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Associação dos Magistrados Brasileiros 
b~JM~i!m~oo~OOX: ex. posta11.743 

RIO DE JANEIRO 

Aveniia ~i• rance, 241- 1º a.i. 

lf. AMJ- 111/P-62 Rie ie Janeire, 30 àe fteveabre ie 1962 

Ae Exme. Sr. Mi istre 
GERALDI MINTED NII •EZEMA DE MENEZES 

Tenhe a henra ie cemunicar a V.Excia. que a Asseciaçãe , 
ies Ma~istraies :lrasileires vem ie cenferir-lhe a "Cruz ie Merite JJ! 
iiciárie", ateniemie aes relevantes serviçes que V.Excia. teu prest~ 
ie à Justiça. , 

A entre~a ie iiple a, e ia insi~nia- e celar- sera 
feita em seleniiaàe, que se realizará, n• àia 8 ie iesembre, em·~
lé:m, Estai• ie Pará, per ecasiãe ia festiviiaie ie " Dia ia Justiça" 
e c• fraternizaçãe ia familia juiiciária. 

' 
Ce ,ratule-me cem V.Excia• per essa •ereciia iistiaçãe, 

refir •-lhe as se~uranças àe meu alte apreçe e iistiRta c• siieraçãe. 

;7~ ~. ~ ' /~~--------
( Des. JISE DUARTE 



..... 

·--------

o 
Distingu•do com o mais alto insí gnto de mag·istratu•ra brasil·eira, 

o Ministro Géra Ido Bezerro de Menezes 
Pt»r indicação unânime da Diretoria e ~empre se impôs por sua inteireza moral 

do Cons.::lho Consultivo da Associação dos e profundos conhecimentos jurídicos, que 
Magistrados Brasileiros, acaba de ser dis· lhe asseguraram o renome como magistra
tinguido o nosso co-estaduano Ministro Ge- do. 
raldo Bezerra de Menezes com a Cruz do Ao f:impossar·se na presidência do Tri-
Mérito Judiciário, a mais alta condecoração bunal Superior do Trabalho, o Ministro _ 
conferida a um magistrado brasileiro. Júlio Barata, seu atual presidente, referiu- · 

A notícia alcançou, como seria de es· se ao Ministro Geraldo Bezerra de Mene· 
perar, grande repercussão em nossos meios zes, apontando-o como "Juiz, paradigma 
culturais, onde o agraciado desfn:!<l de de Juízes". 
merecido conceito, como catedráticc ela Fa- De autoria do eminente Ministro o 
culdade de Direito e membro da At demia projeto, convertido no Decreto-lei n. 9.797, 
Fluminense de Letras. de 9 de setembro de 1946, promulgado pe-

-, Vitoriosa a carreira de magistrado do lo Presidente Eurico Gaspar Dutra, que deu 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Foi à Justiça do Trabalho sua atual organiza· 
Juiz-Presidente de uma das Juntas de Con- ção. Foram então extintos os antigos Con
ciliação e Julgamento do antigo Distrito selho Nacional e · Conselhos Regionais do 
Federal, Procurador e último presidente do Trabalho e criados o Tribunal Superior e os 
extinto Conselho Nacional do Trabalho. Tribunais Regionais do Trabalho, sendo or· 
primeiro presidente do Tribunal Superior ganizada, em bases sólidas, a magistratura 
do Trabalho, por eleição e reeleiçãp, unâ· do trabalho, com o ingresso dos Juízes to
nimes, e Corregedor Geral da Justiça do gados, por concurso, nas Juntas de Conci· 
Trabalho no Brasil. Em todos êsses postos, liação e Julgamento. 

:...=:~----
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1 Do Mérito Judiciário :~==-~~~· ~· " """""'' -~· ·~· ·~· 
Uma disbin·~ão iniludívelmente marcante acaba d.e con

quistar o ~-nini:,tro Geraldo Montedonio Bezerra d{l Menezes, 
sendo agwcia.c;io com a Cruz do Mérito Judiciário, a mais alta 

1 e expressiva C(llldecoração conferida a um magistrado bra
sileiro 

Coube à Diretoria e ao Conselho Consultivo da Associa
ção dos Magistrados Brasileiros essa indicação, feita por una
nímídad.e e que culmina, assim, com o reconhecimento do 
talento e cía inegável cultura jurídica do ilustre fluminense, .. 

Membro da Academia Flu· ~ 
minense de Letras e catedrá· {< . )' 

tico da Faculdade de Direito r f( p ~~ 7 

da Universidade Federal do <......,.. · 11 '-
Estado dO' Rio de Janeiro, o b(~ 'f o4._ ~v-J:>-~ 
minilstro Geraldo Bezerra de ) '? • 
Menezes tem recebido põr essa _ o{ dtjb' & 
alta di.s1linção, as mais expres. 
sivas demonstrações de aprê-

(Conclui .na 23 · Paglina) 
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GERALDO .. . 
~;o e s.mpatia, ctacla, outrossim, 
a 1·epercussao alcançada por 
essa notiCia nos circuJos so
ciais e culturaiS da terra flu~ 

llJ !l1E:nse. 
Ao iniciar a sua v.toriosa 

C<'tnelra de magistrado foi o 
Iu.nistro Geraldo Bezerra d e 

Menezes. jUJz.presiden te cte 
uma das Juntas de Concilia 
~âo e Julgamento do antigo 
Distrito F 'ed~ral, P,rocuraaw 
c uiLimo presidente elo ext..nt 
Conselho Nacional elo ri raba -
1!10, p1·imeiro presidente r u 

'.l.'l~.b unal Supenor du Tra:ba
lho, por eleiçao e reeleiça".v , 
<manim€s, e Corregedor G e 
ral ela Justiça do 1rabaiho no 
Brasil. Em todos êsses postos, 
sempre se impos por sua ,n_ 

f t,eireza moral e profundos co
r,heciJnentos jundicos, que lhe 

Dssegura'l:am JUSto renome co 
mo magistrado . 

I 
Apontando-o como "Juiz, va 

ractigma de jUJzes" o minis
i tro Júlio Barata, a'tual presl
j acnte do Tribunal Superior do 

Trabalho, ao se empossar no 
a lto cargo, referiu-se ao roi
mslro BE:zerra de Menezes com 

I 
aquelas .palavras. Ressalte -se, 
ademais, ser de autoria do 
Eminente mimstro Geraldo Be .. l zerra de Menezes, o projeto 

1 
convertido no Decreto-1€11 ·n 
:J. 797 de 9 de setembro d~ 

I ' . 
' 1946, :promulgado pelo presJ_ 
~ dente Eurico Gaspa r Dut ra, 
I dando a J\lstiça do '1 rabalho 
I ü sua atual organizaçao' F'O· 
I ram então .extin tos os anu:gos 

Conselho Nacional e ConsellW.> 
Regionais do Trabalho e cria_ 
elos o Tribunal SupeJ\ or e o~ 

Tribunais' Regionais cio Tra ba
lho, sendo organizada, em ba.-. 
~es .só1;ctas, a magistratura do 
1traoalho, com o ingresso do 
Juízes togados . por concurso, 
nas Juntas ele Conciliação e 
Julgamento . 
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.CONDECORADO 
O MAGISTRADO 

_ I< LU.MlNENS~ 
Notic~s procedemes d~> Niterol 

informarn que, por indicação una , 
nime da Diretoria e do Conselho 1 
Consultivo da Associação dos Ma
lõistrados Bras ileil.·os, foi distin
guido com a Cruz da Ordem do 
.Mérito Judiciário o ministro Ge· 
raldo Bezerra de Menezes. 

