos pontos da dcutrina da Igreja. A turma, em geral,sÓ 
quer coisa superficial e sem impor tância. Ai, pensamos: - qne tal um/ 
estudo sÔbre Uater et 11agistra, sÔhre a reforma agrária, sÔbre o sen
tir com a Igreja, sÔbre a questão de capital e trabalho ••• enfim, . um 
tema assim mais ou menos. E, para isto, chamaria mais a atenção um l~i 
go ••• e um leigo da envergadura do Dr. Geraldo ••• 

Aceitaria êle tal idéia tendo 235 filhos, corno I 
, - -disse o Dr. Dalton? Filhos ate que nao sao tantos assim ••• e os tra-

balhos? AÍ eu gritei lá do meu canto (se é que estava no canto) o que 
manda aí não são os filhos e nem o trabalho, mas o AJWR pela causa. I , 
Por isto, tenho quase que certeza que o senhor aceitara o convite pa-
ra via aqui a Cachoeiro, no dia e mês que quiser, para passar um tem-

\ 

pinho conosco e ,ralar sÔbre um dos temos acina propo~tos, não? Sei que 
o seu trabalho e grande, mas o seu a rrtor pela Igreja e ainda maior. E 
depois, não é só isto: o senhqr deixou mnitos al!ligos aqui em Cachoeiro 
e será possivel .que não está com vontade de revê-l os? Chegou, então,a 
ocasião. 

Estude o que propus, consulte o traves ~ eiro e d~ 
pois me responda, sim? Quanto ma is depressa melhor, para podermos fa-

' zer uma propagandazinha. Poder1amos fazer em forma de debates, etc •• 
Exposta a questão, deixar ma.rgen às perguntas e a té mesmo, quem sabe, 
organizar cÍrculos, etc. Enfim, como o senhor achar melhor. Então,po
demos es perar? 

Um abraço muito apertado e um Salve Maria 
do seu amigo e irmão em t-1aria, 



omsmp 

Cachoeira de Itapemirim, 16 de março de 1962. 

Dr. Geraldo, 

Salve l1arial 

Sabe de uma coisa muito interessante? Os congre
gados aqui de C~choeiro estão com muitas saudades suas. Acredita? I 
No"duro" mesmo. Tanto que tivemos uma reunião de Diretorias, e entre 
os assuntos ventilados, vimos a necessidade de um estudo mais pro -
fundo e melhor de diversos pontos da doutrina da Igreja. A turma,em 

, A ( 

geral, so quer coisa superficial e sem importancia. A1, pensamos:-
que tal um estudo sÔbre a Mater et l·iagistra, sÔlJre a reforma agri -

A A .. 
ria, sobre o sentir com a Igreja, sobre a questao de capital e trs 
balho ••• enfim, um tema assim mais ou menos. E p~ra isto, chamaria/ 
muito mais a atenção um leigo ••• e um leigo da envergadura do Dr.Ge 
raldo ••• 

Aceitaria êle tal ideia tendo 235 filhos, como I 
disse o Dr. ~alton? Filhos até que não são tantos assim ••• e ostra 
balhos? A{ eu gritei lá do meu canto (se é que estava no canto) - o 
que manda af não são os filhos e nem o tr~balho, mas o AMOR pela/ 

, 
causa. Por isto, tenho quase que certeza que o sr. Aceitara o con-

. A 

vite PAra vir aqui a Cachoeira, no dia e mes que quiser para passar 
um tempinho conosco e fa,ar 'sôbre um dos temas acima propostos, I 
não? Bei que o seu tr~balho é_ grande, mas o seu amor pela Igreja é .. , , 
ainda maior. E depois, nao e so isto: o senhor deixou muitos ami -
gos aqui em Cachoeira e será possÍvel que não está com vontade de J 

A .. .. 
reve-los? Chegou entao a ocasiao. 

Estude o que propus, consulte o travesseiro e d~

pois me responda, sim? Quanto mais depressa melhor, p~ra podermos I 
fazer uma propagandazinha. PoderÍamos fazer em forma de debates,etc. .. ' , Exposta a questao, deixar margem as perguntas e ate mesmo, quem sa 
be, organizar círculos, etc. Enfim :, como o sr. ~char melhor. Então, 
podemos esperar? 

Um abraço muito apertado e um Salve Maria 
do seu amigo e Maria 
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22 DE JULHO 

AGENOR BARCELOS FEIO _,..,. --~_....,..._......_...., _..,,...,>4'.,.,. .. •• ,...,..,,. • ....- ........... ~·· .. ,. .... ··-••.., .. -....-.-

N iterói pioneira de grande 
campanha cívico-social e cristã 

Embora mui ràpidarnente. 
nossa reportagem teve ensejo 
de noticiar, há dias, que o co
ronel Ageoor Barcelos Feio, 
presidente da Caixa Econômi
ca Federal do Estado do Rio 

1 
e 

'ice-presidente do PSD Regio
nal .fluminens.:-, ao tomar pos
se no cargo daquela autarquia.. 
sugeriu a criação de um movi
mento cívico-cristão que deno
minou "Voluntários da Pâtria 
para a Defesa do Brasil Cris
tão". 

Ontem, procuram{lf.l ouvir 

aquêle homem público, que ------....,-----=~-=--===---;;:==~ ..... --.J 
tem seu nome ligado a aran-
des realizações na Velha Pro-
vincia em tôrno do m()omento~ 
e oportuno assunto. 

"Corno sabe, disse-nos, inici-
ando, o nosso entrevistado, ês-
se Movimento eu o lancei por 
ocasião da minha posse na pre
sidência da Caixa Econômi·ca 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro presentes altas autori-
dades federais e estaduais, ci-
,·is militares e er-lesiásticas. A I 
(C~nclui na 4.• pág. do 1.0 cad.) +-



Niterói pioneira ... .. ~ _ 22- '~-- 1'U'2 
<Conclusão da 1.~ página; , " 

certa altura do meu discurso I ~a-:m-casa, ~e quadra-e~-qu_a: a:;I;,::n!..!:p~a~r~o~.a_..L<J~~-l.l!<.-u.t:~_:!W 
de improviso, declarei dirigiu! zon~ , pela crdnde de NJteroi, a gloriosa virgem Alaria· : 
do-me a ,s, . Exa. Re~rma . D. enf!r:', tendo cada wn- dêsses ãcíuêles que não q1.liserem acel.:" 
Antônio de Almeida .Morais Ju- s~iores um. chefe cnstao kgi- tar a verdade, se:ão repelidos 
nior llus1re Arcebispo d N·- timo .. A dJreçll'o regt'()·nal, sr. como maus brasileiros se es
terói que sentia profundaeme~- Arcebispo, se.ria atribuída a V· trangeiro.s a envenenar' a alma 
te preocupado, ~ existên~ia de Exa, escla.rec1. , .· , . de nossos pobres operários e 
grande Miltraçãc· ccmuni.sta em Cada voluntauo da patna universitários, deverão ser ex
~átria e que, em váfiãS deverá trazer na. lapela :~e fôr pulsos, po~ que aqui não há 
unidades-rtlr"Federação inclu- homem ou fi() peito, se f~r mu- lugar para tais abencerragen. 
sive llo() Estado do Rio, Ó!! "ver- lher, um esc~:~do co~ a mmialu- Fizeram-me ainda outra 
melhos" ttnham livre 'trânsito". ra da . bandeira .11a.ctonal. pergunta: Se 'o Movim~nto era 
"Sr. arcemspo. disse eu há até Na Jalll.ela ~rmcipal de cada ~ e exclusiVamente dê catob
Gove-:·nadores e autoridádes em casa~ seria afixa_da uma. minia- cos. 

I 
geral, que alizam o pêlo eriça- tura, da 

1 
Ban~~~ra NaciOnal e Declarei então e aqui re:~

do dos comúnistas e a~ham que 0 sunbo.~ maximo d? Movi- firmo, que não . Tôdas as re1i
êle é sedoso e macio" Cont'- ~ento senam as bandeiras Na- giões cristãs, todos os homens 
nuando declarei: "Há i~- :.'lODal e a .de Oristo, entrelaça- de bem, todos quantos querem 
felizmente, entrada de armas das .. ~andeira que eu, ~aq1.te}a a defesa de nossos foros de pa-
no território de nossa querida <J•casiao, ~epus. nas maos 00 lria . ~vre e cristã, pn.dectam 
pátria, armas essas vindas de •r. ,:Arcebispo _DlOcesa~o ?e Ni- partlClpar do Mo\rimento . Pel" 
.Moscou, por intermédio de term,. que aceit?u a m~ssao que guntando se o Movimente ti-
Cuba, a República amercana lhe fora por mim conflada. nha outra finaiidade ese!are-
do Caribe, que desgraçadamen- E S C L A R E C E N D O ci que, efetivame-nte. ~ qui:' seu 
te se comunizou - e vive i·rra- Participando de uma "mesa- principal objetivo era a assis
diando por todos os países das xedonda" realizada pelo pro- tência soc1al. 
Américas do Sul e Central ar- grama radiofônico !'Grande Jor- Para isso, t-e-dos os "Voluntá
mas e propaganda para subver- nal Fluminense", fui inquerido rios" contribuirão com l.Jffill 

ter a ordem nacional ness-e.s se o refe;rido Movimento visa- mensalidade, na medida de 
países". Declll>rei ainda ao va a combater o comunismo suas possibilidades, que poderá 

, sr. Arcebispo de Niterói:' "Dt- enfrentãndo em choque os agt! ser até de um cruzeiro ou de 
' ante da situação, imaginei a tadores vermelhos. Respondl quanto lhe fôr pos~Ívt'l contri
criação de um Movimento que que não e acrescentei que se buição essa que reverterá pa'!"a 
se denominaria ~voluntários da tratava de um movimento de QS c ~·fres do Movitr.ento. 
Pátria Para a Defesa do Bra- amor e fraternidade, lJara pro- "Apelaremos, também para 
sil Cristão" (V.P.D.B C.), pagar a verdade e a fé. espe 4 os capitalistas, os abastádos os 
que seria concretizado de c a- dalmente entre os nossos ir- homen · de fortuna emprê-sas, 
em- casa, de quadra-em-qua- mãos proletários e os un~ indústrias, firmas íáÍl.ricas, ban
dra. de setor-em-set{lof, de sub- 1ãrios JJue vêm sendo envolvi- cos etc., a fim de que dém rlo-

<fos e ludibriados pelos att"di- .n.atiYos, no sentido de possibi
Iõsos agentesJ!e Moscon e do lltar ao V.P.D.B.C . mek•s e · r<'~ 
Oãrbudo de Cuba. • cursos para auxiliai!' as creches 
- Aquêles que voltarem aos lactários, hospitais, asilos' 
ração ao Brasil, ficarão orlanatos e às famílias do~ 

morros e favelas, dando o am
paro e o cal•:.Jor da {é <'ristã, aOil 
dese.;dados da ~orte. 

INICIO DA CAMPANHA 

Perguntado sóbre o início do 
Movimento, declarou -nos o sr. 
Barcelos Feio: ' 

"Dentro de poueos dias, com 
a presença de S. Exa. Revma· 
D. Antônio de Almeida Mo
rais Júnior, iniciaremos o mo
vimento externo e que terá 
lugar em pl'aça pública na Ca-
pital fluminense. ' 

A primeira apr-esentação será 
feita, o qua:ato antes, ·na Pra· 
ça D. Pedro li, fronteira à Ca
ted!ral de São João Batista ne.s
ta. cidade de Niterói. e Óutras 
mais terão() prosseguimento nos 
vários bairros lliteroienses. 

Queremos, em seguida - diB-
- se o nosso entrevistado - es~ 

palhar êsse movimento de re
denção cristã do Brasil por 
tôda~t as cidt~.ries fluminense 
por tôdas as vttas, aldélan 
ga.rejoo da terra de Nilo :Peç 
nha, para que o glorioso Esta
do do !tio de Janeiro seja o 
paladino da irradiação de tão 
empolgante e benfazejo movi
ment-o para todo o Brasil. 



