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Jl"<GENTE 
GEf-í.ALDO BEZEkf<A r~ENEZES 
CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 
PALACIO DC ESTADO CAPANEMA 
RUA DA IMPRENSA 16 8 ' ANDA 
RIODEJANEIRC/RJ(2ú03u) 

CO.t.SELHC DELIBEROU SABIAMENTE AO ELEGEI-. ?ARA VICE PI<ESlDEN7E 
AQUELE QUE NELHOI< ?ODERIA EXERCER CC:.{ ALTO ESPII<ITO P\JB:UICO 
AS FUNCOES DE REFI<ESEN'TA-LC . QUEIRA ACEITAR SINCEROS CUhPRIMEN'TOS 
ANTIGO COhPANHEIRO E ADHIRADCR PERNAf.t:N'TE ~UE SE HCHRA SUA 
ANIZADE . 
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CRM • RJ 795 

Galeria Santos Dumont, 6 • s/ 8 - Barra do Piral - R J 

Barra do Pira1 ~/II/988 

prezado Geraldo 

um forte abraoo 

Minha satisfação foi enorme e incontida ao constatar 

que assumiras a presidP-ncia do Conselho 11'ederal de Cultura, como 

vice , elPito. TJma merecida escolha que não surgiu por acaso. 

Bem a mereces, e manter~s a dignidade da função como bem poucos a 

conseguiram fazer. Os qne te conhecem o sabem, de muitos anos. 

l'oi por teu desejo que assumi uma cadeira na Academia l'lu. 

minense de Letras, e nunca te afradeci a escolha. Aqui o faço com dois 

anos de atra.zo, um esquecimento impec~vel. 

ra os ,de esp!rito elevado como tu ~a. 

Mas o tempo não conta pa. 

Erevemente, retornarei ao Rio. ~ a minha distração quinze-

nal procurar os amigos letrados como o Fernando Sales, o Adonias e al

guns outros. Hoje, tu est~s presidente. Muito bom. Terei mais um 

grande com quem trocarei id~ias. Aqui no interior ~ dif1cil se tro-

car id~ias com algu~m. Apenas, uns poucos que nem sempre se encontra, 

ou permanece ao disnor. 

Não ~ exa~ero, não. Trocar id~ia s, hoje, est~ se tornando 

diffcil. Talvez, nor isso, me divido escrevendo, promovendo e aprenden-

do as coisas da cultura. · A me dicina, um devaneio , tamb~mo Estou no 

40 livro terminado e sem publicar. São filhos abortivos. Um dia , 

creio, verão à luz. 

l~ grande abraco do amigo e admirador. 

~~ 
jJQ_ 11~~o6. ~ 



CONVENTO FRANCISCANO 
DA PORCIÚNCULA DE SANT'ANA 

AV. ROBERTO SILVEIRA, 286 - ICARAI 
CEP 24.230- NITEROI- RJ - TEL. 711 ·2499 

Niterói, 17 de novembro de 1988 

Dr.Geraldo, 

Agradeço o cartão de felicitaçÕes pela passagem de meu aniver-

sário natalÍ.cio . uc o EspÍ.rito Santo nos ilumine a todos nes-

sa árdua tarf':fa do pastoreio espiritual. Felicito-o pela sua c-

leição para o Conselho Federal de Cultura. 

~ -~ rL .~~ 1-' 
Respeitosamente, 
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Ressurreição -6 
Edições Paulinas- Brasil -reprodução proibido 

Foste fiel na luta . 
Vem participar da Felicidade. 2915-7 



Estl!. é a Laura, encantadora !ilha de 

Deus, sempre imprimindo confiança e S:!· 

gurança a quantos desfrutaram de sua con

vivência. Distribuía afeto, carinho, esperan

ça e a fé inabalável em Deus, por onde pas

sava. No 13airro da Floresta - Belo llte. 

deixou vivo c perfumado o verdadeiro 

amor cristão, nas Euas doces palavras e 

mãos dadivosas. Cristo retribuiu, com 

carícia e precisa cobertura, enchendo-nos 

de especial conforto com abnegados 

companheiros e médicos humanos, com

petentes e despretenciosos, que conduzem 

Deus nos corações. Ela soube ser mode

lo de esposa, mãe, avó, nora e sogra, 

nos momentos felizes e amargos da vida. 