A Cruz da Ordtfm do Merito 
Judiciáno, que e a lll!Üs alta con 
decoração conte~!da a um magis
trado brasileiro, veio dar maio1· 
brilhannsmo à carreira cte jui.:/. do 
dr. Get·aJdo Bezerra de Menezes, 
que, àntcnormenLe · ext.rcera u..s I 
tunções de Jui<~·Pl·e:;!dente do 
uma daG Jwllas de Conciliação e I 
Julgamenl.o elo antigo Distrito 
Federal, Procurador e últ.imo pre 
sidetlf.e do extinto OonseHw Na
cional do Trabalho, primeiro pre
slcten t.e do Tribunal Superior dG 
Trabalho, por cleicão e reeleição. 
unánimes, e Corregedor Geral da 
Justiça cio Trabalho no Brasil. 
En1 Lodos e$Se::l .ROsto~. ~eLHpre se 
impôs por ~:.ua in teireza moral e 
profW1dos conhecimentos jurídi
cos, que lhe a.,segurararu o reno
me como m~ g ist-rado . 

Ao empos:,ar-~e n.a presidência 
do Tribunal Superior do Traba
lho, o Ministro ,Julio Barata, seu 
atual presidente. referiu-se ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, apontando -o como .. Juiz, 
paradigma de Ju izes". 

De autoria do enünente Minis
tro o projeto, convertido no De
creto-lei n . 9. 797, de 9 de setem
bro de 1946, promulg·ado pelo Pre ' 
sidente Eurico Ga.spar Duka, QUI' 
c:tcu .à Justiça do Trabalho sua 
atual organização. !''oram então 
extintos os antigos Conselho. Na
cional e Conselhos Regionais do 
Trabalho e criados o Tribuna.! 
Superior e os Tribtmais Regio
nais do Trabalho, sendo organi
zada, em bases sólidas, a magis
tratura do trabalho. com o in
gresso dos Juízes togados. por 
concurso, nas Juntas de Conci
liação e Julgamento . · 

ejb~(P~) . 
-· " 



Associa ão dos Ma istrados Brasileiros 
Rua do México, 128-5.• andar-Cx. posta11.743 
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1Brasil inteiro 
l festivamente 

comemora hoje' 
«Dia da Jti.stiça» 

Belém, sede dos festeios no país - Altos dignitários da Justiça ~ra• 
sileira chegam a nossa capital - O prog~ma a J.er ·c':'mprido 

I DJi . BEIJ!:M 

o 

o Brasil reverencia no dia de 1 foi ' a Justiça. admtn!Strada., de 
hoje a Justiça, tnstituida. pelo acôrdo com as leiS de cada país, 
Criador, quando julgou e conde- I a ponto de ser considerada, hoje; 
nau Adão e Eva. por terem pra- 1 um dos grandes Poderes do unt .. 
~icado o delito de desobediência 1 verso. Em n<;>sso País, de Norte a 

1 as suas determinações divinas. · Sul, ela contm'!la• sendo professa
I Depois, com o correr dos tempos da, com limpidez e serenidade, 
-----~.....,=~--=--· pelos Tribunais e Juízes, notada-

mente, pelos magistrados que 
ainda não se conspurcaram no 
taboado raso da corrupção. 

O dia..._de hoje é o «Dia da. Jusi tiça,, dessa Justiça. que o grande 

I 
Rui, o admirável polemista da 

1 R~pública, pregou e defendeu 
nao só em Haya, mas, também, 

l em Tribunais nacionais e estran
geiros. Por isso a. data é de 
grande significação para nóS 
brasileiros, que sempre tivemoi 
na Justiça a. fortaleza invulnerá
vel onde é defendido os nossos 
direitos e aspirações de um povo 
livre e independente . 

........... \ •..•. õe~•Õit:>O···~·············"-'' ....... 

' As (l()Jllemwações do «Dia da. 
Justiça:., en\ Belém, serãó cer
cadas det cunho exc~iona.l, se
gundo nos tem sido dado ubser
v.al', devido ' ao elevado número 
de ~agijlt!fl!~~ue· delas partici
pará., vindos de todas os Estados 
do Brasil. A Associa,Çio dos Ma
glstrdaos Brasileiros designou Be
lém para séde das comemorações 
no corrente Ano. E tanto isso é 
verdade que, (lesde ontem, come
çaram chegar, a Belém, o que o 
nosso País possui de seleto e dis
tinto na Magistratura Brasileira. 
Ministros, desembargadores, ba
nós para comungar, juntam e::·
charéis em direito estarão entre 
com seus colegas dêste Estado, da 
mesma hóstia que êles comungam 
perante o altar da Justtç&. 

(Cont. n:Ji G• - Letra· M> 



Banco de Intercâmbio Mercantil, Cooperativa Ltda. 

DEPARTAMENTOS: 

BELO HORIZONTE: 

1111 • Bâlia. 3\9 • MG. 
, ...... 2 . 944 0 

SlO GONÇALO: 

DUQUE DE CAXIAS: 

1111 Pt~ia. 1773 • RJ. 

Funda do e m 1949 - R e g istro S . E. R. N .0 3402 

SEDE: Rua México, 98- C - Rio de Janeiro 

Telefones: 42-8425 e 42-2444 

"'i terói , 5 e ezembro e 9 2. 

I mo. Sr. inistro. 
Geraldo "3ezerra de ~1enezes . 

Bua Os'tral o Cruz , 3 • 
. :.STA. 

O anco e Intercâm io Hercan il, Cooperativa 
Ltda., vem trazer a V. Exa. as maiores ex ressões e congrat 
ção ela alta envésti ura COt1feri a: a Cruz do ·~éri to Ju iciá -
rio. 

Ião po Í amos si enciar diante e tamaru1a in
vesti ura confeí.,ida ao ilustre patrício , que nos honra em nossa 
oraeanização como um o~ ilustres cooperados. 

Atenciosarente. 



DEPAHTIMENTD~-003 CUHH~IU~ ~- IELEGHAFD~ T E LEG R A MA 

rviço : espécle d o tel ~gram a, cstaçã:J de or igem, nUmero d o telegrama. número de palavras, Ja.ta c b :>r• da a prcscot&çi.o. 

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIBO DO S EU TELEGRAMA A HORA E M QUE 

O RECEBER. COM ESSA PROVID~NCIA, A UXILIARÁ O DEPARTAMENTO NA 
o 

FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DOS "( t::U:.~H:AMAS. 



HABITUE-SE A INDICft.R NO 

O RECEBER. COM ESSA 

F!SCALIZAÇÃÓ DA ENTREGA 

TELEGRA~/fA 

Jl TE j 
- -- -- - --'l-- ---- - . 

I 

RECiBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE 

PROVIDÊNCIA, AUXIL!A.RÁ o DEPARTAMENTO NA 

DOS TELEGRAMAS, . 
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O prt:~Tb . .'o contt:.,., as scanlntcs lnritcaçõeo c!n se:í\'Jço: espé::1e do te~ e.~r:a:n a, es!.:: ç .. o a e oriqt?m. nur11ero do teleoroma, n.u 1·H~"'O de palavr:ls. da ta e hora da 2j:':- ... ~e ··-< -. 
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HAB;TUC::-SE A I JDICAR NO RECIGO DO SE: U TELEGRAMA A hORA EM QUE 

O RECEBC::R. COM ESSA PROVID!tNCi t , J UXILIARÁ O DEPARTAMENTO N; 

FISCALIZAÇAO DA ENTREGA DOS Ti:- L~G~AMAS. 