NO INTERIOR DO ESTADO 
O Movimento nos municiptos 

flumine•ses será chefiado pP.-
los prefeitos locais, quando 
cristãos, em colaboração in ti-
ma com os vigários da paró-
quia. No território brasilei!ro o 
Movimento, nos Estados, deve-
rá ser chefi&do pelos Arcebis-
p.C<S diocesanos, mediante ori· 
entaçio do g.rande a~óstolo de 
Cristo gue ~ Q Carãeal D, Ja1· 
me de :8arros Câmara. disse o 
coronel Barcelos l"e1o. 

Devo esclareeer·lhe, caro jOl"-
nalista, p!'O!seguiu o nosso en-
trevistll-do, que fiz questão de 

' declarar ao sr. Arcebispo de 
Niterói, •ue não desejo nenhum 
pôsto de relêvo no Movimento, 
pois que sou um homem reali· ' 
zado' velho, de sauae um ta.ntõ 
ã'6ãiailA e estou me preparan· 1 

' ao para ter uma morte ci'ISfa, 
>h ... ,,., o niV no so a rote A erosa a_ 
1rgem Santíssima. a Glo osa 

Mae de Jesus. Darei, entretan
to, tôda a eolaboração que S. 
Exa. o sr. Arcebispo de Ni
terói desejar, como um pobre e 
o mais humilde soldado de 
Deus, nessa campanha gloriosa 
que iniciaremos. 

ORAÇÃO PELO BRASIL 

Finalmente, deu-no.s o C()ll'o-

nel Bareelos Feio o 'texto da 
: "Oraçalo pelo Brasil" e que 
1 como um Terdadeiro hino d~ 
1 fé nos destinos da pitria, ~-

verá ser rezada pelos Volun«
lios. l!!is o seu texto: 

"Nosu. Senhora da Apareci
da. glorlo.lla Padroeira do Bra· 
il e 'lod011a Mãe de Deus, pro
tegei aempre o 'Brasil de que 
sois Padroeira. 

Conduzí, ~i, orientai e iDS
pit-ai os aeus governantes fede· 
rais, estaduais e municipais. o 

1 seu Comelho de Ministros, os 
seus parlamentares, as suas 
Fôrças Armadas, o .clero, a im
~rensa, o povo ~nf1m, para que 

·todos unidos, num esfôrço tínL 
co, tirem o Brasil da crise ec<J
nômlca, fin~nceira, social e po
lítica em que se debate, sem 
aj)alo.'!, sem httas fratricidas, 
sem derramament-o de sangue. 

Proporcionai, Senhora, um 
um surto de progresso e pros
peridade ·ao Brasil e de paz. 
bem-estar para o seu povo, den. 
tro do regime democrático que 
é o que aMegura a liberdade do 
homem e a dignidade da vid~ 
humana. 

Prote '!ei, Senhora, particular
mente. o Brasil P livrai-nos 
sempre do flage)n e da desgra· 
ça do comnnis11~0 ateu, mate" 
rialista., ímpio e C'ruel. 

Fazer, ~hora, com que o 
Brasil, que é a maior Nação ca. 
tólica do mundo, seja sempre, 
p<!los séculos dos séculos, o 
guMdião do Cristianismo n<:< 
mundo inteiro, para maior ~;Jó
ria de Deus Nosso Senhor .Jesus 
Cristo e do seu rein<> celestial".~ 



( 5"- '!-- 49(2.) 

e 

às ge:zoifo horas g" gia oi11M ge Jufhc? ge mil notJeoentos e sessertta e gois, 

na fiatri:z ga ?tossa denhora ~as Q)âres g" ~niJá. 

O<.ua Oswal~o @ru:z, 63 

JJoarai- ?titerói 

O<.ua rfl.ornes @ameir", 118- apf. 603 

JJpanema - O<.io 



E S T A D O D O RIO DE. JANEIRO 

TRIBUNAL DE .JUSTIÇA 

GABINETE NiterÓi, 12 de julho de 1 962 
DO 

PRESIDENTE 

Meu caro e prezado amigo 

Min. BEZERRA DE MENEZES. 

, , 
So hoje me foi possivel apresen -

.. ' tar-lhe escusas pela minha ausencia a ceri 

mÔnia do casamento de sua dileta f ilha ÂN-

GELA, no dia 5 do corrente. 
, 

Infelizmente, o meu estado de sau-
N 4 

de nao me permitiu estar presente a esse 

ato de tanta significação para o prezado 

amigo e o jovem par, a quem desejo perenes 

felicidades. 

Estou certo de que a sua bondade 
"' . , nao de1xara de me desculpar, por isto, a -

presento, na oportunidade, os meus cumpri-
' f A mentos a dign1ssima esposa e o forte abra-

abraço do amigo 



GR o\.TWTf'-\C' .o\0 
, DARTI'l. •• o\ L 

O T;-ibunal Sunerio1· do Tra- 1 59 te 
l:Jalho sendo relato Mí . .000/ l, ndo por Relator o 
GPraldo M • : 0 tnlstro emmente Min;stro JULIO BA
t'#S ãolc; · :B"ezeq~ de ~e- RATA sentenciou· ··o recurso 

I '~Int~r~-stn~ r~~~;!iacã~to~~ j dos ~pregados s~ e.cha devi- , 
empregado & grat!ff ! damente amparado pelas all- 1 
habitualmente Nes~aç ~-~• neas invocadas. pelo C!Ue conhe- 1 

turisl:Jrudêncla · dest-e 5~ib~s.i ço do mesmo. FACE A DIVER-. : 
, Superio-r e & do Egrég· S. 1 GttN'CIA A P O N T ADA E A 10 upre- AFRONTA A LEI. Mérito: CO-

~ - M;io bem salienta a Procurado
c. Tribunal Federal. Tenho j ria. Geral. o art. 457, da Con

em mãos. entre muitos. os se- solido.çft.o das Le!s do Trabalho. 
gumtes proferidos na mesma no seu § 1. •. não deixa duvida 
conformidade: Agravo de Ins- quanto ao direito pleiteado pe- ------------• 
trumento n. 13.87!1. Segun<ta los recorrentes NO QUE SE 
Tu!'lThl, Relator Exmo. Sr. Ml- : REFERE AO . PR~O-ASSI- CAL" <TST-P·LENO - Proc. 
n1stro Lafayette de Andrada, DUIDADE ABO:MO-FAMILIA E 751 / 50 - Rel. Ministro Julio 
"Dt J., de 2 de fevereiro de , .!'.DICIONAL POR TEMPO DE l Barata. "in" D.J.U. de 4.7.50, 1 
1951: Agravo de Instrumento SERVIÇO. NEGADOS PiELO pág. 2.058). "E' imperativa a. 
n. ~8.300. Relaotr Exmo. Sr. ACORDAO IMPUGNADO. pois jurisprudência dos tribunais tr~- i 
Mirustro Edga.rd Oo$ta, publica- estas grat'ficações ADERIRAM balh!stas que o abono concedi- , 
ao er.1 audiência de 23 de .ia- f AO AJUSTE CONTRATUAL . do em virtude de dissídio cole
neiro de 1957. "A MElLHOR l Ora, se O' art . 477. daquele di- tivo ou de acordo entre as enti
DOD'miNA TRABALHISTA - ploma legal. determina que a 1 dades sindica;s de empregado- , 
consta do acord!o da lavra do l tndenização dew se,. pa!r::~ M. , res e empregadis INCORPORA
Egrégio Ministro Orozlnho No- base da MAIOR REMUERA- SE AO SALARIO PARA EFEI
nato 4.dm'te sem ofensa á Je-

1

1 ÇAO. evidente aue aauelas ver - TO DE PAGAMENTO DE IN
tora da lei. que haja ajuste ti-· ba.s DEVE..l\.1 SER SOMADAS DENIZACOES POR TEM P' O 
Cito. E que as gratificações pa- , AO SAL.ARIO PARA CONSTI- DE SERVIÇO E AVISO PM-
gM, nllo esporAdicamente. mas , TUIR A REMUNERAÇAO. Es- VIO: (TST-PLENO - Proc. i 
habitualmente, se integram nos i ta tem s'do a orientação deste 282/ 59 - Rel. Ministro Astolfo 
~alários" (Aoordão do Supremo :Egrégio Tribunal quando cha- Serra "in" D.J. de 30.1.50, , 
Tribunal Feder~l. Segunda Tur- ma do a Interpretar aaueles dls- pág. '434 )". P'or tais fundamen- 1 

ma. Agravo de Instrumento positivos. como •e vê d,, <na iu- tos. ctou provimento ao recurs? 
n. 14.242. "D.J. ''. de 7 de fe- 1 r !sorudênc~a abundante". Por dos Reclamantes. paro3. determi
veretro de 1952). Nego, asstm, outro lado. citam as Reclaman- i nar sejam computadas as P·H· 
provrmento ao recurso da em- tes. ora Recorren tes. Pntre ou- i celas refer:da<; no cálculo da 
prêsa. Das raz~s do recurso tro~. os 1'~o:1J!l1tes ~c~rdií. ·J.s rfls , indenização. de acordo com o 
dos ReclamanteS. reproduze o 105\: "'N'ÃO CONS"f'T"T'UWM narecer da douta Proc. Geral 
seguinte tr~cho <fls . 104\: "A SIMPLES L I B E R 1\ I,IDADE'-d~ J LI< ti 1!,1 df1 T rabalho". 
Egrégia Terceira Turma julgao- ABONOS RESUI.TANTE<: Dl!: rRR-1 . . 9t 61 - Ac. de .....• 
do êsll'e processo (acordão n. 3.& UM ACORDO INTERSINDI- 19.9 . 61 

;C) ' 
fJ',.A.>l ~ ... ... 

) 
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BOLETIM DE INFORMAÇOES 

A N O II J AI·-lEIRO DE 1962 

Sob a presidência do Ministro Geraldo Bezerra de Me--nezes e revestida da maior simplicidade, realizou-se, no dia 2 de ja -

neiro corrente, a solenidade de posse dos Ministros Júlio Barata,Astol

fo Serra e 1hnoel Caldeira Neto, respedtivamente, nos cargos de Presi

dente e Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e de Correge

dor Geral da Justiça do Trabalho, para os quais foram reel~itos, h una

nimidade, na sess~o plen~ria de 6 de dezembro do ano findo. 

Ap6s serem saudados em nome do Tribunal, pelo ~tinis

tro Bezerra de Menezes, e falado o Procurador Geral Arnaldo Sussekind, 

representando o rn1rist~rio PÚblico do Trabalho, o Ministro Júlio Bara

ta, agradecendo as homenagens prestadas a si e seus colegas, proferiu 
...., 

a seguinte oraçao: 11 Quando - a 6 de dezembro fui reeleito para o car-

go de Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e marcamos esta ses-
,..., 

sao, na qual me seria dada posse, timbrei em dizer que nao desejava so-
"' lenidade neste ato. Nao fiz convites nem incomodei ~1igos, solicitando 

que viessem presenciar êste juramento 9 .a que nossas leis nos obrigam,e 
..., 

a formalidade, que acabamos de cumprir. Esta, · a razao pela qual fói,na 

realidade, surpreendido pelos fatos o Sr. JYiinistro Bezerra de ~:.Ienezes, 

a quem coube -.como juiz mais . ant·igo da Casa - a presidência da sess~o, 
no início dela. Improvisou S .. Exa. um discurso, no qual se revelou o 

orador C011Sl~ado que, há poucos dias,aplaudi e admirei, quando S.Exa, 

no Teatro ·Municipal, ao paranin:far uma turma de bacharelandos da Facul

dade de Direito, de Niter6i, pronunciou uma das mais belas, equilibradas 
,.., 

e substanciosas oraçoes de que tenho mem6ria. Sou grato ao Sr. lVIinistro 

~ezerra de Menezes, e êste agradecimento o faço em nome, tamb~m do Sr. 
Ministro Vice-P'residen-te e do Sr. JYiinistro Corregedor, ~s paJ.avra.s com 

"" que S.Exa. n9s enalteceu e à bondade com que julgou a nossa atuaçao no 

biênio findo. Agradeço tamb~m ao Dr. Procurador Geral da Justiça do Tra

balho. Suas palavras além de aplauso- encerrarn .estimulo e motivo s~rio 
...., 

de meditaçao pelo que, eru.ditctiTlente~ nos disse sÔbre o sentido profundo 
,.., 

da Justiça do Trabalho. Eu nao havia preparado discurso, nem pretendo 

fazê-lo. 
;.. 