O seu retrato deixa o perfume de quem 

desconheceu o ódio. Quando humilhada 

incompreendida, respondia num ameno 

carinho. 

Por tudo isto não morreu. 

Subiu a Deus para nos olhar e nos 

salvar do mal. 

A todos os bons amigos e parentes 

bondosos, que nos confortaram, nas duras 

horas c passagens, por que temos que 

transpor nesta vida fugaz, deixamos aqui, 

nossas lagrimas, que traduzem eterna 

gratidão. 

Laura, A bel, Carlos, Augusto e Eunice 

Belo Horizonte, 18 de Março de l9S9 





Esta. é a Laura, encantadora !ilha de 

Deus, sempre imprimindo confiança e S!l

gurança a quantos desfrutaram de sua con

vivência. Distribuía afeto, carinho, esperan

ça e a fé inabalável em Deus, por onde pas

sava. No Bairro da Floresta - Belo Hte. 

deixou vivo c perfumado o verdadeiro 

amor cristão, nas Euas doces palavras e 

mãos dadivosas. Cristo retribuiu, com 

carícia e precisa cobertura, enchendo-nos 

de especial conforto com abnegados 

companheiros e médicos humanos, com

petentes e despretenciosos, que conduzem 

Deus nos corações. Ela soube ser mode

lo de esposa, mãe, avó, nora e sogra, 

nos momentos felizes e amargos da vida. 

O seu retrato deixa o perfume de quem 

desconheceu o ódio. Quando humilhada 

incompreendida, respondia num ameno 

carinho. 

Por tudo isto não morreu. 

Subiu a Deus para nos olhar e nos 

salvar do mal. 

A todos os bons amigos c parentes 

bondosos, que nos confortaram, nas duras 

horas e passagens, por que temos que 

transpor nesta vida fugaz, deixamos aqui, 

nossas lagrimas, que traduzem eterna 

gratidão. 

Laura, A bel, Carlos, Augusto e Eunice 

Belo Horizonte, 18 de Março tie 1939 
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INSTITUTO HISTÓRICO E 
GEOGRAFICO BRASILEIRO 

(Fundado e m 1838) 

O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

tem o prazer de convidar V. Exa. e Exma. Família para a posse do Sócio 

Honorário GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES, que 

falará sobre o tema: 

ALBERTO TORRES O PENSADOR POLITICO. 

A saudação será feita, pelo Sócio Efetivo, MARCOS 

ALMIR MADEIRA. 

Dia e hora , 12 d e julho d e 1989 - 17 horas 
Av. Augusto Seve ro, 8 · 12.• andar 
Lapa - R io d e Janeiro - RJ 





M INISTÉRIO DA J U S TIÇA 

GABINETE DO MINISTRO 
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ACADEMIA NACIONAL DE DIREITO DO TRABALHO 

SEDE : RIO DE JANEIRO 

CIRCULAR NQ 16/88 São Paulo, 12 de janeiro de 1989. 

Prezado Acadêmico: 

No dia 25 de novembro de 1988, às 
13,30 horas no Centro de convenções Rebouças, durante o III 
Congresso Brasileiro de Direito Colet i v o do Trab alho, r e ali 
zou-se a assembléia geral da Academia convocada pela nossa 
Circular n. 15/88, para discussão da Ordem do Dia ali pre -
vista. Foram preenchidas a s 4 vagas na Acad_emia pelos Drs. 
ALUISIO RODRIGUES, JOSE FERNANDES DA CAMARA CANTO RUFINO, 
JOSE GUEDES CORREA GONDIM FILHO e ROSALVO OTACILIO TORRES, 
aos quais apresentamos as boas vindas. 

EVENTOS REALIZADOS 

- Realizou-se nos dias 15 e 16-9-88, no Centro de Conven 
çÕes Centro Empresarial de São Paulo, o Seminário Rela 
ções do Trabalho: A Experiência Europeia e o Momento Bra
sileiro, promovido pelo IBS-Instituto Brasileiro de Side
rurgia. Participou do painel "Liberdade Sindical - Direi
t o de Greve " , o i lustre Acadêm ' co D . Jo~o de L ' a Teixei
ra F i lho. 