CONGRAfUlACOES CARISSfMO MESfRE HOMENAGEM RECEBIDA 

.;t I c o R o 1 A L M E N r E ...... v-=-E ...;;....;tJ o:.;.A.:......:.E ----!v...:.v..:;.o N;.:.;.N.;..:E:.-...:M;.;.;;A:.::D..:.:.R ::..:u G:..:;;A:......:...;V A::..:.R.:.:;J.:;.A.=..o _ 
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GERALDO BEZE RA DE MENEZES 

Recebido: 

De l .. ~ ..... ~ .......... L .. ~ ... :': ...... ~·-······-
às ...... / .. ~ ·. 3. .. ~ .... ho ras 

per __ ........... '.4.-····-·············--· · 

PREÂMBULO: 196 RJ 2289 28 17 1400 

O ~trdmll ule centtm as seguintes Indicações do serviço: eao6cle do telegr~~;e origem número elo telegram8, número ae palavras. iata e hera ft ;t;;l-n~e 

HABITUE-SE A INDICAR NO RECIB DO SEU TELE.GRAMA A H ORA EM QU~ 

O R CI!BER1 COM f!SSA PROVID~NCIA, AUXIL IARÁ O DEPARTAMI!NT O NA 

FISCAL•ZAÇÃO DA ENTREGA DOS TELEGRAMAS. 

DIRETORIA SERVIDORES ESCCLA DE SERVICO SOCIAL SOLIDARIZAM SE JUSTA 

·"""······ .. ··········· ···· · ..... . . 

I I~ 

I~ 
..... ........................................ ................. ................. .............................................. .. , 

··- ·- - --------·--·- -· I 

I 
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HA31TUE•SE A INDICAR NO RECIBO DO SEU TELEGRAMA A HORA EM QUE 

O RECEBER. COM ESS PROVIO~NCI , AUXILIARÁ . O OEP/\RT,~l\f.E!'lTO I' 'A 

, <NR S /12 DE 10/12/62 TENHO HONRA LEVAR CONHECIMENTO V EXMA VG ' OUE ,_ - ------ --
,.POR PROPOSTA DO EXMO SR MIN AFONSO TEIXEIRA FILHO VG A EGREGIA SEG UNDA 

<r:' 
~I TURMA APROVOU INSERVAO ATA VOTO DE JUBILO INCLUSAO NOME DO EMINE NTE --

1 

~ [ MAGISTRADO ORDEM MER.I ro J UDiciARio VG AsSOe I ANDO SE A HOMENAGE M o ____ : 
([j i -- --
~ ~ - . __ .,. DR OTHONGA LO I ROCHA NQME ~ROCURADO R GERA L P T SA UDACOES TE LI o COST .6 - ·: 
Wl •.' ' 

__ __J' t.fONTE I RO P ES I DENTE ~-- - ·- · - - - - -- ---.·, :- ···- - ·- - · -· - . -- - ·-· ___,, 1.1 

~- ~----·--· ·- . ···-------....-

~- [_____ _ - . .. ·- -
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«Não há Tribunais que bastem para 
abrigar o Direito, quando .o dever se 
ausenta da conciência do magistrado» 

Dentre as figuras ilustres qut:: sim, mas já benemérita Associa- ~ digamos assim, de consciência nG 
est iveram em nossa Capttal quan- ção dos Magistrados Braslletros, cumprimento dos deveres. 
do das comemorações do "Dia numa obra extraordinária de Sirvam estas considerações de 
Nacional da Justiç<>", realizactas congraçamento, de a.utêntlco con·· exórdio à ifé, à afirmação de 
sob o patrocínio da Associação graçam~nto da familla judtclá- que a dignidade, de que i;õda. a 
dos Magistrados- Brasileir~s. des- ria brasileira. (Palmas) , E ho- grandeza de que se reveste a 
tacou-se o Exrno Sr IVrinistro je, mercê dêste esfôt'Ç() constru- missão do Magistrado, reside 
GerJ!ildO Bezerra de Me,~;~ezes, do tivo, nós, os magistrados brasl- mais, muito mais, na soma ex
~SUhafsuper±or do 'framiího .

1

1 leiros, já não somos mais irmãos t raordinârla de deveres o. que êle 
S. Exe. roi distinguido com a q1,1e se ignoram e que se desco- se sujeita do que em quaisquer 

"Cruz do MériLo .r--··•ci:;nu •·. :< 

1 

nhecem: somos irmãos quo vive- j vantagens que se lhe pudessem 
mais alta inslgnia da magistra- mos nestas festas solenes da Jus- ~ ass~ar. <Palmas) . 1: preciso 
tura bra.sile1ra, que ,1c to. entre- tiça celebradas, ano o. ano, em que j;e afirme que a hombrldade, 
gue pelo excelentis::.~:110 serthor 8 de dezembro; somos irm!os a inteireza, a verticalidade mo
dr. Amélio Corrêa do Carmo que, nestes encpntros, vivemos 'I r al, há-de refletir sempre à gran
bD. Governador do EstBodo, e~ sôbre o tmpacto dos mesmos sen- deza. e ao próprio tempo ~ hu· 
sessão solene realizada na As- timentos, dos mesmos anseios, da' mildade cristã da toga . 
semblé1a Legislativa do Estado, mesma vontade e dos mes~os Ahl meus amigos, 8 exaç!l.o, a 
oportunidade em que proferiu ideais. mais rigoroso. exaçllo no cumpri· 
uma eloquentl'! ora.ção, encan- Dia feliz êste que escolheu a mento dos deveres judicantes, 
tando a todos os presentes com Associação dos .Magisí:!ados Bra.. não deve constituir um titulo do 
a sua palavra fácil, erudita, re~ slleiros paro. uuir m8lS intensa- Magistrado, antes um dever de 
vestida de sentimentos a!truist!- :nente quantos vestem a toga por cada dia. Exação, a mais rlbQ· 
cos e de estimulo à magistratura est~ Brasil afora, pc;lrgue ~oje a rosa no cumprimento dos de-
brasileira. Cristandade, o Bras~ de JOel~os, veres . 

o preclaro Ministro Geraldo celebro. a festa ~âxlma. da V1r- Rui, o · pa.trono excelso dos ad· 
Bezerra de Menezes é emérito c;em ~antíssima, especulum Jus: vogados bro.slleiros, êle, ditou a 

l professor de Direito, intelectual tltiae • espêlho da Justiça. (Pal sentença, vêde bem, a sentença 
de escól, autor. de valiosíssimas mas) · que merecia 1nsculplda no pórtl
obras e figura já conhecida P.n- Quero _sallentar-v~s que a res-

1 

co de todos os Tribunais de Jus
tre nós de vez que como Corre- ponsabllldade do M .• gistrado cres- t iça do Brasil e não tenhamos 
gedor da Justiça do Trabalho ce e se intensifica sobtetudG ~; Mazir;;tl'ados, :nllo tenhamos re-' 
Brasileira visitou nosso EstE>.d~ 1 ma quadra, qual a nossa, nunse ceio de proclamar bem alto es
ocasião em que pronunciou uma l quadra que, no plano, juridlco, I tas palavras, diante de represen
belfssima aula sôbrl' Direito do caracteriza pelas s~ "'nes e pe• ~ •antes eméritos do Executivo, Ço 
Trabalho n a Faculdade de Di- las. reiteradas declar.~es de Dl~ I r.egislativo das Fôrças Armadas 
rei to da Universidade do Pará, rei to, tmas qtue,é lnfeli~e~te, n~ do Brasil, não tenhamos pejo 
quando pat enteou a sua cultura encon ra, es a a ver a c, um -l em afirmar que desejamos, to
impar aliada a uma inteli<>ên- coí.Tespondência exat a no cum dos nós, seja Inscrita no pórtl-
cia lnÍgualâvel. a prlmento das obrigações corre- I co dos Tribunais Brasileiros il 