Ia, sim, el!l obediencia ao Regimento Interno, ler um sucinto e 

rápido relatório das atividades do Tribunal, no ano de 1961. Antes, en-

.. ... 



POSSE NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - Em 
ato presidido pelo Juiz Geraldo Bezerra de Meneses, o mais 
antigo entre seus pares, foram reempossados ontem os nu· 
nistros Júlio Barata, Astolfo Serra e Manuel Alves Caldeira, 
nas funções de presidente e vice-presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, e de corregedor-geral da Justiça do Tra
balho, respectivamente, para as quais haviam sido reeleitos. *** Na foto, o presidente Júlio Barata quando firmC/va o tér-

mo de posse 

o (;&.fio ~- ~) .3 ~
erd,_ --'/9 6 4. 



Trabalho e Previdência 

RESPOST4S A CONSULTAS 
J, ANTERO DE CARVALHO 

Dupliciáacle áe contratos áe trabalhos 
C.F. <Rio) - Não me pare- pregador. E é exatamente )'>;i.

ce que o ea.-;o objef::o da consul- ra dirimir a duvide. que esta
ta. possa ser .solueJonado como mos propondo solucionar o caso 1 

proJ>OS:U>: . Por meto de uma transação de-
A lupot_ese. que e rara. A lra.- clarando c!a.ramente os reque

auz perfeltamente ~ eXlSteocia. rentes a independência dos, do1s 
1 de DOIS C O N TRATOS DE pactos, hipótese que, embora de 
TRABALHO A UTONOMOS in_co~um. verificaçã-o prática.. 1 
EN'1"RE AS MES~S PARTES. n•• m!nn,. di•t><>mtl~ ll 
P'I'etende-se a r-...sc·sao. por c n- ou princi · ·l'inécl 
s.enso, de um dêles so e te 
permanecendo o outro int --*---

0 consulente manüesta · 
da a respeito d,3. desvincu ão COLONO DE CAFE' 
no tocante a. wn cargo. com O Tribunal Superior do 'l'ra-
perda da respectiva rem era- balho adotou o seguinte voto: 
cão, perdurando as fuoçóes ape- O Q':mhecimento do recurso 
r~as do outro. pelas quais in- constitui imperativo, em face 
tc~.<l'ado percebe "salárl di . do pronun_clamento do S. su
verso". A nrecaução e c dado premo Tnbunal FederaL Fir
manifestados são dign s de mJ.. a jurisprudência. deste Trl
•lP'ansos: nãJ fôra Isso, es';u. buoal Suoerior sôbre a maté-

1 do éla hipótese deixar!:-. e en- ria.. O Reclamante citou na 
1 
seJilr a melhor solução. que é inicial. expreiislvo acordá.o '(fls . 

1 
a Q.t.e desc.~amoS' Rl>Onta . par!l. 2):. "O colono de café não é 

1 
tf~[l'uardo dos direitos d(s -par- ~ts do que empregado t.are-

1 te.•;, . fe•ro, g-anhando pelos pé.~ de 
i Ora, o art1go nOO da Cl)n.;;-:-~ ' - café tratados. além das utllida-
1 c'~f'.ão nrevé o PEDIDO DE DE. des habituais da roça ficando 
1 ::Yl'L.">S.AO do empre~do est:i- á disposição da fazenda para 
j vel. Puro e s:mples. fazendo de- outros serviços peloS" quais re-

I 
pender a SUe. validade da in· cebe diária suplementar. Não 
t.ervE:n.;ão da entidA-de de cll.'!:- :sendo traba.lh·ldo,. eventual 

, Ri! na autorldsdp local comr.e.- conflgura,.se a relação do em
i ter. te do M . T P. S. 1>!1 da Jus- prego, assegurando-se ao eolo-
l;'<~ do Trabalho. no. como trabalhador rural. o • 

, :I'< á o se trat!\. porém. de 5;11"- direito á férlas". (Acordão dl> 
1 

/ ç-les pedido de demissão de Pm- T/?T - 3." Turma. por unanl
P~'I':ado estável. mas :.te um:t mtdade. recurso de reviste. n. . 
"'el·dadelra "tra.nsac;ã.:> '. pe!•l 1. 827 1'57. relator Ministro To.~- 1 
qual desaparecer! a J•Jplicidacté tes Malta - publ. pelo "0 E~
d-:! contratos mediante '>ag·a.l ta do ~e S. Paulo". de 16 7 58)". 
rw:nto da ir:denlzaçã:> Íegàl, A_ dec·~ão de primeira instê.n-

l c:')m referência. a . um. ~ut::~!s- CJa, cujos fundamentos repro. 
t

1
1hc!v sem qualquer 11iteracão. duzlmos no relatório, traslada 

I . ::> cut:ro. ou seja, o ma.~ aí1 t1 outr.9 acordão de.-;h~ Tribunal. ' 
• 1 go . da 1avra do emérit,, Ministro 
1 i A_ nosso ver. para que a tran- E~gard de Oliveira Lim<1.. T•lm 
1 I sa~ao em c~usa po' S!l surtir bém 0 E. Supremo Tribunal 

'!feito inquestionãvel, nece~á- Federal tem reconhecido 110 co
~!:. será. submetê-la á "homo )ono da fazenda de café. na 

f Iogação. por sentenQa''. de um11 sua condição de "trabalhador 
d'\s Juntas de C'onc11i:~cão e rural". o irrecusável direit.o a 
Jt:lgamento . · férias. mesmo quando se trata 

N'o respectivo requextmento, I de "parceiros"· A prop6g;t.o. 
~.s partes aflnna.riam Q ~xis- ras razões de fls. 43:. est.~ c!· 
tê:.cia de 1o!s contrato.~ autô- ado 0 segul_!.lte acorda".:>: Par
r.moos. especificando cada. um cerla - Nao se1_1do trabalha
á€!~;;: . para afinal pe·l'~em a. do.-_ ev('ntual con!lgura-se a re
homo!oga.ção da rescisão de tL"l'' laçao de emprego, assermran
por mutuo aco.rdo, preva.lecen: do-se ·ao colono. '?01110 t.r~ba,: I 
do o outro nas cond;çõe.s vi- lhador rural o diretto 1\ fenas 
gentes. (Deverã const•lr ta.m- (Ac. do T;S:T. - 3.• Turm•'l . 
bém da petição a forma do pa- ror: unan Dll~a~. rec~S() de I 
gamento da indenização. bem evtsta 1. S'27 ln7, rel. . 'r"ste~ 
como o prazo das respectivas Malta - publ. pelo jornal "0 

i promissórias, para que tudo !1- F'st<>d<> de S. Paul~"· de · · · · · I 
I que bem claro). 1~.7.581. Na esuec•P. como se I 

• • • _ 
1 

VP. cla cadernet" de fls. 9. o Re-
A . pelietta d1stmçao entre os 1 clarn?'lte rPcebi'l a ~ua re';lU

servlÇOS prest·J.dos pelo ccmsu-
1 

nE'rP r.ão. mê<; a 111P..s. ininter
lente configura as duas relações runtamente. sob diversas mo- 1 
individuais de trab-11l1o. que al- I cl·J ';d1.drs: nor diárias. emorel
gun.~ combatem. sustentando a 1 ta da. etc. NPo;ro pr<YV1 mentn ao 
unidade de relação de emprego rerurso". CRF - 15~ / ~9 - t-

. dos serviços de nat-urez,. diver-· 1 Bel.: )'r;n i~trn G<>ra!cllJ M. Be- 1 
sa, cumulativamente prestados 7.Prnt ~"'w"'~~ Ac. de 30 1 
por empregado ao mesmo em- 1 ãe maio de 1961). 

~ARTiciPA*cAOATIV A 1~ 
EM GREVE I I. 

O Tribunal Superior do Tra
balho adotou o seguinte 1roto· 
"O direito de greve não é ab: 
soluto: subordina-se á d' . l-na leg I " tSCIP ,_ 

a · Sub lege libertas" 
De~endo-se. no exame da ma: 
tt!rla de fato sôbre a "part' c! a " ' ,_ 

P ç,.,o J)eSSOal" do Recorrente 
na __ grE;ve. concluiu a Junta. sem 
fei !I' a. lei, que as provas foram 
suf:iclen_temenl;p esclarecedora<; 
e convmcent&c; para. concluir 
que. o Reclamado cometeu atos 
capitUlados nas letrai ''h•• 
k" do art 482 . e das Le" d. da Consohdaçllo 

tl'! o Tra.balho. Por ou
tro lado, o acordão recorrido 

' como Se vê da própria, emenda' 
deu por comprovado que o Re: rrente te "tomou Pa.rte em lnci-

en !! ~ J)RSSeatas pela.g ru~ 
Prmclpa,s da. cidade. na. qual 
eram. transportados ca.rtazes 
ofens1vos ao emprep:ador A 
dout;t Procuradorl.q, Gera}· da 
J_ust1ça do Trabalho. an& con
s,derar a. greve. em princln!o. 
legal. a;:s= se expres.o;<.. Sôbre 
0 caso sub judrce". "Tod.a:vla I 
dessa leg-al{\dade se limtta ~s 
normas da untaa lei que a re!!U
lamenta.: Decreto-lei n. 900. 
no que for. ~ obvio, compativel 
co~ o )>rlnctplo constitucional. 
~1Il1 e qu<' o enmreg-ado. nela 
Slll1J?le.<J razão de pa.rt.ioipar 
paSSJ.vamente de uma. (!Teve. 
qualquer que seja sua atividade 
não oonstitut, a. nosso ver tal~ 
ta grave. A sua atuação po
rém, e que vai demonstrar se t 
ficou não não passível de pena. 1 
Q~er. sob o 'POnto de vista do l 
D1re1to do Trabalho. quer sob 1 

o ponto de vista do Direito Pe- l 
na_L Por isto, a.conselháv~l exa~ 1 
mmar-5(> caso por caso. Na h!- 1 

P6tese dos auto!': e Recorrente : 
partidpou de modo ativo da . 
greve eclodida. integ-ra.nHo gru- 1 

pos· e "piquetes" que 1mpedi
t·am o trabalho de companhei
r'?s nw solidários, promovendo. i 

amda., á força a pa,ralisac;ã~ de · 
bombas que tinham por tlnali- : 
dade o escoamento das ágtias J 

das galerias da.<J mnnas. pondo · 
em perigo ·a sua segurança. A 1 
su falta. ficou. 9. nossa ver. tão 
só. por P.sta razão. r.aracterb.a-
da.". CRR - 1.261 /61 - Rela.- E 
tor o Ministra Gera.ldp Monte-
dônio fiezerra de ~enezes -
~18 ae julho e 1961). 

~(f)y~~>-

~ -11-~- ~9(2._ 



Ministro Fala a A NOITE: 
"Igreja Será E s p e r a n ç a e 
Ânimo Para Todos Sofredores'' 

ando prosseguimento à série de entrevistas que a A NOITE 
vem fazendo, para a construção de uma igreja. no local do 

incêndio do «Grau Circus Norte Americano:., a reportagem ouviu 
o ministro Geraldo Bezen-a Menezes, residente na capital flu
minense e que, além d,e Ministro do Superior Tribunal do Tra
balho e professor da. Faculdade de Direito, é um autêntico 11-
der católico, tendo presidido a Confederação Nacional das Con
gregações Mariana. e representado o Brasil em congressos in
ternacionais do apostolado leigo. 

-A iniciativa - disse-nos 
· -mere,ce louvores irrestritos. 
J!: das mais felizes, e bem tra· 
duz um ato de ternura e' ca· 
ridade cristã. Vivemos, ain· 
da, sob o impacto da pavo· 
rosa catástrofe, que ceifo.u 
centenas de. vidas, constE>r· 
nando a nação. A idéia, real
mente, é generosa, demc;ms· 
tra que o povo não esqueceu 
as numerosas vitimas e com· 
partilha da dor que martiri
za os se.us familiares. e ami· 
s:os. 