- Realizou-se com grande êxito, em Belem, Pará, no Tribunal 
Regional do Trabalho, a Semana Lindolfo Co llor, no perío
do de 11 a 14 de outubro de 1988. Nessa ocasião, foi ins
talada a Seção Norte da Academia Nacional de Direito do 
Trabalho, pelo lQ Vice-Presidente da Academia, Ministro 
Arnaldo Lopes Sussekind. Ao ensejo tomaram posse,como mem 
bros regionais da Academia, os Juizes Arthur Francisco Sei 
xas dos Anjos, Presidente do TRT e Pedro Thaumaturgo so= 
riano de Mello, eleitos em 26-11-86. 

- Realizou-se com muito sucesso, no período de 25 a 28 de 
outubro de 1988, o Congresso Nacional de Dir eito do Traba 
lho Rumos Pos Constituinte, no Centro de Convenções do 
Estado de Pernambuco, organizado pelo Acadêmico Everaldo 
Gaspar Lopes de Andrade. O Presidente da Academia profe
riu discurso na sessão de abertura, homenag eando também 
o Ministro Coqueijo Costa. 

- Com o patrocínio desta Academia, coordena ç ão e organiza -
ção do Ministro C.A. Barata Silva, realizou-se com pleno 
êxito o Seminário sobre Direito Processua l do Trabalho na 
nova Constituição, e m Brasil~a, no pe=íodo de 3 a 5-11-88 
tendo o Dr.Cassio Mesquita Barros proferi do o discurso àe 
abertura. 
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- Realizou-se em são Paulo, no período de 25 a 27-11-88, o 
III Congresso Brasileiro de Direito Coletivo do Trabalho, 
promovido pela LTr., organizado pelo Acadêmico Amauri Ma~ 
caro Nascimento e presidido pelo Acadêmico Armando Casimi 
ro Costa. 

EVENTOS FUTUROS 

- HAVANA-CUBA - No período de 23 a 25-1-89, realizar-se-á 
no Placio das Convenções da Cidade de Havana, Cuba, o En
contro Interamericano de Direito do Trabalho e Previdên
cia Social, promovido pela Union Nacional de Juristas de 
Cuba. Ao evento deverão comparecer aproximadamente 700 ju 
ristas. Os interessados poderão adquirir pacotes turísti
cos que estarão disponíveis nas Agências de viagem repre
sentantes do Palacio de Convenções de Cuba. Maiores infoE 
mações no Brasil com Dr.Reginald Felker, Rua dos Andradas 
n. 1137/1708 - CEP 90.000-Porto Alegre-RS. 

- SANTA CRUZ DE LA SIERRA-BOLIVIA - A Asociacion Nacional 
de Abogados Laboralistas de Bolívia, realizará no período 
de 16 a 19 de março de 1989, o III Encontro Latinoameri
cano de Advogados Trabalhistas, na cidade de Santa Cruz 
de la Sierra. As conferências estarão a cargo dos Profes
sores Cassio Mesquita Ba r r os, Reginald D.H. Felker e Ma r 
~io Fortes de Barros, do Brasil, entre outros professores 
da Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Venezuela, Uruguai, 
Equador e Colombia. Informações e correspondência para: 
Instituto de Cooperación Iberoamericano {Calle Arenales ) 
Santa Cruz - Casilla Correo 3472 Tel. 25577. 

- SALVADOR-BAHIA - No período de 4 a 7-4-89, será realizado 
no Centro de Convenções da Bahia, o Congresso de Direito
do Mundo Ibérico, promovido pelo TRT da 5a. Região, com o 
apoio da Academia Nacional de Direito do Trabalho e Aso -
ciacion Iberoamericana de Derecho del Trabajo. As confe -
rências estarão a cargo de professores do Brasil, Portu -
gal, Espanha, Uruguai, Argentina e Mexico, . tendo como con 
vidados especiais o Prof.Manuel Aionso Olea, Espanha e o 
Ministro Mozart Victor Russomano, Brasil. Inscrições e 
informações: Rua Almerinda Dutra 67 - R.Vermelho CEP 
41.910-Salvador-Bahia. Fone: {071) 247-8600. Telex 71360~ 

- MONTEVIDEO-URUGUAI - De 9 a 13-4-89, será realizado no 
Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Mon 
tevideo, Av. 18 de Julio y Ejido, o X Congresso Iberoame~ 
ricano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.In 
formaçõe s e i nscri çõe s: Secreta ria Genera l Congresos 
S.r.l. Juncal 1305 Of. 1202 Tels. 961581/82 Mon 
tevideo-Uruguai. 