!DISCURSO latas· . ~ sentença de Rui: "não há Tribu-
Graças à. colaboração do depU·· W "V_ós sa~is 1:J~e 9 t Co~!~~~~ nais que bastem para abrigar o 

tado · Nei Peixoto às comemora- armar e ' es a i Direito, quando o dever se au~ 
cões do "Dia da Justiça" na As- c;ãoi qu~ elev.!&Y ~t ~o.ci~;e~:U~ senta da consciências do Magis-
semJ;>léia Legis~atwa do Estad?, ~é~s fm~O~s ~: ~td:âãos 'deve- I trado ". (Palmas). I 
publicam<? na mtg~ra o ~~_u bn - res maiores Vêde 0 exemplo do !!'I vos digo, bem percebo, que 
l~ante d1scurso ferto d~ 1mprc- direito de propriedade, 0 mais I nao estou atendendo àquela. ad· 
v1so e .. 9ue foi gr avado, em fita. individualista de todos os direi- vertência de um mestre !lustre: 
magnetrca . I tos também dêle l.'e disse, sole- 1 Bem-aventurados os qut;' sa~ bre~ 

Exmo . Sr. ~?vcmado:: do .~s- ne~ente, naquela Constituição de ves, Jl?z:tlUe dêles é a gratld!.to do 
tado, Dr. Aur~ho do C ar m<? . Ex- tamanha transcendência histón- auditono . Mas, não poderia con
mo . Sr .. President~ do Tnbun~l ca: a propriedade obriga; não é clulr essas expressões sem dizer
de Just1ça do Para. Exmo. ~r. só a propriedade que obriga to- vos Magistrados, meus irmãos de 
Pr~sidente . da Asse~bléia Leg1s- dos os direitos obrigam. ' luto. e meus irm!l.os de ideal, sem 
lat1va e VIce-Gover~a~or do E.s- Estou em a.firmJtr-vos e dei- vos dizer que paro. fazermos jus 
t a.do . Exmo . Sr. ~.~m1stro ~fra- xai que vos diga, sob 0 pêso cta àquela deflniçll.o, de Aristóteles, 
JIÍO Costa, b.en~mento Pres;.clen- ~ninha responsabilidade de M::1 - : c!~ Magistrado: "Justiça viva", 
te da AssoCiaçao dos Magl8trn:- 1 gistrad:> sob 0 pêso de minha res· 1 nao podemos llmltarmo-nos ape
dos Brasile~ros. E~o. Sr .. ~1!1- ponsabilldade de modesto pro- nas com as nossas .fôrças, temos 
nlst!o Delf1~ Moreira J?DIOr, fessor universitário de Direito, j conscientemente, de erguer mais 
nnt1go Presidente . do Tnb~mal estou em dizer-vos que 0 drama, alto as nossas vistas, temos de 
Superior do Trabalho e da A~- 0 drama angustiante, da época I voltar o nosso pensamento a 
.eociação dos Magistrados BraSl- ,que estamos vivendo, no plano 1 Deus, temos d~ pedir a DeUB 
.eiras. E!xmo . Sr. Gez:~ral ~~- jurídico, consiste nisto, essencl11.1- as suas luzes e as suas !usplra~ 
mandante da Sa. R~g1ao M1h- mente nisto, nesta desassocil:lçllo , ,ções, porque Deus ;1ão é apenas 
tar. Exmo. Sr. A~rm~ante Co- pl·ofunda, evidente, gritante, en-~ a suprerr.a misericórdia. Deus, 
mandante do IV D1~tnto Naval. tre as declarações reiteradas c Magistrados, é a suprema Justi
Exmo. Sr. Prefeito de Be- solenes de direitos e a ausência, çal lém Eminentes Desembargado- ..,::.._.;_ _ _ _____ _ ____________ -= 
J'es. • Juizes , Senhoras e Senho-
res. Nos Cantos de Leopm·di -
lembra-nos um escritor nosso -
figura-se a visita do poeta à. ofi-
cina das Mu~as, surpreende-lhe 
a inexistência do instrumento de 
perfeição, e a musa, incontinen-
ti justifica-se: " la lira est con-
sÚmata". Gasta, não tivera tem- 1 
po de refazê-la . I 

Senhoras e senhores, a defe-
1 rência. enobrecedora e gratisslma 1 

dos meus poucos colegas de Ma- . 
gistratura, agraciados pela As- ! 
soclaçllo dos Magistrados Br2.si- · 
leiros, c'!cferência, de que ape- 1 
nas hoje tive notícia, leva-me :;; 
esta sltuar:-lio, leva-me a um dls- l 
curso apressado, a um discurs" 
~em o preparo, sem o esmêro. que 
se impunha, porque, tambén'! n 
mim, f a.ltou tempr• para utili
zar-me daquele instrumento da 
perfeição n. que se rerer1a a mu
sa dos Cantos dê Lc:>TJardí S"· ' 
embargo, conf!'s~o-vos. si•1w-•·1· 
tranquilc. inteiramente i>. vcn
t.ade, par a dirigir-vos a pa1avr~ 

/' nesta hora, sobretu1o, po;:n.ue, no 
Pxercícl:> da Pre~!d~ncia ri0 Tri
bunal Sunerior do Tra.'Jalhn. ;:.-
exercício · d CorreJ doria. 0'·.>rr' 
da J ustiça do Trabalho do 13rf'.- 1 
~il. aqui estive, várias VI1Zes. nes- 1 
ta Belém de tan.t:1s tro.dic;ões e 

1 
tanto.s glórias, em contacto 111ai- , 
intimo com f>~tes meus !!'':''lDd"" l 
colegas de Ma~istratura Tl'ab"- , 
lhistu, Mcr1bro~ nr> Jt1sti·~a clr 
Trabaiho ela Sa. ~e"''''io. AÔ •i 
estive e :iui recebido no F.'!!'é"'if) 
Tribunal (le Justiç:. d:> R;tadn 
fui recü1ido peb n0 rr Oraen• 
d.Gs Advop:ados cl.o Par!t visitei. 
:;>Us-me em coPt~cto com ,,. 
grandes Associacõe-; Profio.~i..,n'li" 

e Sindic:'js de Fmpreç:" :los <:J c•• · 
Emorerradores cl.o F<>.rá. "· ,..-·· 
fim: o 'íneu uo11r8 r ')le<J;"\ df "'T"-
glstraturf!. e de M..,..,;ot,;,.io SI'· 
nerior. Dr loícdr; Chn"'PS. en-· 
nome dil, Concrreg"~~::> ""· F~r.Ul·· 
dade, honrou-me CO'l'J. u,., r"'nv:-
te para c.lirig;ir uma pH~avr·•· rl' 
estimulo A. '1cOCid=-.de paraensr. 
E mais: faz dois meses recebi ,,, 
sumamente honrado o titulo <tl-
tamente signific:.>.ti"o, ac'Jrrma-
nhado da medr lha <'"''I'"''T'."l·~til'!" 
do cinquentenário rl~ F'>.r.l'ldr.:'~ 
de 'Direito da Universidade do 
Pará.. 

Sinto-me à vontade, porque de
f>ejo. sobretudo, rc:~··~_,,. " r<;~ô · · 
ço gigantesco, fecundo, (JUl' v!'m 
realizanáo, por todos os qua

.dr~tes da P átria, esta novei. 