IGREJA ::;ERA ANIMO 
.:t: ESPERANÇA 

- A lembrança d~ cons· 
trução da Igreja - continuou 
- nos conforbt e ff.2 J:leh· 
sar. Pensar, sobretudo, na 
dor como bênção de Deus o 
caminho da perfeição. Cola· 
borando na construção da 
Igreja, levaremos àqueles que 
têm o coração torturado pe· 
lo sofrimento um motivo de 
ân:imo e de esperança, ·cris· 

to prometeu aos sofredores: 
r.Vindc. e. mim vós todos que 
e11tais exaustos e oprimidos. 
4 eu vos darei allvio:.. 

a.!ElOS 
Depois de frisar que a cons

trução de um templo possibi· 
litará que se multipliquem as 
orações em favor dos fiéis, 
para que as almas das viti· 
mas descansem em paz de 
Deus, o ministro Geraldo 
Menezes afirmou: 

- Confio multo na. solida· 
rledade cristã do povo. Nin· 
guém se furtará a eontribuir 
·para um empreendimento 
clêste porte. 

TITULO 
Outro ponto por nós a.t>or 

dado foi a sugestão para o 
nome do nôvo templo. A res· 
peito, noS.!lo entrevistado afir· 
mou: 

- Não tivéssemos em Ni· 
terói a Igreja de Nossa ~ 
nhora das Dôres do Ingá eu 
alvitaria por motivo óbvios, 

fõsse o tempo construido sob 
a Invocação da «Mater Dolo
rosa,. Mas - prossegue -
em tôda a Arquldiocese, não 
há que eu saiba, um único 
templo erg·uido ao Sagrado 
Coraçlio de Maria. E conclu· 
Indo: «0 infatigâvel e ben~ 
mérito arcebispo D. Antônio 
de Almeid;:: Moraes Júnlor, 
que ininterrupta e.patexna dá 
assistência às vitimas do $Í
nistro, consentirá na lembran· 
ça desta invocação. ll. lgr~· 
ja do Sagrado Coração de 
Maria será um repositório de 
esperança e mostrará que a 
dor, irmã da vida é a estra· 
da mais próxima que, conduz, 
pela humildade e pela ora· 
ção, os corações sequiosos 
de paz ao encontro de Cris· 
to». 

Ministro Geraldo Bu.-r~ 
de M,eneze.a . .· 

...,..,,. ,,~_,., . .,.,~,.,., ...... ..,.......,...~ ,., ....... ,..,,.,.,...,.,.,..,., ... ,.,.,.,,.,.,,.~ 
SOCIAIS - CONTINEN~INO PôRTO 't< I 

Desejo do ministro · 
é constru-ir igreja ! 

t 
Foi muito (eli1. o utini.,..ro Bezerra 

de Meoe1.es em sua entrevhta Ullltl 
'esperthm c:;ril>ca declarando que 
a constru~;io de urnu ~:-ej:l no lu· 
cal do incêndio do Gr:>n Clrcu. lj Norf~ Amerkano será a t• ... pernnça 
e ânimo ,,ara todo~ us snfre.1ore:;. 
O ink:iatl'fa mer.ec~ lou~or~. 

-I<~~ ~A..,.,. 

~-----



,.Ultl SOlDÂÕiiõÃCiifJZ · 
1 l (De Rubens Falcão - Exclusivo Para O GLOBO) 

DE BELO HORIZONTE escreve-me um leitor de O GLOBO, a 
propósito do artigo "Idéias de um Pregador" inserido na 

edição de 22 do mês passado dêste vespertino . Felicitando o I 
a~·ticulista, no que foi generoso, deseja conhecer, na íntegra, o · 
d1scurso de ~. José Pereira Alves, Bispo de Niteroi proferido 
no primeiro pontificai do seu colega de Uruguaiana · :tl!sse dis
curso foi um dos inúltleros improvisos em que era sempre feliz 
o consumado orador sacro . Tal como fôra taquigrafado cons
ta da edição de algumas das suas produções pela "Imprensa 
Nacional", no ano de 1948. O autor n a lhe acrescentara nem 
su!'rimira, encontrando-se ali com a graça original com 
que o pronunciara perante ' uma multidão de fiéis e as mais 
altas autoridades do Govêrno do · o. Da impressão que 
causaram as palavras do insigne dote, que, ao ensejo, 

1 abordara a nunca assaz debatida q tio. social, falou-me há 

I dias, com entusiasmo, o Ministro a:e ald~ ezerra de neses, 
conhecido llder católico e u so o problema que 
tanto apaixona as consciências e qu~ ~ ·espera venha a ter . 1 no Brasil, a solução conveniente. 

j D . José, cuja simplicidade permitia que todos se aproxi-
massem da sua pessoa, tinha para com os humildes uma gran
de ternura. Era um homem sincero e profundamente religioso . 
Verdadeiro soldado da Cruz, êle o fôra pelas suas eminentíssi- ' 
mas virtudes. De nenhum outro sei que, mais do que êle, 
mereça êsse título. Visitei-o muitas vêzes, no Seminário Epis
copal e, depois, na casa que a Interventoria do Sr . Amaral 1 

Peixoto adquirira para instalar condignamente a sede do Bis
pado na capital fluminense . Conservo dêssea contatos uma 
lembrança inapagável. A inteligência peregrina, a conversação ' 
culta e de quem está em dia com os assuntos mals variados, 1 

a eloqüência e a "paixão pela frase esmerada e colorida", a 
serviço de uma memória portentosa, situavam-no entre os va
lores reais do seu tempo e da sua raça. Foi um dos vultos 
de maior sedução que conheci e que mais grata e !IDlda im
pressão deixaram em meu espírito. Em certa época da minha 
vida, foi mesmo providenClal; os seus conselhos e avisos muito 
me serviram de apoio e esperança. 

A primeira vez que o vi foi na cidade de Rio J;loqito, em 
excursão pastoral. A ped1do do Prefeito, do então chefe da 
Inspetoria de Ensino, coube-me saudá-lo ao tocar, com a sua 

, comitiva, o chão da chamada "Friburgo dos Pobres". E com 
encanto e surprêsa verificava, momentos após, que no agrade
cimento do púlpito a exaltação que lhe fizera, reproduzida 
quase integralmente, tomava uma vivacidade e um bri).ho de 
que não seria eu, capaz. 

Da oratória de D. José Pereira Alves disse o Ministro Gt: _ 1 
rp,ldo Bezerra de Meneses, em HOMENs E IDE IAS A LUZ 
bA Fili: "sem as demas1às ou a exuberância declamatória do l 
pregador português, pode-se afirmar que, no arrebatamento, t 
no jôgo e efeito das palavras, era, por assim dizer, um Alves 
Mendes imigrado nestas plagas. Aduzo um exemplo, em favor 5 
do paralelo: "Os joelhos de uma fervorosa mãe são o primeiro 
altar e a primeira escola de uma .criança". < 

Não é menos expressivo êste outro, em que se refere ao t 
Rio Grande do Norte: - "Berço de heróis, como Miguelinh<!; -
bérço de santos, como João Maria". Não lhe exagero os me
ritos. Não me excedo nos confrontos" - conclui o citado 
autor. 

A figura dêsse grande príncipe da Igreja é para ser invo
cada, nesta hora sombria que estamos vivendo; a sua figura 
e as suas idéias. 



ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO BRASIL 

RUA MÉXICO 128 ~ 5.0 ANDAll - MINISTÉRIO DA .JUSTIÇA - TEL. 4:!-3880 

Rio de .Janeiro , 2 d.e Março de 1962. 

Of .n2 4L/62. 

Jlm!i2. Sr. 

Dr. neraldo Monteaôn1o Be~erra ae Mene.:.e ... 

Av. o~wa.lao Cru~ 63 

N 1 t e r o 1 - E.R. 

Tenho o prazer ae comunicar a::> ilustre Colega que foi aú 

mitido no quactro de . sÓ.cio da nossa agremiação de clab~e, que agua::. 

da aoravante a colab~ração do nosáo confrade, em prol do nosso en

granàecimen to a x ia 1. 

mente. 

Apre.oentanao prote~tOá d.e eutima, ~ubocrevo-me cordjal• 

Raul ue Figueireao Meirelea 

1~ Secretário 



CONFEDERAÇÃO NACIONAL 
- DOS-

CÍRCULOS OPERÁRIOS 
1 oruao recnlca 1 consultlro do Ministério do Trabalho 1 

RUA MÉXICO, 158 - 5.• ANDAR 

Caixa Postal 5394 - Tel. 52-8756 
RIO DE JANEIRO 

E::xmo. Snr. 
Dr. GlffiALDO BEZER!Ul DE MEN:ES~S 

CORDIAIS SAU:uAÇÕES. 

RIO DE JANEIRO, 
4 de roaio de 1962. 

Como j' deve ser do conhecimento de v. xcia., a CONFEDERAÇÃO NACIO 
N.AL DOS cfR ULOS OPERÁRIOS leva. ao ar tÔdas as segundas-feiras, às 21.05', pela Rádio
Mauá, numa cadeia de :Emissoras, o programa QUESTÕES m DEBATE. 

O ~resente t~ por objetivo convidar v. Excia. para taaar parte do 
programa que comemorara o aniversario da RERUM NOV ARUM,no dia 14 de maio corrente. 

• # exp ~c~ra 
6 nosso Vice-Presidente, 

melhor o assunto a ser tra tado. 
r. Iorio ttilio Rosário, portador desta, 

f r a t e r n a l m e n t e '· 



MOZ.A.R.T VICTOR. RU&SOM.A.NO 

PEX.OTAS- R. o. 81l'X.- DKAI!IIL 

Mestre e Amigo GERALDO BEZERRA DE MENEZES: 

-laçao de 
Esta ~ntiga litogravura, do sé~ulo passado, pertenc~u ~o
J. Simoes Lopes Neto, o maior escrito r do R. G. do Sul.' 

Mandei emoldurá-ia, especialmente, para v., em testemunho/ 
de admiração e amizade. 

Quero que V. guarde uma lembrança concreta de sua vinda 
... 
a .. 

minha terra e a minha Faculdade. 
Do amigo velho a certo 

Pelotas, 18/maio/1~ 962~~ 

M. V. R. 

BARROSO, 'l85 • PELOTAS • H. S. 
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EME~!{RIO IRABALHISIA 
8 CALHI:IROS BOMFIM 

JUNHO - 1962 

AÇÃO RESCISóRIA 

- JUSTIÇA DO TRABALHO - DES
CABIMENTO DA RESCISORIA. 

1l:ste Tribunal Superior e o Supremo Tribunal Federal têm decidido, reite
radamente, que não existe ação rescisória na Justiça do Trabalho, em face do 
direito vigente. Da Côrte Suprema, proclamando que o processo trabalhistl 
não comporta a ação rescisória, entre muitos, são os seguintes acórdãos: Agra
vo de petição n .0 14.918, Rei. Ministro Mário Guimarães; Agravo de Instru
mento n .0 14 .908, 1.a Turma, Rei. Ministro Luiz Gallotti; Agravo de Instrumento 
n.0 16 . 571, 1.a Turma, Rei. Ministro Mário Guimarães; Agravo de Instrumento 
n.0 14.937, 2.a Turma, Rei. Ministro Lafayette Andrada; Agravo de Instru
mento n.0 14.928, P Turma, Relator Ministro Afrânio Costa; Rec. ext . 26.976, 
1.a Turma, Rei. Ministro Ribeiro da Costa (Calheiros Bonfim, A Consolidação 
Trabalhista vista pelo Supremo Tribunal, 1.0 vol., pgs. 398/401). Ac . TST -
Pleno (Proc. AR-3/60) , Rei. Ministro Bezerra de Menezes, julgado em 6-12-61. 

N. I 

ADVERT&NCIA 

(MEma•o IRABALntsiA 
B CALHEIROS BOMFIM 

- RECLAMAÇAO PARA ANULA-LA 
- CABIMENTO. 