- CURITIBA - Conforme já divulgado na Circular n. 14/88, de 
vera realizar-se em Curitiba, no período de 8 a 13-5-89,o 
I Congresso Paranaense de Direito do Trabalho. Oportuna -
mente serão prestadas maiores informações. 
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- MADRID - ESPANHA - A Asociacion Iberorunericana de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social (Sección Espafiola) , 
fará realizar em Madrid, no período. de 26 a 29-6-89, o I 
Congresso Latinoamericano de Seguridade Social.Maiores in 
formações poderão ser obtidas na sede do Centro Iberoame~ 
ricano de Relaciones Industriales, c/ Velzquez 102, 8Q 
izda. 28006 Madrid fone: 4310311 e 4310202 
Telefax 4315280. 

DIVERSOS 

- O Tribunal Superior do Trabalho expediu a Resolução n. 61 
de 30-11-88, pela qual atendendo ao pedido do Sr. Presi -
dente da República, formulado ao Ministro Marcelo Pimen -
tel, no discurso proferido por ocasião da entrega das o
bras complementares do Edifício do Tribunal, decidiu pre
parar o projeto do Código de Processo do Trabalho. Pela 
importância do assunto e por haver a REsolução já aprova
do as Comissões temáticas, Comissão de Redação Final e 
prazos de sugestões que certamente serão encaminhadas pe
los Srs. Acadêmicos, reproduzimos o inteiro teor da medi
da no ANEXO 1 . . Pela presente ficam os senhores Acadêmi -
cos convocados a apresentarem suas sugestões que, certa -
mente , enriquecerão a impo r t a nte medida . Os t raba lho s do 
projeto s â presi i os pelo A a -ê i o •·!arco Aurelio Pra 
tes de Macedo. 

- No dia 6-12-88, as 18 horas, no Auditório Pedro Calmon,do 
Instituto Histórico no Rio de Janeiro, realizou-se a ses
são solene de posse do Prof.Elson Gottschalk, na Cadeira 
37, da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Estiveram 
presentes o Ministro Arnaldo L.Sussekind que saudou o em
possado e o Prof. Cassio Mesquita Barros, que em nome pe~ 
soal e desta Academia, apresentou ao nobre jurista os cum 
primentos pela merecida distinção. 

- No dia 19-12-88 a Presidência da Academia também compare
ceu à posse dos novos dirigentes do Tribunal Superior do 
Trabalho, para o bienio 1989/1990. Foram empossados os 
ilustres Acadêmicos, respectivamente, Marco Aurelio Pra -
tes de Macedo, Presidente; Luiz José Guimarães Falcão, Vi 
ce-Presidente; e Marco Aurelio Mendes de Farias Mello,Cor 
regedor Geral. -

- O TRT da Sa. REgião, através de seu Presidente, Dr.Ronald 
Olivar de Amorim e Souza, em sessão ordinária plena reali 
zada em 30-11-88, por unanimidade aprovou moção de congrã 
tulações pela recente eleição do Dr.Rosalvo Torres parã 
a h. aC:e. ia r-acional d e Dire i to do Trabalho . 
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Realizou-se no dia 7-12-88, no auditório do TRT da 8a.Re
gião, a sessão solene de posse dos Juizes Dra.Lygia Simão 
Luiz Oliveira e Dr.Rider Nogueira de Brito, nos cargos de 
Presidente e Vice-Presidente daquela Corte. Ao ensejo en
viamos cumprimentos em nome qesta -Academiã . 

- No dia 9-12-88, no Plenário do TRT da 15a. Região, reali
zou-se a solenidade de posse dos Juizes Pedro Benjamin 
Vieira e Geraldo de Lima e Roberto Gouvêa, respectivamen
te, nos cargos de Presidente, Vice Presidente e Correge
dor Regional daquele Tribunal. Â época aprazada enviamos 
cumprimentos. 