-

--t1j1').-t/1. 

~~ '?;·y;~, 41-4;(-..-/Cj/',2 

«Não há Tribunais que bastem para 
abrigar o Direito, quando .o dever se 
ausenta da conciência do magistrado» 

Dentre as figuras ilustres que sim, mas já benemérita Associa-~ digamos a.sslm, de consciência DG 
estiveram em nossa Capital quan~ ç.ão dos Magistrados Brasileiros, cumprimento dos deveres. 
do das comemorações do "Dia numa obra extraDrdlnárla de Sirvam estas considerações de 
Nacional da Justiç&", realizactas congraçamento, de autêntico con·· exórdio à !fé, à llifil'mação de 
sob o patrocin1o da Associação graçam;Jnto da famlla judlclá- que a dignidade, de que í:õda a 
dos Magistrados Brasileil·0s, des~ ria brasileil:a. (Palmas) . E ho~ grandeza de que se reveste a 
tacou~so o Exmo. Sr Min1strp je, mercê dêste esfôrço constru~ missão do Magistrado, reside 
Ger_1ldo Bezerra de Me,~;~ezes, do tivo, nós, os magistrados bras!~ mais, muito mais, na soma ex
"fflounal superior do Traffi\1ho .) leiros, já não somos mais Irmãos traordinã.r1a de deveres a que êle 

S . Exa . roi distinguido corn a I que se ignoram e que se deseo- j se sujeita do que em quaisquer 
"Cruz ào Mtritn .r····;ci·;m>·. a nhecem: somos irmãos quo vive~ vantagens que se lhe pudessem 
mais alta ins:[gnia da magistra~ mos nestas festas solenes da Jus-, ass~ar. <Palmas) . 1: preciso 
tura braslleu·a, qui.' üe w. entre - t iça celebradas, ano a ano, em que se a!irme que a hombrldade, 
gue pelo excelentls,::no ~etihor 8 de dezembro; :somos trmll.os a inteireza, a verticalldade mo
,dr. Améllo Corrêa do Carmo, que, nestes encpntros, vivemos 'I ral, há-de refletir sempre à gran
DD. Governador do Estado em sôbre o tmpacto dos mesmos sen- deza e aD próprio tempo ~ hu
sessão solene realizada na ' As~ timentos, dos mesmos anseios, da ' mildade cristã da toga.. 
sembléia Legislativa do Estado, ~nesma vontadt? e dos mes~os Ah! meus amtgos, a exação, a 
oportunidade em que proferiu Ideais . mais rigorosa exação no cumpri~ 
uma eloquente oração, encan- Dia feJiz êste que escolheu a mento dos deveres judicantes, 
tando a todos os presentes com Associaçao dos .Magis~ados Bra- n ão deve constituir um titulo «!o 
a sua palavra fácil, erudita, re~ sileiros para uuir maiS intensa- Magistrado, antes um dever de 
vestida de sentimentos alt1·uist!- :nente qu!lntos vestem a toga por cada dia . Exação, a mais rlbQ
cos e de estúnulo à magistratura est~ Brasil afora, Jl?rgue ~oje a rosa no cumprimento dos de-
brasileil·a. Cristandade, o BraSil de JOelhos, veres. 

o preclaro Ministro Geraldo celebra a festa ~áxima da Vir- Rui, o · patrono excelso dos ad-
Bezerra de M€nezes é em-érito e;em ~antis~ima, especulum Jus: vogados brasileiros, êle, ditou a 

l professor de Direito, intelectual tltiae , espelho da Justiça. <Pal sentença, vêde bem, a sentença 
de escól, autor . de valiosíssimas mas) · que merecia insculpida no pórtl
obras e figura já conhecida en- Quero .saUentar-vos que a reli!- co de t odos os Tribunais de Jus
tre nós, de vez que como Corre- ponsabll~daae do Magi~trado ores: I t iça do Brasil e n ão tenhamos, 
gedor da Justiça do Trabalh o cc e se mtenstflca sob etudo. ~ Maztstraaos. n'&.o tenhamos re-
Brasileira visitou n osso Est !l.dQ_

1 
ma quadr~. qual a nossa, nun ; ceio de proclamar bem. alto e!• 

ocasião em que pronunciou umG<. 1 quadra que1, no plano jurídico, 6 I ta palavras, diante de represen
belfssima aula ~ôbro Direito do ' caracteriZa pelas 5~1"'nes e pe~ ~ ntes eméritos do Executivo, QO 
Trabalho n a F aculdade de Di- la~ reiteradas declar.1.~es de D.l.,. ' r,egwlativo das Fôrças Armadas 
reito da Universidade do Pará, relto, mas que, Infelizmente, .ni o do Brasil, não t enhamos pejio 
quando patenteou a sua cultura encontra, esta é a verdade, uma l em afirmar que desejamos, to
lmpar aliada a uma inteli<>ên~ coí'respondência exata no cum- dos nós, seja inscrita no pórti-
cia inÍgo..talável. ., primento das obrigações corre- co dos Tribunais Brasileiros ~ 

j 
DISCURSO lata~. C nst4tui ão sentença de Rui : "não há Trlbu-

Graças à colaboração do depU·· W ~os sa~eis1~~e 8 t 0coisttt'fn- nals que bastem para abrigar o 
tado · Nei Peixoto ::ts comemora~ • a mar e ' es a t i Direito, quando o dever se au
cões do "Dia da Justiça" na As- çaoi qu~ elev~'tr ~touma 1~;e~:U~ senta da consciências do Magls
sem?léia Legislah'l!'t do Estad?, :~s fm~O~s ao: cfd:~os • deve- I trado" . . (Palmas) . 
publicam!? na mtg~~a o ~l'l_u 1m- r cs maiores . Vêde 0 exemplo do 2ill vos digo, bem percebo, que 
l~ante discurso felto d~ 1mpro- direito de proprted(l.de, 0 mais [ nao estou atendendo àquela ad
VISo e . ~ue foi gravado, em fita. individualista de todos os direi- vertêncla de um mestre ilustre: 
magnética. . tos, também dêle 11e disse, sole- 1 Bem-aventurados os qu,e sll~ bre-