NOVEMBRO - 196! 

o empregado pleiteou a anulação de uma advertência que lhe foi imposta, e 

a Junta 0 considerou careced~r de ação, salientando que, Inexistindo pre~uizo 
pecuniário na medida, não compete à Justiça do Trabalho apreciá-la. - ReviSta 

provida. considerar-se 0 reclamante carecedor de ação, manietado está o seu di

reito no sentido de provar a ilegitimidade da atitude tomada pelo empregador. 

• Tem 0 empregad.o 0 direito de pedir a anulação de advertências. Trancar-~e essa 

pretensão seria obrigá-lo a rescindir o contrato, como úniCO meio de obter repa

ração pela injustiça da penalidade sofrida. Ac. TST - 1.• Turma <Proc. RR 

2.989/81>, .Rel. MÍntstro Bezerra de Menezea, julgado em 14-~1-61. 

.lME~!RIO IRABALHISIA 

. 8 CALHEIROS BOMFIM 

NOVEMBRO - 196! 

N. 1 

CONTRATO DE TRABALHO 

- .SAFRISTA - RENOVAÇAO SUCES
SIVA DOS CONTRATOS- EFEITOS . 

Considerou acertadamente a Turma que, se os contratos por satra continua
mente se sucedem, aplicado deve ser o preceito do art. 453 e. do art. 452 da CL.T., 
sob pena de se atingir Jo direito de indenlza.ção e estabilldade aplicável a todos 
os trabalhadores e previsto na Constituição. Não há P<>r que deixar de fazer a con
tagem qu~ndo se tratar de contratos por prazo determinado, findo pelo decurso 
do prazo de sua duração, por is&o que também na hipótese de contrato anterior 
por prazo indeterminado, findou-se o contrato pela resc~o espontãnea do etn
pregado, sem que tal impeça a soma do periodo anterior". O Supremo Tribunal 
etn tais casos, já mandou computar no tempo de serviÇo do empregado, os perto
dos correspondentes aos cQntrato~J anteriores. Ac. TST - ,Pleno (Proc. RR 831/61), 
Rei. (designado) Ministro Bezerra de Menezes, julgado em 31-1-62. - . 

N. 8 
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MINJstRó '-· 
GERALDO B. DE MENESES 
Assinalou a data de ante-

ontem, o transcurso do ani
versário natalícío cfo ministro 
GertJ!do Bezerra de Meflezes 
De.• tacado membro do T rib u~ 

1 nal Superior dó Trabalho rA

cebeu o ilustre aniversa;i a ~
+e expr_essiva:; manifestaçõ : c;_ 
de ap reço e simpatia. 

111 ) \~?-\ \--. -- ·--=---· 

'1
1
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1 Ciro SOrage 

1. 

'I 

A gestão do acadêmico ·Ciro Sorage à frente dos destinos do Centro Acadê
mico Evaristo da Veiga (Faculdade de Direito de Niterói), tem sido destas obras 

1 maravilhosas diante das quais não podemos deixar de manifestar o nosso aprêço 
se desejarmos, sinceramente, usar o jornalisma para estimular aqueles que rea
lizam algo de edificante pelo prazer puro e simples de servir à coletividade. 

A oposição que alguns comunistas lhe vêm fazendo é sin~omática. O trata
mento que lhe dão é uma prova de que as pretensões da pelegad~ do Kremlim 
está encontrando em seu trabalho um sério obstáculo para a Uieta principal pre
conizada por Lenine que é o cáos de um r.egime para propiciar a sua substituição 
pelo capitalismo estatal· (ditadura do proletariado) . 

A sua gestão já editou programas impressos de todos os 5 anos do curso de 
bacharelado. No prelo, temos a obra "Vida Universitária de Geraldo Bezerra de 
Menezes" de autoria de Edmo Lutterbach e a tese "Direito e Ação" do prof 
Benjamin de Oliveira Filho. Um grupo de assessores ultima a confecção diJ 
Gládio. 

Na semana vindoura 'terá início os cursos de extensão universitária de Pro-
cessualística (Civil, Penal e Trabalhista) , além de um Curso de Oratória. Como 
vitórias já sacramentadas, temos a atuação decisiva do CAEV no "Capítulo Rei
toria" e a obtenção de dotação de 10 milhões de cruzeiros para a reforma do Gi-
násio Camilo Guerreiro . ' 

Isto êle pode exibir orgulhosamente diante de todos. Inclusive diante daq11e
les que poderão apresentar como única obra de sua:~~ vidas de recalcados nter 
combatido Ciro Sorage". 

-~< IY~<Y~ ~~~, 

~r

/V~) 
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Cranelcorrendo no dia 1tJ de Jefembro próximo, o 25° 

aniverelário da Ordenaçao ÓacerdotaL do ~evmo Cônego 

.:l.;•thul' óafvador, V. V. 'Digário de Vuael 13arraJ, 

jubiLoeJod com tao abençôado e audpiciodo acontecimento, 

o povo bibarrende e todat1 ad addoclaçõed da paróquia, 

têm a grande Jatídfaçao de convidar 'D. €xcia. e Exma. li 
familía para pm•ticiparem daeJ homenagend que Lhe Jerao 

· predtadad, de acôndo com o programa anexo. 

a) COMISSÃO 

Presidente Victocino cAcau i o de !Barcos 

Vice-}2cesidente {}eca/do c5ilveica 

li 
7° c5eccetácio 8acid 8eabib 

2° c5ecz:etáz:io rJ?obson c:léndcé Calvo 

7° rcesouceico Domingos de é}esus OrCachado 

2° rcesouceiz:o {}ecaldo c5ilvio rcavaces 

~L~==~================~=======~ 



ífrograma- Convite 

V o ] ubiLeu cSacerdotaL do Cônego A r f hur cSaLvado,~ 

1937 * 113 de .&etembr<J * 1962 

Dia 15 

7,30 hora.& - 111M.&a p01• alma de Dom <Seba.&tião fl.eme, com co

munbão do.& fiéid. 

113 horad 

20 horaJ 

Dia 16 

- #ora <Santa Eucm•Mtica p1•omovida pelo .Apo.&tolado 
da O,•ação. 

_ iflo Cine 1flunicipal - Conferência do Dr. Geraldo ~ 
de 1flenerzed, 1flinidtro d~ tribunaL Superio1• do Cra-

baLho, dobre o tema: o Padre. -

6,30 horaJ - íJflMJa com comunhão geral. 

9 hora.& - íJflMJa feJtíva com comunhão de todaJ aJ críançad da 

paróquia. 

19 horaJ - 'Prece.& e agradecimento.& a !floJJa <Senhora da Conceição -
Bençâo d o <5. <Sacramento. 

20 ho1•aJ - !flo Cine ífll;micipal - Conferência do Douto1• .Augutlto 

Dia 1'1-

13 horaJ 

CLaudio ':ferreira, 1J. 1J. )ui'Z 1>reJidente da ]uJtiça 

do Crabalho em !flova ':friburgo, .&obre o tema : o <Sa

cerdote e oJ 7 <SacramentoJ. 

~ 11tMJa pai' aLma do ineJquedveL 13Mpa, D. ]otJé Pereira 

.:ALveJ. 

113,30 hora.& - Cerço e Ladainha de iflo.&Ja <Senhora. 

19 hora.& 

Dia 113 

- iflo Grupo tJcolar - projeção LuminoJa Job a orientação 

do 'Revmo. 'Pad1•e .Antonio da Co.&ta GriLLo, profe.&.&c.~l· 
no cSeminário <São ]oJé do 'Rio. 

13 hora.& - DetifiLe do GináJio de DuaJ BarraJ, E.&cola 1'lormaL 

9 horad 

17 horaJ 

19 horaJ 

Pio XII e Grupo tJcolar «.:Álmirante 'Protógeneó». 

- 11tMJa <Solene comemõrafiva daJ 13oda.& de 'Prata, 

ceLebrada pelo Cônego .:Árthur <Salvador. .AJJMtênda 

'Pontificai do Exmo. <Sr. BMpo DioceJano. Oração 
congratulatória pelo Exmo. Senhor D. Othon ?flotta, 
Bi.&po da Campanha, 1fúnat3. 

Côro peLa tJcofa· Cantorum do GináJlo e tJcoLa 
iflm•mal 'Pio XII, de Dua.& BarraJ. 

Ce Deum. 

Oraçao do tpaJtor 1JJoceJano 1J. CLemente ]oJê CarLa.& 
]Jnard, O. <5. 13. 

~ <5eJJão Jolene no recinto do G,.upo ttJcoLar, .&ob a 
pre.&ídência do <Sr. 13IJpo DiocetJano. 

:Abertura da Jeddão pelo Exmo. <Sr. Dom JoJé CoJta 
Campo.& ~ D. D. 13Mpo de '1JaLença . 

' 
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INSTITUTO H ISTÓRICO E GEOGRÁFICO D E SERGIPE 

RUA ITABAIANI NH A, 41 - ARACAJU 

racaju, 26 d~ s~tembro de 1962 

Meu nobrP. amigo 
Ministro GP.raldo Bezerra de Menezes. 

, 
Ja tive ensejo de escrever-lhe agradecendo a no 

breza do seu gesto conseguindo elegPr-me sÓcio cor--, , 
resp:;mdenb~ do Ins.tituto Historico e Geografico de 
Brasil ia. 

Já enviei agradecimentos ao referido sodal:Í.cio 
pela acolhida que m~ deu, sob o seu valioso patrocÍ
nio. Pedi que me fossP. informado quais os meus devP. 
res dP ordem financeira para com o aludido Instituto, 
a fim de efF>tuar o devido ~agamento. Desde logo re
meti a biblioteca do sodalicio os na. 25 e 26 de nos 
sa Revista. 

Não 1 ogre i ainda de~ cobrir a onde f oi parar a 
carta do saud:Jso Dr. Jose GPraldo, em que !ndicou-me 
a da ta certa do" falecimento do primeiro apostolo de 
Sergipe, Pe. Gaspar Lourenço. João ~alÔnio, compa
nheiro de Gaspar LourP.nço llB. vinda destP. a .SergipP., 
seria capaz de saber a data certa do falecimento,mas 
êle, João SalÔnio, passou-se para o Paraguai, onde 
faleceu em abril de 1599. 

Pode ser que em alguma oportunidade_ tenha fala
do a respeito do seu compa1meiro de missao em 1575· 
Seria necessária uma investigação pelas terras em 
que Sola no Lopez foi mais tarde ditador. 

-Benovo-:J.he os meus agradecimentos pela minha, 
eleiçao de soei o correspondente do Instituto Hiato
rico e Geográfico de BrasÍlia. 

Abraços do velho admirador e amigo 

.. 



Associação dos Empregados no Comércio de Niterói 
FUNDADA EM 15 DE ABRIL DE 1920 

PATROC INADORA D A R EGULAMENTAÇÃO DAS HORAS DE TRABALHO 
e 

da Dlfusao do Ensi no - Defênsô ra dos interesses gerais dos associados 

ª-~º-~ ... J?.g9~1:{-~-~ -: - R . V~sconde de ltaboraí, 421- Sob. - T el. 2-12 71 
DI! UTILIDADl! POBLICA 

pela Lei a . 1957 dt 6 de Novem· 
bro de 1925, do GO VllRNO DO 
liSTADO DO RIO Dll IANiliRO 
c p ela Dcl iberatã o Municipal :ra , 

521, de 1 de Peverelro dt 1922 

Of • 36-62/2_l 

M A N TEM 

S EÇÃO DE QUALIFI

CAÇÃO 

Qua li ficação civil e eleitoral 

dos empregados no comércio 

em gera l 

D EPARTAMENTO 

C ULTURA L 

Escola P rimária Noturna, 

Cursos P rá ticos de especia-

lização e aperfeiçoamento 

Biblio teca 

DEPA~TAMENTO E S

POR T IVO RECRE A TIVO 

Esportes, bailes, dominguei-

ras, excursões, etc. 

DEPARTAMENTO D E 

ASSIST~NCIA SOCIAL 

Serviços m édicos, dentários 

e judiciários. 

Auxílios pecuniarios de be- 1 

neficência, natalidade 

e funeral. 