- Recebemos mais os "currículos" dos Drs.Aluisio Rodrigues, 
Geraldo Octavio Guimarães, João de Lima Teixeira Filho , 
José Guedes Correa Gondim Filho, José Fernandes da Cama
ra Canto Rufino e Rosalvo Otacilio Torres. 

- Realizou-se no dia 9-12-88, no auditório da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal,por 
ocasião do encerramento do Encontro de Juizes do Trabalho 
promovido pelo TRT da 13a. REgião, a sessão solene de pos 
se do Acadêmico Aluisio Rodrigues, eleito na assembléia 
realizada no dia 25-11-88 em são Paulo. Estiveram presen
tes à cerimonia, o Prof.Cassio Mesquita Barros, Prof.Amau 
ri Mascaro Nascimento e Dr.José Teofilo Viana Clementino~ 
acadêmicos conferencistas nesse Encontro~ 

Anexamos à presente relações de: Acadê 
micos que ainda não enviaram "currículos" (ANEXO 2); Renume 
ração de cadeiras (ANEXO 3); Patronos já indicados (ANEXO 4):
Pedimos comunicar qualquer omissão ou lapso. 

Recebemos, com alegria, inúmeros votos 
de Boas Festas de ilustres Acadêmicos. Agradecemos muito em 
nosso nome e em nome da entidade e aproveitamos para dese -
jar a todos um Feliz Ano de 1989. 
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7 Secretaria do Tribunal Pleno 

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N9 61, DE ,)0 DE NOVDtBRO DE 1988 

CERTIFICO E DOU Ft que o Egrégio Tribunal, em Ses
são Plena Ordinária, hoje realizada, presentes os Excelentíssimos. Se
nhores Ministros Marcelo Pimentel, Prates. de Macedo~ Ba-rata Silva, Gu.i. 
marães Faicio, Marco Aurélio, Orlando Teixeira da Çosta, · Ermes Pedro P~ 

- •dras!iani; . wagner Pimenta, Almir Pazzianotto ,. Norberto Silveira de Sou
za, Fernando Vilar, José Carlos . da Fonseca, Aurélio Mendes de Oliveira 
e Antônio~Amarall ao considerar o pedido formulado pelo · Excelentíssimo 
Senhor Prestdente da Repúbiica, José Sarney, RESOLVEU, por unanimida
de ; · elaborar o anteprojeto do CÓdigo de Processo do Trabalho com a par
ticipação de todos os Ministros togados e classistas que integram a Coi 
te,e que 'os -trabalhos de elaboração do referido CÓdigo, se desenvolve-
rão da - seguinte forma~ · , · ··· · 

~- · : DA COORDENACXO GERAL . 
A Coordenação Geral .dos trabalhos -caberá ao Minis

tro Marco Aurélio Prates de Macedo. 
'"·: • . DAS COMISSÕES TEMÁTICAS 

• Serão· constituídas as seguintes comissões temáticas 
que terão o encargo de elaborar o anteprojeto da área respectiva: 

• 1) DO PROCESSO DE CONHECIMENTO {até a sente nça ou 
conciliação) - · Das partes e procura dores; Dos atos processuais, forma
ção, suspensão e extinção do processo; Dos atos e termos judiciais. (ln 
tegrantes:. Ministros. Orlando Teixe i ra da Costa e Norberto Silveira de 
Souza). ,y• 

2) DO PROCESSO ORDINÁRIO E DOS PROCESSOS ES PECIAIS 
DE NATUREZA INDIVIDUAL - Recursos. {Intégrantes: Ministros Jos é Ajuricª 
ba e Fernando Vila r l-• 

. 3) DA EXECUÇXO E DO PROCESSO CAUTELAR. (Integrante s: 
Ministros Wagner Pime nta e José Ca r los da Fonseca). 

4 ) DOS PROCESSOS ESPECIAIS - Dos Dissídios Coletivos 
em geral; ' Da Ação d e Cumprimento; Do Mandado de Se gurança ; Dos Embar
go's de -Terceiro; Da Homologação. ( Integrantes~ Ministros Almir Pazzia-

' notto e Aurél i o Mend es de Ol i veira) . . '· · . · · . 
~ . ' "· 5) DA ORGANIZAÇXO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - Junta de 

Conci l i ação e Julgamento; Tribunal Regional do -Tra ba lho; Tribuna l Supe
rior do Trabalho. {Integrantes: Ministros Ermes Pedro Pedrassa ni e AntQ 
nio Amaral). · 

,\ ': ·' · "6) ÍÜNISTtRÍO PllBLICO. {Integrantes : O Minis tro Clas
sista mais novo e o Procurador-Géra l da Justiça do Traba lho). 