Exmo . Sr. ~?vemado: do -~s- nemente, naquela Constituição de , ves, po~ue dêles é a gratld!tO do 
tado, Dr . Aur~liO do Calm~. Ex~ tamanha transcendência histór1- auditóno . Mas, não poderia con
mo . Sr .. Pres1dent~ do Tnbun~l ca: a propriedade obriga; não é clutr ess~ express6es sem dizer
de ~ustiça do Para . ~:'mo. ~r. só a propriedade que obriga, to- vos Mag~stra~os, meus irmãos de 
Pr~sidente . da Asse~bleia Legis- dos os direitos obrigam. luta e meus lt'mll.os de ideal, sem 
!atiVa e VICe-G~ve;~a~or_ do . E.s: Estou em afirm~U"-vos ~ dei- yos dizer que para fazermos jus 
t~do. Exmo. Sr . .' ·~1rust1 ~ ~fra xai que vos diga, sob 0 peso da aquela deflniç~o, .. de Aristótele~, 
mo Costa, b_en~merito Pr~es~cle_n ~ minha r esponsabilldade de MA- ! de;? Magistrado. Justiça viva , 
te da Af?SO.ciaçao dos M .. giStr~~ gistrad,, sob 0 pêso de minha res· i nao podemos limitarmo-nos ape
d?S Bras1Ie;ros. E~o. Sr .. ~IJ:I- ponsabilidade de modesto :pro- nas o_om as nossas fôrças, temos 
mstro Delf~ Moreira J_umor, fessor universitário de Direito,, conscientemente, de erguer mais 
antigo Presidente . do Tn bunal estou em dizer-vos que 0 drama, alto as nossas vistas, temos de 
Superior do Trabalho e da A~- 0 drama angustiante, da época l voltar o nosso pensamento a 
fOciação dos Magistrados BraS!~ que estamos vivendo, no plano Deus, temos ~ pedir a Deus 
:eiros. Erxmo . Sr. Gel'l:~ral <?~- 'jurídico, consiste nisto, esseneie.l- as suas luzes e as suas !nsptra' 
mandante da Ba. R~giao Mil!- mente nisto, nesta d.esassoclaçll.o , &ões, porque Deus ;1ão é apenas 
tar. Exmo. Sr . A~~ante Co~ profunda, evidente, gritante, en-~ a suprema misericórdia. Deus, 
mandante do IV DI~tnto Naval. t re as declarações reiteradas c Magistrados, é a suprema Justi-
Exmo. Sr. Prefeito de Be- solenes de direitos e a ausência, ça! 
lém Eminentes Desembargado- ----------- ---==-----------
J'es. · Juízes. Senhoras e Senho-
res . Nos Cantos de Leopal·di -
lembra~nos um escritor nosso -
figura-se a visita do poeta à. ofi -
cina das · Mul'as, surpreende-lhe 
a inexist ência do instrumento de 
perfeição, e a musa, incontlnen- \ 
ti, justifica-se: "la lira est cGn-
sumata" . Gasta, não t ivera tem- I 
po de refazê-la. I 

Senhoras e senhores, a defe-
1 rêncla enobrecedora e gratisslma 1 

dos meus poucos colegas de 11./Ia- . 
gistratura, agraciados pela As~ ! 
sociação dos Magistrados B!.'asi
lelros, deferência, de que ape- 1 

nas hoje tive notícia, leva~me 1.1 

esta situat;fio, leva-me a um dis~ l 
curso apressado, a um discurs" 
fem o prcoaro, sem o esmêro. que 
se impunha, porque, tambÉm! a 
mim, f~<.ltou tempr• para utili
zar-me daquele instrumento da 
per!eiçã.o n que :;e rererla a mu
sa dos Cantos ãe Lco)'lard · S"'" 
embar~o, confP5<;o-vos. si•na-•' · 
t ranquilc. inteiramente U. von~ 
t.ade, para dirigir-vos a palavr :-. 

' nesta hora, sobretudo, po:;:que, no 
t>xercício da PreRld~ncia rio Tri
bunal Superior do Traoalhn. ;:r 
cxercíci.:> da Corre:;cdorio. G.~rr ' 
da Justica do Trabalho do ~1r>c 
Ril , A!'1Ui ·estive, vár ias vnzes, n es
ta Belém de tantas trndic:ões e 
tantas glórias, em conta c to 111ai
intimo com ê!:>tes meu3 [l:r<J.nc10" 
colegas de M9..'o(istratur:J. TmlY' 
lhista, ME::,.. bro~ IH" J n3ti·;a de: · 
Trabalho rJo. 8a . Rerri:\o. A ÕPi 
estive e fui recebido no F.-:r·po•irt 
Tribunal {le J u tiç:. do J.J~tadn 
fui rec~bido pela nrtbrc Orae;" 
d.<ils Advof(ados do P8.r á visitei. 
pus ~me em cm.,t~ctn :30m r> '' 
grandes Associacõe> Pr"lfio."'"n~i" 
e Sindic~!s de Fmpre~":~ fl;.; '.:! Cft · 

Empregadores do Fr.rá. "· ,...- .. 
fim. o meu no1Jr s r ')Te<r'l. C! F 1\•T"
gistraturA. e r' e '-IT" "''~tã•·io SF 
·uerior . Dr Aloio.ir; Ch"''P". c•r 
nome d ;1, Con"'re<r"''~o r:~~. F" r.w .. 
dade, h01l1'0U-m e C0''1 um C"•.w:
te. par t't diri"'ir uma a1avr''· cl~ 



Pregar a 
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DIA DA JUSTIÇA . . 
O Ministro A'fra.mu ~. Presidente da Associação d05""M~gistra.dos B!'81!11eiroe, no momento em 
sue saudava os convencionais. Vemos, também, o Governador Aurélio do Carmó, o desembargador · 

Pojucan Tavares e o general Taurino Meneses, Comandante Militar da Amazônia 
------------------

Cofiemorado em BeMm, com a presença de 
ma~1strados de todo o país, o "Dia da Justiça" 
- $essão solene na Assembléia Legislativa. - j 

A palavra do governador 
Dia da Justiça, decorrido sá

bado, foi comemorado com mais 
invulgar brilhantismo, em Belem. 
Foi uma festa de grande gaba
rito jurídico, de vez que nela to
maram parte, além cio Governa
dor do iNstado, chefes de Coman
dos Militares, sediados na região 
amazônica, representantes do Po
der Legislativo, delegações cie 
magistrados, vindos de todos os 
Estados da Federação, dentre Oll 
quais se encontravam três mi
nistros dos mais altos Trib1mais 
Judiciários elo país, q.ue cumpri
l·am vasto programa, organizado 
pela representação neste .. Estado, 
da Associa.ção dos Magistrados 
·Brasileiros. A visita aos chefes 
dos Poderes Executivos Estadual 
e Municipal, a concentração no 
Tribunal de Justiça do Estado, a 
soberba. sessão solene realizada 
na sala. de sessão do Parlamen
to Paraense, a. visita aos prlnci
pats logradouros de Belêtn, o ato 
rellg!O!O, na Catedral Metropoli
tana do Pará, oficiado, ~ 
Mil~ Pereira.. arcebispó a.uxi
_liar â Diocese Paraense, a ses
São civica na Faculdâde âe Di
reito, durante a qual discursou 
o professor Aldooaro Klautau, o 
convescote realizado no bosque 
'municipal, afora outras manifes-

1 tações de regozijo público, cons·• 
\ titulram.•se os :pontos marcantes 

I das comemorações do Dia. da Jus
tiça.. 

I 
~SA NA OATEDRAL 

As comemorações do Dia da 
, JustiÇa foram iniciadas . com a 

I Missa solene, cantada à grande 

I 
instrumental, rezada no altar 
Mor da Catedral Metropolitana 
de Belém, por D . Milton Pereira 
bispo auxiliar da Arquidiocese 
!Paraense. Ao ato religioso com
pareceram as altas autoridades 
federais, estaduais, municipais, 
representantes das classes Arma-

I das, convencionais, membros da 
r Magistratura paraense, além de 

I elevado número de pessoas . 
VISITAS AO GOVERNADOR DO 

I ESTADO E AO PF'EREITO DE 
BELlí:M 

I 
Terminada a cerimônia religio

sa os convencionai::: deixaram a 
catedral e dirigiram-se, primei
ramente, ao Palácio Lauro Sodré 

I onde visitaram o governador A1l-
rélio do Carmo. Depois, o Palá

, cio Antônio Lemos, onde visita
, raro o prefeito da cidade dr. 

I Isaac Soo,res . No Palácio do Go
. vêrno os convencionais foram 
· recebidos com as honras de Che-
1 f e de Estado. Uma fôrça militar 

pertencente à Milícia Paraense, 
prestou aos ilustres visitantes as 
continências devidas . 