-, ." 

outubro di_ 1962 

Excelentí simo Senhor 

Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

DD. Ministro do Tribunal Superior do 'rrabaTho 

Prezado Senhor: 

Temos a elevada honra de convidar a Vóssa ~xc~ 

lência e Exoelent!ssima FamÍlia, para as solenidades 

memorati vas do "DIA no EMP~-!EGADO NO COivmttGIO~ a realiza~ 

se no dia 30 do corrente, às 19 horas, em nossa sede s2 

cial, á rua Visconde Itaboraí, 421 sob . c~jo programa 

oon ta da brilhante conferênc ia alusiva à nD'àta Má.gna'1 

da classe comerciária, que Vossa Excelênc ia irá. proferir 

e recepção aos convidados. 

Nessa expectativa, esper ançosos na e~tima·da pr~ 

sença de V.Excia . nesse ensêj o~ r eiter amos - lhe o protes

tos de nossc mais alto aprêço e sincera consideração, pe-

lo que subscrevemo- nos 
Atentamente . 



O ~ninistro Geraldo Bezerra de Menezes, ao discursar em uma 
das últimas sessõ':s ~)Ulenes da · Federação das Congregações 

Marianas de· Niterói . · (Foto de Hélio Carastiato) 
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CO FERIDAA M L MIN N E 
A Cruz do Mérito Judiciário 

, Distinguido com o mais alto insí gnio d€ m-agis-tratura brosil.eiro, 
I . . 

o Ministro Geraldo Bezerro de Menezes 
Por indicação unânime da Diretoria e 

do Conselho Consultivo da Associação dos 
Magistrados Brasileiros, acaba de ser dis· 
tinguido o nosso co·estaduano Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes com a Cruz do 
Mérito Judiciário, a mais alta condecoração 
conferida a um magistrado brasileiro. 

A notícia alcançoú, como seria de es· 
perar, grande repercussão em nossos meios 
culflurais, onde o agradado desfruta de 
merecido conceito, como catedrático da Fa
culdade de Direito e membro da Academia 
Fluminense de Letr.as. 

Vitoriosa a carreira de magistrado do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Foi 
J1.1iz-Presidente de uma das Juntas de Con
ciliação e Julgamento do antigo Distrito 
Fedetral, Procurador e último presidente do 
extinto Conselho Nacional do Trabalho, 
primeiro presidente do Tribunal Superior 
do Trabalho, por eleição e reeleição, unâ
nimes, e Corregsdor Geral da Justiça do 
Trabalho no Brasil. Em todos êsses postos, 

!>empre se impôs por sua int-eireza moral 
e profundos conhecimentos jurídicos, que 
lhe asseguraram o renome como magistra
do. 

Ao e•mpossar·se na presidência do Tri
bunal Superior do Trabalho, o Ministro 
Júlio Barata, seu atual presidente,' referiu
se ao Ministro Geraldo Bezerra de Mene· 
zes, apontando-o como "Juiz, paradigma 
de Juízes". • 

De autoria do eminente Ministro o 
projeto, convertido no Decreto·Jei n. 9.797, 
de 9 de setembro de 1946, promulgado pe
lo Presidente Eurico Gaspar Dutra, que deu 
à Justi~a do Trabalho sua atual organiza· 
ção ." Foram então extintos os antigos Con
selho Nacional e Conselhos Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal Superior e os 
Tribunais Regionais do Trabalho, sendo or· 
ganizada, em bases sólidas, a magistratura 
do trabalho, com o ingresso dos Jufzes to
gados, por concurso, nas Juntas de Conci· 
li ação e Julgamento. 
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entre t a nto, quero d i zer (~Ue O tom de majestade simpleS, que foi dado a 
esta sess~o, n~o somente me emocionou como me convidou a meditar,muito 

a s~rio s 5bre a miss;o da Justiça do Trabalho. no Brasil de hoje~ Em 
A 

me u discurso de posse,a 4 de janeiro de 1960, dizia eu que, muitas ve-

zes , do alto dêst e mirante , em que h.;)je me.encontro, sentia-me como num 

penhasco solitário a enfrentar l.Wl vendaval. A imagem continua a sE? r exa-
,.., 

t a e reproduz - no panorama brasileiro a posiçao da nossa Justiça. O que 

me apavora, e que me enche de mêdo, de responsabilidade, de temor das di 

ficuldades, que seguramente temos enfréntado e iremos enfrentar, ~ esta 
,.., 

s olidao, e:rp. que muitas vêzes sinto estar a Justiça do Trabalho. Explico: 

estamos vivendo u..rn momento do angústia e de tumulto dentro do Brasil. O 

Brasil parece ser um perene noivo do abismo. Vive sempre perto do peri

go, junto das labaredas, em meio à conflagraç'â:o, à insegurança, ao te -

mor,. à.s ap.re.-ens.~e s, à tristeza. Tudo isso se vem acumulando de algum te~ 
po a esta parte, ao lado de espetáculo da luta de todo u~ povo pela sua 

,.., 
salvaçao, pela melhoria da sl..:t.a vida; pelo ~perfeiçoamento de suas insti 
tuiç;es, pela realizaç~o de seus mais belóe ideais~ A crise político-mi-

litar, que vivemos em l 961, foi a.certa.culminante de um longo drama que 
se . ... 
vem desenrolando no País há alg1U1s anos' O drama contlnua. No flmdo, e le 

A 

~ a consequ.encia de um desajustamento entre a lei e a realidade, êntre 
,.., 

as ins.ti tuiçoe s jurídicas e os anseios das ma~sas, . entre aquilo que se 

projeta e promete e aquilo que se realiza e se faz. Essa disparidade e_E. . . 
,...., 

tre o sonho e sua objetivaçao lança na alma do brasileiro essa melanco-

lia, que ~ · o clima esp iritual dos nossos homens e dos nossos dias. Pois 

b em. N6s, os juizes da Just iça . do Trabalho, trazemos a êsse Brasil 

aflito e atormentado uma soluç~o. N6s somos os depositários de um prog~ 
' "' A ma, de um pensamento, de um plano e de uma organizaçao que, se fosse -

cumprida e respeitada, daria ao Brasil a saída permanerl;e para tÔdas as 

suas dificuldades. N;o há possibilidade de paz social, n~o há possibili 

dade de tranquilidade e de ordem, sem que, ~m tÔdas as leis e, principal 
A 

mente, na conduta dos homens responsáveis, se r~flita aquele principio 

de que n6s somos o s defensores e os aplicadores. A Justiça do Trabalho 

encarna todo um programa de e quilíbrio entre o capital e o trabalho, en-

tro as fÔrça s em luta no mundo contemporâneo - programa que ganhou a 
~ ~ 

sançao s olene e suprema de uma instituiçao divina, como ~ a Igreja Cat6-

lica, e que, em grande parte, r cprod u.z, sem as coloraç~e s irreais de um 

s onho, aquilo que estava na utopia de alguns fil6sofos políti•os e 

que se vai encontrar no aspecto positivo e do lad9 bom de certas doutri

nas, que imperam em alguns Estados no mundo atual. ~sse ecletismo, que 

a Justiça do Trabalho realiza, é, seN dúvida, a soluç~o ideal para as 

problemaS' brasileiros, para 
A 

esses problemas que, permanentemente, nos cr.,B. 

ciam o nos fazem sofrer. O juramento, qu.e proferi, foi o de cumprir fiel· 
~ 

D.e.rrie.. o-s-~ .do _ __..m.eu..-c:argo, respeitando as leis e a Oonsti tuiçao da 
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Re~lica. A l}lensage l!l da nossa Justiça está na Constituiçao de :L 946,em 

"" .... 
seu art. 157. Desta $olidao, que r esulta um pouco da inc ompreensao dos 

re sponsáve i s pe lo Br asil sÔbro o que 6 a Justiça do Trabalho e o que ·ela 

significa, e um p ouco de mode s tia e timidez, com que atuamos no panora

ma brasileiro, do sta s ol::Ld~o o quo deve riamos apresentar ao Brasil., ~ · 
apenas, êste l embre t e: Ounprir. integx·alrn.ente o art. 157 da Consti tuiç~o 

"-' 
de l 946. N~s s oa problemas serao e liminados na me dida em que eliminados 

A 

p ode m ser os problemas sociais e hum?-nos;, desde que aquele artigo cons-

titucional seja entendido e cumprido. ~ste é o mo u s ingelo programa e, 

como penhor dêle e de sua rcalizaç;:o, nada posso fazer além de mencio

nar aquilo que, não p or mi~, mas pelos meus p ares e com minha ajuda,foi 

feito em 1 961. Passo a l e r 9 relatório que, pelo Regimento, sou obri

gado a apresentar ao Tribunal•" 
, . A . 

''Em obedienc i a a o nos:::.o Re gimento Interno, apresento 

a Vossas Excel~ncias o reiat6rio das a ti vidados do Tribunal Superior do 

Tral?:alho, no ano de l 961~ 
"" Marcaram os últimos doze meses a ma is alta produçao do 

Tribunal, no toca nte a julgarn.ento~• ô Tribunal Pleno re alizou 40 ses-
"' "" soes e julgou 832 processos. A l a . ~trrma; em 64 sessoes , j~gou 2 341 

""' processos; a 2a. Turma, em ~6 se sso os , 2 660 proces.sos e a 3a. Turma,em 
.... 

54 sessoes, 2 548 processos~ O total de processos julgados foi, portan-

to, de 8 381. No :r:1e s rn.o por!odo; for&.l:J. publica dos, em 30 audi~ncias, -

8 066 ac6rd;:os. Nunca, desde a da t a de 22 de setembro de 1946, quando, 

pela Primeira vez, se rE.:ul1iu coBo Tribunal SU:Perior do T~abalho, conse..:.. 

guiu esta CÔrte atingir tão .ele vado fndioe de j~mnntos. Em relação a 

1960, o aumento do nÚL1e ro de processos j ·ulgados foi de 1 191. O impor

tante; todavia, n;:o é a axibição destas estatísticas, quo provam o au

me nto extraordinário das causas trabalhistas en todo o território nacio

nal o a ?re scente responsabilidade dê.ste 6rgM d o cúpula da Justiça do 

Trabalho. O que nos parece de ver?-s significativo é o fato de estar o 

Tribunal em dia com seus serviços. A no.çao de um Tribunal em dia deve 
"' ser clarame nte definida, para que, no registro hist6rico, nao se e sbo-

cem d·úvidas sÔbre o sentido da afirmaç;;;:o •. _ Um Tribunal está em dia, qua_!1. 
A - - . -do tres condiçoes sao preenchidas: a distribuiçao imediata de todos os 