DA CONSTITUICXO E FUNCIONAMENTO DAS COM I SSÕES TEM~TI 
.eM 

Cada ' comissão temática terá a participação de no . mí
n i mo um Ministro Togado e um Classista, cabendo ao Togado ma i s antigo 
a coor denação dos trabalhos da Comi ssão. 

DA COM~SSXO DE REDACXo FINAL 
Coordenador-Gera l: 
Ministro MARCO AURtLIO PRATES DE MACEDO 
Membros: 
Ministro CARLOS ALBERTO BARATA SILVA 
Ministro MARCELO PIMENTEL . • 

~. Ministro LU I Z J OSt · GUIMARXES ~ALCXO 
Ministro MARCO AURtLIO MEN DES !OE FA RIAS M~LLO 
Ministro VIEIRA DE MELLO · .. ' 
Ministro , NORB ERTO, SILVEIRA DE , SOUZA 

~ _,.., __ _ 

HUGO GUEIROS BERNARDES (Advo9~dQ) 
ULISSES RIEDEL DE RESENDE Cbdv9gado ) 
C6§SIO MESQUITA BARROS ( Advo 9. ado) ' 
PEDRO LUIZ LEXO VELLOSO EDÉRT~dvogado) 
A Comissão ~e Redaç ã o Final será integrada pelos 

cinco Ministroa. Togadoa maia antigos do Tri bunal, incl uÍdo o Coordena
dor-Geral dela participando como convidados do Tribuna l quatro juristas 
especializados na matéria de renome nacional. ,. . . 

A Comissão de Redação Final '' submeter~ ao Pleno do 
Tribunal Superior do Trabalho o anteprojeto a ser ·enviado ao Excelentí~ 
simo Senhor Presidente da RepÚblica. 

QO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES TE!~ÁTICAS E COMISSXO 
DE REQACXO FINAL ' 

. · Cada Comissão Temática elaborará o anteprojeto pert~ 
nente à matéria específica, podendo aproveitar as suge stõ~s de juris~ 
tas, advo~ados trabalhistas e entidades sindicais, r emetendo o texto d~ 
finitivo a Comissão de Redação Final. 

pA S0LICITACXO DE SUGESTÕES E QIVDLGACXO PELA IMPREN 

~ o Trib4nal Superior do Trabalho p u blicará no Diárip 
da Justiça da União,Edital com a discriminação das Comisãoes Temáticas 
e respectivos Coordenadores, abrindo prazo para o en v io de sugestões 
referente a dispositivos, capítulos ou matéria tota l da Comiss ão Temá ti 
ca, estipulando a forma através da qual as sugestões serão · · analisadas 
pela comissão competente. . . • c 

O Edital será publicado uma vez du rante o mê s de de-
zembro de 1988 e duas vezes durante o mês de janeiro de :_. l989: · c om inte.p: 
valo mínimo de 7 dias. · - .. 

O serviço de Comunicações do Tribunal Supe rior do 
Trabalho dará ampla divulgação dos pedidos de suges tões. · ~ 

pO CRONQGR.A."!.A DOS TRABALHOS ' ·· -
1) Até 15 de março de 1989 serão recebi das as su-

gestões pelas Comissões Temáticas. . · · 
2) Até 15 de maio de 1989 as Comissões Tem~ t1cas de~ 

verão enviar à Comissão de Redação Final o anteprojeto da - . r espectiva 
área. . , · · · · . . · 

· · 3) Até 15 de junho de 1989 a Comissão de Redação Fi-
nal e n v ia r á a c ad a ~li nist~~ ~o Tr i buna l cóp i a d o ant e pro jeto defi ni ti -
vo. 

4) Até 30 de junho ·de 1989 o Tri bu~al Pleno deveíá 
se pronunciar sobre o anteprojeto. · · · · · -

5) No dia 11 de agosto de 1989, o anteprojeto ser á 
levado ao Excelentíssimo Senhor Pr~sidente da RepÚbl ica pelo Presidente 

-dei Tribunal Superior do Trabalho e Ministros da Cor t e. 