CONCENTRAÇãO NO TJE 
Deixando o Palácio Antônio Le

mos os visitantes dirigiram-se ao 
Tribunal de Justiça do Estado, 
onde foram recebidos pelos de
sembargadores Pojucan Tavares, 
presidente do TJE, que se !fazia 
acompanhar por todos os desem
'1=.,.....-.uio~a" embros da Ma• 

,gistratura e do Ministério Públi
co. Ali demora1·am-se por alguns 
instantes, seguindo depois para 
a Assembléia Legislativa para 
participarem da sessão solene 
que aii teria lugar. No Parla
mento paraense, foram os visi
tantes recebidos pelo coronel Nei 
Peixoto, deputado l~ernando Ma-~ 
galhães e outros funcionârio~~ da 
Assembléia. 

A SElSSAO SOLENE 
A sessão solene realizada na 

Assembléia Legislativa foi o pon
to culminante das comerr.orações 
do Dia da Justiça. Ãs 10,30 ho
ras, presentes, o · Governador dr . 
,Aurélio do Carmo, que se fa
zia acompanhar dos membros de 
seu gabinete civil, chefiado pelo I 
dr. Pontes Pinto, e militr.r, che
fiado peló tenente · coronel da 
Polícia Militar, Durval Nogueira 
Filho, General Taurino· Menezes, · 
comandante Militar da Ama
zônia; almiranté Osmar Azere-, 
do, comandante do Quarto Dis
trito Naval, dr. Isaao Soares, ~ 
prefeito de Belém, dr . Newton 
Miranda, vice-governador do Es
t.ado, dr. Evandro do Carmo, se
cretário de Segurança Pública, o . 
representante do Comando da l 
Primeira Zona Aérea, coronel Se
queira Cardoso, comandante da 
Polícia Militar, deputados Nei 
Peixoto e Fernando Magalhães, 
desembargador Osvaldo- Pojucan 
Tavares, presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, professor 
Aldebaro Klautau, pela Ordem 
dos Advogados do Brasil, secção 
dêste Estado, desembargador Os
valdo de Brito Farias, cOI·rege
dor geral da Justiça, dr. Osval
do Sousa, procurador geral do 
Estado, desembal'ga:ior, juizes da 
Capital e do Interior, membros 
do Ministério Público Estadual, I 
convencionais, pessoam gradas e 
a imprensa, realizou-se a grande 

Cont. na 4 ." -Letra A 
_ l_ 
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r;o!enida~e. quanto se fêz até o alvorecer da logo a banda de Música da Po- .lliembargadores Aderbal Gonçal- • 

N::. oportunidade, assim dis · I sexta-feira subsequente f()í tu- j licia Militar executou •J Hin•> 1 ves e AntOnio Martins, do Tr:-
cur.;ou 0 governador: multUá.Í'ia, extrajuçlicial e aten.- j B~;asilelro, que foi ouvido em si- t>unal de Justiça da Bahia, acum-

··senhores Juristas. tatório dos preceitos hebraicos . A lênc1o e respeitosamente p::los panhados de suas consortes; de-
Sen.o.'l0res Magistr.tdos: terceira fase, a inquirição t>eran- presentes. sembargadores Rodolfo Aurelia-
Não ;:Jaderia haver maior hon- te o sinédrio, foi u primeiro .:>1- Terminada a cerimônia foram no e José Rodrigues Naw1, do 

ra. ma.ior satisfaçào para m:m mulácro de forma judicial, o pri- 05 presentes obsequiados com ta- Tribunal de Justiça de Sergipe ; 
,rl') que E~< opcrtuni.d_<J,de que se n:e meiro ato judicatório, que apre- ças de guaraná pelo deputado desembargador João Luís da Fon
. ., · orece para pres1a1r esta solem- sentou aparência de legalidade. Ne1 Peixoto. ; sêca, d0 Tribunal de Justiça de 
l'!acte de maglstr·ados, êste con- porque ao menos se praticou 'âe A todos os convencionai;; to- • Mato Grosso; desembargador Etl
clave da Jtistiça na quali :tnde dia. Desde então, por um exem- ram di:3tribuidos distintivos e ! tiquiano Reis, do Tribunal de 
ele primeiro magistrado da terra plo que desafia a eternidade, ~e.. flá~ulas c?memprati\~os ao mag- Justiça do Rio Grande d() Nor-
paraense . cebeu a maior das consagraçoes no evento. te, e espôsa; desembargador Vi-

Galgando neste momento o fas- o do!'ma_ jurldico, tão fà.ci~J?er:- os CONVENCIONAIS cente Ribeiro; desemba;:gadores 
tfgio da vida púOJica, como go- te Vlolaao que faz da saJ;J.ctdaae Participaram da grande Con- Ubirajara Carneiro e Virgílio Fir-
\7ernador de minha terra, numa da forma a garantia ess,encial da vel.lÇão, realizada nesta cidade meza, do Tribunal de Just.lça. do · 
s··:~.de em que eu n&o poderia e~- santidade do direito". . em comemoração ao Dia da Jus- Ceará· dr. Paulo Freitas; dr. 
r ··rar tamanho prê1nio às m1- o próprió Cristo delas nlí.o quis tiça, os segUintes magistrados; Olavo 'Guimarães, diretor da As
,. · ,:~.s melhores e mais altas as- prescindir, conclui Rui Batbo• Ministros Delfim Moreira, Afrâ- sociação dos Magistrados Brasi
r.iracões. nada m€' seria mats sa. lnio Costa e Geraldo Montazu a !eiros, de São Paulo; desembar
.:rató do que estar presente e Reverenciando a Justiça, estou Be~erra e e · esem ar- gador Arruda Sampaio do Tri
}>resiãindo a esta festa da mn- seguindo as pegádes daquele que ga ores uan a , artaxo e s e- bunal de Justiça dEJ s!Í.o Paulc: 
õ!lstratura. o que eu tenho sido, pregou a Justiça entre 05 ho:n.ens gismundo Gradowisky, ao Tribu- I desembargador Joaquim Sales 
~om mais orgulho na V!da, nâo como o primeiro dever de gover- nal de Justiça do Paraná; de- Cintra, que receberá a Comen
'ê polftico de ~ma carre1ra ráp1- nantes e governados. sembarga(lo;r Nelson Negreiroe, da da cruz qo Mérito Judiciá-

í 
e vitoriosa, se me permite!li A santidade da forma . e a ga- representando a Associaçã.o do;:; rio; desembargador Cláudio V as- I 

modéstia : lt o a~vogado, o de- rantia essencial da sant1dade do Magistrados da P araíba; desem-
1 

cancelos; desembargadores Fran-~ 
ensor dns causg,s JUStas, o am1- direito. Ainda q:u:mdo .a form.a hargaàores Pedro Morais Brito e I cisco 'Floriano Nóbrega e Attre
o dos. oprimidos, aquêle que parece n~o revestir-se da santl- Vicente Ri.l;leiro Gonçalves, ct.o liano Moreno de Albuquerque, do 
unca vacilou um &6 momento dade ind1spensá.vel, a santtdaae Tribunal de Justiça do Piauí; de- Tribunal de Justiça da Paralba. 
e dignificar o seu mandato. fôs- do direito está garantido tlo con-
m quais fôssem os impecilhos, ceito e na· consciência coletiva 
~ dificuldades criadas ao seu que ataca o juiz e honra os seus l 
,t>tfcio, em qualquer instância de mandatos . . 
wa. atividade ou de seu dever Fui sempre assim como advo· 