~ ~ 

processos, que lhe sao afetos; · a ·devoluçao dos autos pelos juizes rela-

tores e revisores, dentro dos prazos legais, e Çt publicação dos ac6rd~os 
em consonância com a celeridade dos julgamentos. No ano de 1 961, êsses 

três r e quisitos núnimos foram atend:iilosno Tribunal Superior do Trabalho 1 

que, por conse guinte , cumpriu seu de ver, com ef iciência, em benefício de 

seus jurisdicionados. Re g i strand o os f a tos, que números e datas ate .stam, 

queremos, no exercício da Presid~nci a , enalte cer a at~aç~o de todos os 

Senhores Mi ni stros, a cujo devotamento e operosicla de elevemo s o bom exitc 
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de no s so s esforços, me r a COJ,lt i nuidade dos e sforços de nossos predece s

s ore s no cargo que ocupano s . ~ do se r r e lembrada tamb~m a presença de 

a l gllils Jui zes ilus t res ; qlle j <1. na o per t encem ao no sso grêmio. A um dê

l es , que , a 2 de se t enbro, n o s foi arr eb atad o p ela morte , qu ando já de 

n 6s se havi a a f as t a do pe l a a po se ntadoria co :-:1puls6ria , deveL.lo s uma home

nagem espe ci al. Re fi r o-me a o }.J:in i s tro Ed gard d e Olive ira Lima . i. me~

sap · de se u nome é a e vocaç~o de nai s d e quin ze an os de labor indefes

s o em pr6l dê s t e Tribunal . Construtor de juri sprudên~ia, mestre do di-
...., 

r e i to, jui z e xe mpl a r a falta , que nos es tá f a ze ndo, é gr a nde , t a o gr an-
..., 

de qu e qua lquer ad je t ivaçao nao seria cap a z de traduzi-la com fid e lida-

de . 
.._, A 

As suhstituiçocs de Mi n i stros cla s s i s t as , p or força do 

término de mandatos , a ca r re t a r an Jlar a n6 s a pe r da de _.d ois represent~n-

tes de empr egado s e um r epr esent ant e de empr egadores . Quanto a ê s to {li

time, o Ivii n i s ,tro Mauri c io Lance , se rviu, dur ant e um triên io, a o Tribu

nal, com dedicaç ão e desvêlo, f i rmando-se em no s so conc e i to como un1 pa

dr a o do di gnidade e e quil:Íbrio. E:w. j an oiro de 1 961, o Wrini s tro Luiz A~ 

gusto da Fran.ça, lidoT s i nd ics.li s t a de pTol, foi sub sti tl.üdo pelo Mini~ 

tro Afonso Tei xe ira ~ilho, que j á trouxe , pa·ra o bom e xerc:ício do sou 

cargo, o tirocínio va lioso da judica tlrra de primeira instância em são 

Paulo. A 12 de julho, empo ssou- so no ca r go, a nte s ocupado pelo :Mi nistro 

:Mauricio Lo.nge, o Mi n i s t ro Fortuna to Péres Júnior, que t a mbém já se achava 
~ A 

i n t e gr ado, en Sa o Paul o , na . prime ira ínstªnc ia d e nossa Jus tiça. A. 26 

de novembro, expirou o manda to do Mini stro Mário Lopes de Oliveira.que, 

Gil doi s triênios quase su ces sivo s , no s pre s tou colabora ç ã o· mere c edora· 

de de s t a ca d os e ncÔmi os ? pe l a correção e olegânc.ia de suas a ti tudes,pe

l a s e renidade de se u s pro nunciame ntos, pelo conhe cime nto a curado . de no_§ 
"' sa l egislaçao e pe lo . sadio te or de suas i dé i a s sÔbre o s problemas sindá. 

ca i s de no ssa p á tr i a o Desde o d i a 8 de f e ve r e iro de 1 961, es tá incor

p ora do a o Tribunal, cono juiz vita licio, o Mini s tro Domi ngos Ve l as co.e:X

se nador e ex-deput ado, líder polí t ico de n ot6ri a bra vura cívica e de pri 

morosa cultura , que suc edeu a o li.Ii n i s t ro Aly:-rio de Sales Coe l h o, apo s en-

tado por t empo de s e rviç o e que ape nas p or a lguma s sema na s no s b e nefi

ciou c om sua ilus!re pr esenç a . Doi s j ui ze ~ do Trib unal · Regional do Tra 
balho da l a . Re gi a o, a t endend o a convoca çao, fi gur a r am, coB brilho, em 
nossa s s essÕes de Tlrrmas e do ple nário: Amaro Barre to da Silva e Jose 
p e r e ira de Carval ho Júnior, a quem, ne s t e passo, externamos no s so a~Tad~ 
cimento e tributamos no s so louvor. A nos s o l a do sempre e s teve , no a no 
findo, como Vice -Pre s i de nte , mn juiz, c uj a l ealdade , altitude de vistas .., 
e amor a es t a Justi ç a na o se i como enalt ecer, O T1ü ni stro Astolfo se rra , 

<V 

a q1,w m tradu zo, aqui, :linha comovida gr a tida o pela ajuda que s enpre LJ.e 

dou. 
N 

C ontoú , ainda , o Tri bun.':tl c OEJ. a colabora ç a o do IVIini·s té:.:· 

ri o PÚb l ico do Trabal ho , na pessoa dos trê s ocupantes do cargo de proê~ 

r a dor Ge ral, que, no de cur so de d oze ne se s , se s ucederam naque l e p 5 sto: 
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o Dr. Jo~o A.ntero de Carvalho, . quo exerceu aquelas funçÕes durante o Go 
vêrno do President e Juscelino Kubitschek de Oliveira; o Dr. _ Elmar Cam-

pos, du.rante seis 1:1eses do Govêrno d o Preside nte Jânio Quadros, e o Br. 
Arna l do Sussekind, qu.o , no de r lnade iro mês ciêsse Govêrno, assumiu a di-

~ . A 

reçao da Procu radoria G€ r a l e nela foi confirmado pelo Governo do Pre -
s idc11te Jo~o Gou.lart. Sem esquecer os · s e-rviço s do Dr. Jo~o Antero de 
Carval ho, que , em 1 961, foi Procura dor Gera l apenas no ~ês de jane iro, 
julgo de elementar justiça anotar c agradec e r a cooperaçao do Dr. Elmar 
Campos, que, e11bora relativa a sànente seis meses_ de atividade, foi ma_r 

cada pela nobre intc nç~o de prestigiar e engrandecer a Justiça trabalhi.§ 
ta, mediante uma série de sugestÕes para o aperfeiçoamento das leis vi-

A • A 6 ~ ge ntes. A mudança de Governo o de reglme , em agosto de 1 9 1, nao per-
mitiu que, at~ hoje, tais suges tÕes fossem transfundidas em projetos de 
leis, que seriam submetidos ao Congres s o Nacional. Do Procurador Geral 

Dr. Arnaldo Sussekind vem recebend o êste ~eribunal, desde julho de 1961, 

a as sist~ncia, que era de ser e sperada n~o s6 da natureza do l'flinist~rio 
Público do Trabalho, quando interpretada~e vivida, como o deve s er, à luz 
de u.ma permanente necessidade do r enovaçao e nelhoria, mas a inda como 
sabíamos seria possivol conseguir do patrimÔnio cultura l e da retid~o 
de Ilensamento, que o ilus tre homem público personifica para todos quan-. . 
tos conhecem a hist6ria d o tra b a lhismo brasile iro • .... 

Nao omitiremo s , neste retrospecto, as visitas de per-
sonalidades distintas, cuj a presença alterou a rotina de nossa faina de 
todos os dias. En maio, o professor :Malcom Kennedy, consultor do Ponto 
IV para a Améri ca La tina , e o Sr. Fernando Be rdecia, mini s tro do Traba
lho da Repúb.lica de PÔrto Ric o . ;!;j:rn junho, os senhores Jean Reli.Q.uet,Pr~ 
c.urad or Gera l dét CÔrte d e Cassaçao de Paris e Presidente da Uniao Inter 

no.cional dos Magistrados , e_ VincenzQ Chieppa, Preside nte Honorário da 
.... 

Suprema CÔrt e dG Cassaçao da Italia. Os titulare s da pasta do Trabalho 

e Previdência Socia l do Govêrno Jânio Quadros e do Gov~rno atual, l~es
pectivamente , Dr. Franci s co Ca rlos de Castro Neves e And:ré.F:ranco Ho nt.2. 
ro, logo depoi s de empossados, nos honraram cor::t sua visita. Mais do que 
a submiss;;:o a um pro to colo, que impÕe ê sse gesto de corte zia, o contao
to com essas figuras d e. administraç;;:o redm1dou em provei tosa troca de 
idéias e fecunda colaboração r e ciproca . No dc:seJ2l.p e nho de nosso mandato, 
sempre consideramos :re levanto o exercício de funçÕes, que poderíamos -

J~l:.a.D.9minar diplomá ti c as, e que articulam ê ste pre t6ri o com as altas au
toridades da República~ Tanto mais se :recomendava atenç~o a êsse inter-

..._ ~ 

Ca.I!lbio de poderes quanto é certo que, no ano de 1 961, nao foram poucas 
as vezes .em que a Pre sicl~ncia do Tribunal teve de intervir junto aos 
Iv!inist~rios da Fazenda- e da Justiço, em defesa das prerrogativas da ma
g i s tratura trabalhista. Assim, 6 que, em julho de l 961, nos dirigimos 
ao titular da Fazenda, co0o, em outras ocasioes, já o havíamos feitot 
para obter da administraçao federal providências que elim;i,nassem as · · . 
dificuldades criadas pelos Delegados Fiscais nas requisiçoes de pag a -

mentos dos Tribunais do Trabalho. Coincidiu a intervenção com o julgado 
do Tribunal Federal d8 Recursqs, que, . subscrevendo voto do Ministro Osca r 
Sara iva, apreciou agravo em Mandado d·e Segurança nQ 21.668 1 procedente 

de P e rnainbuco, em que era~ Agrav~nte a Uni~o Federal e Agravados os ilu.§ 
trados Juíz es da 6a. Regiao da Justiça do Trabalho. A Egrégia Terceira 
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Turma do Tribunal Federal de Re~1.:trsos decidiu, ~ unanimidade, que os 
6rgãos do Poder Judiciário, no qua respeita à liberação de verbas des

tinadas ao pr6pr io serviço, não se acham sujeitos ao contrÔle de legi

timidade dos a gentes do Poder Executivo. Consagrou-se destarte a tese, 

que a Presidência do Tribunal Superior do Trabalho sempre defendeu no 

campo das relaç~es entre as autoridades fazendárias e os juízos traba

lhistas, J20ndo-se têrmo a uma s~rie de r.~rbitrariedÇJ.des, fruto, em geral, - ~ 

da incompreensao dos Delegados Fiscais nos Estados. Dessa incompreensao 

foi sintoma , no mesmo setor do Ministério da Fazenda, o esdrúxulo pare

cer de run consultor jurídico da Divisão do Impôsto de Renda, segundo o 
.... 

qual os juí zes trabalhistas, nao obstante o soberano ?resto do Supremo 
"' Tribunal Federal, estariam sujeitos àquela tributaçao. Coube-nos, ~que-

,.., 
la oportunidade , reagir com energia contra a abusiva interpretaçao. Fi-

"' zemo-lo, aliás, coril o apoio da Associaçao dos Magistrados Brasileiros, 
,.., 

a cuja frente E?ntao se encontrava, como Presidente, o Ministro Delfim 

.Moreira JÚnioro Acrescente-se a êsse epis6dio a infindável série de 

manifestaç;;'es da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho junto hs 

autoridades do Executivo em assuntos de interêsse da administração dos 

Tribunais, hierárquicê.:llllente inferiores ao nosso, e . ter-se-á a prova de 

que nao nos oLJ.itimos nem deixamos de nos empenhar a fundo na defesa do 

que era justo, legal, desejável e condizente com a dignidade e os direi 

tos desta magistratura especializada. Focalizamos pensadamente essa atua 
,.., ,.., 

çao nossa, porque espelha a preocupaçao de unidade da Justiça do Traba-

lho1 base primordial de seu prestígio junto aos demais Podêres, e ainda 
~ 

porque 1 deplorávelmente, se verificou, em l 961, uma certa dispersao de 

esforços de alguns Tribunais Regionais, com grave risco para o fortale-
"' cimento de uma inst i tuiçao, como a nossa, que, dadas certas peculiaridade~. 

ainda não as.:.~egurou plenamente a posição, que lhe Cé:·tbe , no conjunto das fÔ:t: 

ças diretivas do Estado . .;Uguns 6rgãos regionais têm enviado diretamente 

ao Poder Legi slativo mensagens e projetos ou pleiteado isoladamente de 

Poder Exe cu ti vo medidas e providências que se alvitram e planejam sem 

prévia consulta a ê s te Tribunal. O respeito à autonomi a administrativa 

dos Tribunais Re gionai s, que esta CÔrte ~em.pre manteve, em numerosas e 
~ ,.., 

claras decisoes, nao se pode dissociar do senso de hierarquia, definido 

em lei, que faz do Tribunal Superior do Trabalho a cúpula desta Justiça 

e lhe confere podêre s de supervis~o, destinados não a absorver e anular 

os tribunais inferiores, mas a robustecê-los pela união mais íntima com 

o 6rg~o superior e central. A êsse prop6sito, vale como deliberação his 

t6rica a que assinalou a sessão plenária de 8 de novembro de l 961. Por 

prdposta do Exmo. Sr. Ministro Tostes Malta, foi resolvido se fizesse, 

doravante, sBntir aos Tribunais inferiores a necessidade de uma identi

ficação maior co~ os objetivos, que nos anima, tendentes todos h união 
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A 

e ao fortalecimento da Justiç a do Trabalho. Apraz-nos, neste passo,por 
f em realce a solidariedade . esclarecida dos Pr~sidentes dos Tribunais Re 

gionais do Trabalho da l t:• .• , da 5a e 8a. Regioe s, que timbram em manter 

permanente e provei toso contacto com esta Presidência e cultivam o ide

al de fazer de todos os 6rg~os da nossa Justiça, n~o sat~lites passivos 
_, 

de l~ 6rgao central, ma s promotôres conscientes de uma harmonia entre 
~ . 