~
roflsstona.l. Vanglorio-me de gado . sou assim como governa.
lzer que advogado é o que eu dor. Não tenho nenhuma vaca- I 

ou, tenho sido e serei enquantt· ção para Pila.tos . Onde a minha. 
iDeus ~e mantiver a fô_rç.a de ' m~istratura é invocada n~ me 
:vontade e a luz da. lntehgenct~ ·1 retrã.io, não llle recuso, nao me 
',Ninguém nunca bateu em vao omito não me atemorizo. 'Decido. 
\~, porta do meu escritório. Ela Não 'sou um juiz covarde, na 
i:náo distinguiu jamais entre o ri- qualidade de mais alto maglstra
·~ e o pobre. Quem tivesse s@de do do Pará. Essa atitUd~ que 
Ide justiça e necessit~~?se. de um me tem custado não poucos ata
~n'tennediárto PJtra ple1tea-Ia JJO· ques, insultos e baldões, satisfaz 
fd .,.ria como pode recorrer a mim a 'mim, á minha fonnaçlí.o 3Uridi
!.._(lli:e eu ir!:\ e irei a todos os prc- ca · à. minha convicção inabalável 
~rios Promotor, resguardei a de' servo do Direito . 
~ustiçà. na defesa da sociedadt, Repito senhores magis~ados e 
.como mn dos mais humilde:!!, senhores ' juristas brasileiros, eu 
tnais devotados e m~~ sin_ce~os não me congratulo ·convosco nes· 
elementos do Min1steno .~ubll~o ta gramUosa. oportu:nidadp; cu 
)lo Estado . Chefe de ~ollcm. f1z me congratulo comigo mesmo 
nuestão de que a justlça , nu:tea pela sorte de me reencontrar 
kõsse espesinhada e sais.se 11m- com juizes sábios e fntegros, não 
'pida e sobressaisse cristalmnt~len- mais como advogado, mas eomo 
te das questões afetas à mmha 0 primeiro dos magistrados de 
·l!.utoridade . secretário de In te- sua terra . Na nova. funçil.o, eu 
}ior e Justiça, rlel··lhe sempre o continuo apenas advogado dO 
prestí<l;io, a assistência que ~111. meu povo, lutando pelas suas as
'l!oderla e deveria es!'erar de m1m pirações, reivindicando os se?S 
em tão árdua funçao. 0overna- direitos. Medo, vcnalidade, pal
«!or do Estado, tenh? _ t1mb~ado xão partidária, respeito pessoal, 
em acatai-lhe as deClsoe~;. amda subserviência, espírito conserva-

\uando não favorecem :;s pon- dor, interpretação restritiva., ra~ 
ios de vista do me•1 governo· OS z§.o de Estado, na palavra. de Rm 
tnaglstrndos paraen:ses, presen- :Sarbosa nada disso me atra.pa
te5 a êste conclav~. podc_m tes- lha ou 'me confunde4 Basta-me 
temunhar a veraCldade ae mi- a satisfação da minha conseiên ·· ' 
nha afirmativ!',. Jamais lhes re- ela jurídica e a certeza de qur 
euset a homenagem que merecem. a Justiça do Pará. não me a.cu-
' curvo-me reverente diante clM sa e não me condena por ter al
~as impolutas porque ['a.ra. ~~~ uma. vez, de caso pensado e vo
rnlio há togas que o nao seJam . ~ntaria.'Uente violado a santi
.JL majestade do juiz nunca se dade do direito 
: eontamina dos defeitos <;>t~ .las Sêde felizes, 'meus senhoJ:'E!S. 
Insuficiências dos maus J~lgado- Que possais sempre espargir a 

, res. O homem que mais !1"nrou. justiça com mão forte, ezpfrlto 
ualtou a Justiça f?i aq~ele hr inquebrantável, ânimo sereno, 
mem-Deus que ma1s pa eceu 5 resignação e fé . S!io os n1eus vo
mãos d~ Justiça humana.t tos como paraense, como advoga-

São d. .. :au1 Barbosa. es as pa- d 'e como Governador de minha 
lavras magistrais, burlladas no 0 , 
esplendor da forma que era um terra mOERJtAMENTO DA 
apanágio de sua. 1ntelt~êncta pr~- sESSAO 
vilegiada: "No julgamento inst.t- A bela festa judiciária foi en-
tuído contra Jesus desde a pn- d às 1135 horas pelo Go-
:~~ ~~~e h~J.a q~~:;~fe~~e~ug~ ~:~~~d~r Aurélio do darmo, tão 



CONDECORADO 
O MAGISTRADO 

' FLUlVUNENSE 
Noticias l}rocedemes de Niteroi I 

informarn ..... QI1e-, por indicação un~ I 
nime d<t Diretoria e do Con.se!l1~;~ 
Consultivo da Associação dos Ma- ~/ 
gistrados Brasiieiros, foi distin
guido com a Cruz da Ordem do 
Mérito JudiciáJ:io o ministro Ge· i' 

raldo Bezerra de '1\•lenezes . 
A Cruz da Ordem do Mérito 

Judiciário, que e a mais alta con 
decoração COllferida a um ma.gis ~ I 
traào bra,silei.ro, veio dar maior 
brilhRntismo àc carreira de juiz do 
dr. Geraldo Bezerra de II/J.eneze~;. l 
que, anteriormente exercera as I 
funções de Jui.Z-Presidenre de 
uma das Juntas de Conciliação ~ '1 

Julgamenw do antigo Dist.rito 
Federal, Procurador e último pt·~ i 
sidenle do extinto Conselho Na- : 
cional do Trabalho, primeiro pu·-~ 
sidcnle do Tribunal Superior do 
Trabalho, por eleição e I'eeleição . 
unáuime , e Corregedor Geral da . 
Justiça do Traball1o no Brasil. 
Em lodos esses po~tos, sempre se 
impôs por sua inteireza moral e 
profundos conhecimentos jurídi
cos, que lhe assegm·araru o reno
me como magistrado . 

Ao empossar-se na presidencia 
do Tribunal Superior do Tmba
lho, o Ministro Julio Barata. SI"U 

atual presidente, referiu-se ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, apontando-o como "JUlz. 
paradigma de Jui~.es ·• . 

De autoria do eminente Millls- I 
tro o projeto, convertido no De
creto-lei n. 9. 797, de 9 de setem- 1 
bro de 1946, promulgado pelo Pre 

1 
sidente Eurico Gaspa1· :Outra. Q.UI:' 
deu à Justiça do Trabalho sua 1 
atual organizaÇÊIO. Foram então 
extintos os antigos Conselho NR
cional e Conselhos . Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
Superior e os Tribunais Regio
nais do Trabalho, sendo org-ani
zada, em bases sólidas, a ma.gis-
tratura do lho, com o m-
gresso dos 1 Logados. por 
concu · o, nàS Juntas de Conel-
l e J Ulgamenw. 



PODER JUDICIÁRIO 

.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL 00 TRABALHO OA S.• REGIÃO 

Em 26_dezembro_l962 

Do :Presidente do TRT da 8 ª. Região 

Ao :Exmº .Sr.r.Tinistro Geraldo Bezerra de r,~enezes 

Assunto :comunicação 

Tenho o prazer de comunicar a V.Exª.que o 
Egrégio Tribunal Regional, em sessão de 21 do corrente m~s, por 
proposta desta Presidência , aprovou unânimemente um voto de con 

gratulações pela al ta e merecida distinção conferida a V. Exª., 
consistente na "Cruz do Mérito Judiciário" . 

Seria desnecessário salientar que aquela 
homenagem da magistratura nacional constituiu motivo de honra 
para a Justiça do Trabalho , que se viu, assim, consagrada no 
nome ilustre e exemplar de v. Exª . 

Saudações atenciosas 
/.-· 

/ 
/ 

/ 

l 

f 

DE S6UZA 

Presidente 

~mURA 
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