a cabeça, o · ~onco e os membros, condiçao essencial p ara o surto de 

um progresso~ de um aprimoramento de m6toclos de aç~o, que, servindo a 
esta Justiça, servem principalmente ao bem geral do país. O sinal vi-

~ A 

sível das intençoes da Presidencia, que alimenta o sonho de uma Justi-

ça trabalhista, fiel hs suas origens, isto ~' federal e unitária, foi, 

no <:mo de l 961, o Boletim, por n6s id.eado e mantido regu.larmente, . do 

qual, em menos de dois anos, foram já editados vinte ª dois números. 
No toc ante ao funcionalismo, a vida deç;ta Casa correu 

dentro da rotina adminis-trativa, sGm p«!!!calços de monta. Dois- concur -

sos: foram realizados, no mê s de dezembro, para preenchimento de vagas 

no quadro de oficiais Judiciários e no de Taqu::Í:grafos. A Mútua,por n6s 

organizada, atendeu às suas final idades, ao ensejo doloroso do faleci-
• 

mento de dois funcionários. A Cooperativa, que, sob a nossa inspiraçao, 
~ 

foi instituída, acha-se em franca expansao, proporcionando a todo o fun. 
- 'I 

oionalismo, nesta 6poca de alto custo de vida, as vantagens, . que dela 
"' esperávamos na obtençao dos mais variados artigos de consumo. Se as ci-

"' fras alinhadas, no limiar dêste relat6rio, revelam uma produçao excep-

cional em matéria de julgamentos 1 é d0 se atribuir o bom êxito,em gran

de parte, à capacidade e à dedicaç~o do nossos funcionáriõs, particu -

larmente àqueles que trabalham na Secç;:o de Ac6rd~os e no grupo espe -
"' cial, que criamos, para o s erviço de datilografia. Nossas relaçoes com 

o Poder Executivo se mantiveram no nível de recíproco respeito e harmO-
"' nia, que o prece i to constitucional determina. As al teraçoe s havidas nos 

quadros políticos da Naç~o se refletiram, entretanto, na soluç~o de al - . 
guns problemas vitais, em cujo elenco figuram o preparo e encaminhame_E 

to de projetos de lei, destinados a ajustar o funcionamento desta Jusü 

ça C.s condiç;es da realidade brasileira em contínua mutaç~o, e, a se:

guir, o definitivo ~?stabelecímento do Tribunal em sua sede constituciO- • 

nal, que é J3rasí~ia. Ti vemos, em l 961, três audiências com o Presiden

·te JÔ.nio Quadros. A 3 de fevereiro, expusemos ao ent~o Chefe da Naç~o o 

problema da transferência do Tribunal para Brasília. :Dêsse entend i men-

to resu~tou. um plano, de acÔrdo com o qual em novembro de 1 961 a sede 

provis6ria e os apartamentos, destinados a Ministros e funcionários,sc

riam postos ~ nossa disposiç~o. Ordens foram dadas para a imediata col1S 

tru~íio do Palácio da Justiça em Brasília, tendo a Novacap recebido il!l 

truçoe s para que , em primeiro lugar, s-e cuidasse de edificar l~ prédio 

.-· 
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pr6prio para o Tribunal Superior do Trabalho •. Forne cemos h Nova cap, co_g 

forme correspondência e x i stente em.nossos a rquivo s , os elementos neces

sários à concre ti zaç~o dêsse piano . Em 28 de me~rç o, o Pre s idente Jânio 

Quadros tomou conhecimento ,. por meu interm~''dio, da resolução do Tribu

bal1. que considerava e conside:ca nociva a mudança ~m époc a -que obrigas-
~ 

se a re c es so.,.~- prejudicial a nossos jurisdicionad o s . Foi, entao,em abril., 

publicada, no "Diário da Jus tiça" e na impre n sa , uma nota oficial des

ta Presidência, que_ fixou para janeiro de 1 962 a transf e r~ncia do Tri

bunal paro. Brasilia . A data e as condiç;es da mudança foram confirmadas 

e m 1 2 de julho, quando , pe l a t erc e ira v ez , ti.ve a honra de s e r rec ebido 

pelo Presidente Jânio Quadros e com Sua Excelência trate i a inda de vá

rias mens~gens, a serem enviadas ao Poder Legisla t _i vo, tÔdas inspiradas 
~ 

· pelo imperativo de adap taç a o de nossas l eis processuai s o de organiza-

ç~o judiciária às circunstâncias novas• que a evoluç~o e o desenvolvi -

monto da Justiça do Trabalho a coi1.selhavam_. Verificada a r enúncia, a 25 
de agÔsto d e 1 961, do Sr. j-~n:Lo Quadros ~ Presidência da Repíiblica, ê s

te é o prime iro ense jo, que se nos ~ferece, de r egistrar· pa r a a hi s t6-

ria da Justiça do Trab a lho a correç ~o, a efici~ncia e o nobre espfrito 
público, r e ve lado s por Sua Excelência no trato de nossos problemas,dos 

quais se mostrou profundo conhecedor e que pretendia resolver dentro de 

t.una linha de absoluto respe ito ao Poder Judiciário trabalhista, que s6 
poderia contribuir para o ongradec imento de nossa Justiça. Somos gratos 

ao emi nente homem público pelas atcnç~es e xcepcionais, que dispénsou ao 

Presidente desta casa, pelas homenagens que sempre tributou à Justiçado 

Trabalho o pela ob je ti vidade e segurança, com que se houve em todo:;3 os 

assuntos de a lto interêsse nnc io nal, que com Sua Exoolência versei. A 

12 de setembro, fui honrado com uma au.d iência do Presidente João Gou -

lart, e~ Brasilia, e coTI o n ovo ocupante da magi s t ratura suprema voltei 

a deb a ter a q\l.e st;{o da transferêmüa do Tribuna l Superior do T:rab a lho 
~ ~ 

para Brasilia . Ouvi do Presidente J oao Golüar t que nao c ompr eend i a o 

Tribuna l Superio r do Trabalho fora de sua sede ('..Onsti t ucional, que ~ 

Bras~lia, c que t udo f a ria pa:ra que a norma constitucional fosse ober

vada. Idênticas pal avras ouvi do Pr esi dente do Conselho de Ministros, 
Dr. Tancredo Neves, que expe d i u. ordens escritas ao Grupo de Trabal ho de 

Brasilia no sentido de ser dada prioridade ab s oluta ao problema de nos-
A ~ A 

sa mudança. Em conseq"l!tenc ia dessa detorminaç ao , providenciou aquele Gr2-

po de Trab alho a escolha do ·loca l adequado h nossa sede provis6ria e a 
~ 

cessao de 130 apar t amentos para Ministros e fu.nci onál .... ios. Entrementes, -

cra as sinad o, a 17 de novembro, o decreto Executivo nQ 161, que nos au

t oriza a movimentar a verb a de Or$ l25.580.000,00, arbitrada na Lei nQ 

3 834-A, de 12 de dezembro de 1 960, do Congresso Nacional o des tinada 
~ ~ 

a a t ender às dt:spesas com a mu_dança. Hao obstante a manifes t açao d o Ex-
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Excelent:íssimo Senhor Presidente da República e as providências ordena

das pelo Conselho de Mi n i stros , o Chefe ela Casa Civil da Presidência,a 
,.., " queg ficou afe to o problüma da élistribuiçao de re sidenc i as em Brasíliay 

nos comunicou ve rbalmente , em novembro, quo. n;io seria possível a tra ns 

fer~ncia, p or f al t a absoluta de acomodaçoes . A 2 d e dezembro, no Falá-
,.., 

cio das Laranjeirasy nesta cidade, o President e Joao Goulart, em audi-
A • "' A e nc1n a mim concedid2, Ele 8XJ'lO S as dificuldades, que o GOV8l~no depara-

"' 
va pa:ca cum.:primcnto do sua formal proae ssa. Acrescentou que a soluçao 

do problema fÔra apenas ad i ada e dependia, ago:ra, de novas construç~es, 
"' que breve se iniciarao na capita l da HE:pÚbli ca. De nos sa parte, fize -

f 1 "' • · " . t t G "' mos ver ao Che c c,c:;. No.ç:ao c. Hüpo::ctancla, que , o.n o para o overno, qua_E. 
~ 

to para a Justiça, do Trabalho, r epresenta a exata obediencia ao arti g o 
122, parágrafo único 9 d a Co nsti tuiç â:o .F'ederal, lamentando que oerta s a.:!! 

"" toricladcs elo Poder Executivo nao percebam a gr a vidade elo assu.nto, para 

o qual urge enco ntra r ULlCL f6rmulc.. p ronta e adE:: quctda~ Assegurou-a; Sua 

Exccl~ncia que entre as suas proocupaç~es d8 governante está, em primei-
"' ro pL'.no, a que stao de mudéJ.nç<J, do Tribunal Superior do TTa balho c quo 

seus esforços prossoguiriEan, aniLmdo's do desejo de kUmprir o dispositi

vo '\onsti tucional c de intog-rar ----~sta·--Q·Ôrts - no número dos altos· pret6 -

rios do pais, já sed i ados cu Brasfli ae 

~stc r e latório foi osnri to quando já. havia eu merec ido 

elo meus pares , a 6 de dezembro, a generosidade da reeleiçS:o para o biê-
~ 

hio l962-l963-..--·Re-itero .minha gratidao ao gosto , que, se 9 poT um lado, 

segue a praxe, é, por o utl~o, dada a s i gnificativa unanimid a d e , mna su-
,..., 

ges t ao clara p<:.u~a que nao me afaste das diretrizes tl~açadas no biênio 
"' A anterior. Darei a este honroso e oneroso Bandat o tudo quanto minhas fo_r 

ças permi tir0m9 dosando o,s amargu.ras e as dificuldades, qv.e o exerci cio 

de qual que r funç S:o pública semp re traz~ com o tl~anquilo entusiasmo e o 

racionad o otimi smo , que me a ju.daiYJ. a corrig ir deficiências de intoli c ên 

cia e de temperamento, s, principalmente, com a minha fé na Justiç a do 

Trab a lho, cn sua gr a ndeza de obje tivos, em seu esfÔrço de equi l:íbrio e 
~ 

de paz , CD seu nobre programa de tl~ansformaçao suave do mundo, para que 

ao menos nossos :filho s possam Viver amanha as nossas esperanças de hoje.. 

ºººººººººººººººººº 
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la. 2a. )a. 

SESSOES 64 56 54 40 

Re1. Rev. Re1. Rev. Re1. Rev. Re1. Rev~ 

Liin. G. B. Mene zes 520 370 58 51 
11 Á . Serra 437 425 481 48 

" R. Cardim 538 360 49 6 
11 F. Lima 457 352 48 45 
11 D.Ve1as co 247 200 

\ 
26 23 

Min. T.C . Monteiro .486 376 811 50 
11 s~ Soar e s 529 49 4 I 59 41 
11 F. Nobrega 531 422 53 46 

" A. Tei xe ira FQ, 443 398 41 42 
\ " F .Fer es Jr. 215 159 18 13 

" D. Liore ira Jr. 493 457 521 45 
I 11 T. Ma1ta 501 388 54 i 58 
I " H. Bi sag1ia 529 414 82 42 
i A I 11 Aqui no Por to 570 ' 425 55 51 
! 

11 L. A.França 51 28 7 1 I 

I " M.Lange 345 235 32 8 
11 M. L. 01 i v e il~a 7 1 294 248 29 17 

" J.Carva1ho J r. 52 55 161 123 25 5 : 

" Pir E:: s Chaves 1 - - 1 
11 Á. Barre to Silva 82 136 1 - 4 4 .... 
" IJé1io H. • .Mar anha.o 59 35 7 8 

i 
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