- ' 

NEIDE A. BORGES FERREIRA 
Secretária do Tribunal 
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NÃO ENVIARAM CURRICULUM 

ADAHYL LOURENÇO DIAS 
ALUYSIO MF~DONÇA SAMPAIO 
AMAURI MASCARO NASCIMENTO 
ANA DE BRITO ACKER 
ANNIBAL. FERNANDES 
ANTONIO ADOLFO LISBOA 
ANTONIO HENRIQUE MAINA 
ANTONIO LAMARCA 
ARMANDO CASIMIRO COSTA 
ARNALDO CASIMIRO COSTA 
ATILIO JOSE AGUIAR GORINI 
BRENNO DE ANDRADE 
CLOVIS ASSUMPÇÃO 
CHRISTOVÃO PIRAGIBE TOSTES MALTA 
DELIO MARANHÃO 
DEOCLECIO LEOPOLDO DE OLIVEIRA 
EUGENIO ROBERTO HADDOCK LOBO 
FERNANDO WHITAKER DA CUNHA 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
GERALDO MACHADO CARNEIRO 
HELIO DE MIRANDA GUIMARÃES 
HUGO GUEIROS BERNARDES 
HUGO M6SCA 
ISIS DE ALMEIDA 
JOÃO AUGUSTO DE PALMA 
J OSE F I ORENCIO JUNIOR 
JOSE LUIZ FERREIRA PRUNES 
JOSE MARIA OTHON SIDOU 
JOSE MARTINS CATHARINO 
JOSE SEGADAS VIANNA 
.JOSE TEOFILO VIANNA CLEMENTINO 

~EW 2 

LUIZ CARLOS DA COSTA CARVALHO FILHO 
LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO 
LUiz · JOSE GUIMARÃES FALCÃO 
MARCO AURELIO PRATES DE MACEDO 
MARIA LUIZA G.L. PERES ESTEVES 
MESSIAS PEREIRA DONATO 
MIGUEL REALE 
MILTON MENEZES DA COSTA 
MOZART VICTOR RUSSOMANO 
PAULO EMILIO RIBEIRO DE VILHENA 
PEDRO BENJAMIN VIEIRA 
PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO 
PEDRO VIDAL NETO 
REGINALDO DE SOUZA AGUIAR 
ROBERTO DAVIS 
ROBERTO MARIO RODRIGUES MARTINS 
SEMIRAMIS ARNAUD FERREIRA 
SERGIO FERRAZ 
THELIO DA COSTA MONTEIRO 
UMBERTO GRILO 
WAGNER D.GIGLIO 
WALTER DE FREITAS E SILVA 
WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA 
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ANEXO 3 

RENUMERAÇÂO DE CADEIRAS 

N O M E NQ CADEIRA NQ CADEIRA 
ATUAL ANTIGA 

ARNALDO LOPES SUSSEKIND 
JOSE SEGADAS VIANNA 
JOÂO ANTERO DE CARVALHO 
ELSON GOTTSCHALK 
ADAHYL LOURENÇO DIAS 
FERNANDO WHITAKER DA CUNHA 
JACY DE ASSIS 
BRENNO DE ANDRADE 
MOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA 
GERALDO MACHADO CARNEIRO 
ANNIBAL FERNANDES 
SEBASTIÂO RODRIGUES LIMA 
MILTON MENEZES DA COSTA 
JOSE TEOFILO VIANNA CLEMENTINO 
WALTER DE FREITAS E SILVA 
ERNESTO QUEIROZ JUNIOR 
FLORIANO CORREA VAZ DA SILVA 
HUGO MOSCA 
ARMANDO CARAMEZ 
MARCELO PIMENTEL 
HUGO GUEIROZ BERNARDES 
MARIA LUIZA DA GAMA 
ANTONIO CARLOS BENTO RIBEIRO 
CASSIO MESQUITA BARROS 
OCTAVIO BUENO MAGANO 
SERGIO FERRAZ 
MESSIAS PEREIRA DONATO 
ATILIO JOSE AGUIAR GORINI 
LUIZ ROBERTO DE REZENDE PUECH 
ARMANDO CASIMIRO COSTA 
ARNALDO CASIMIRO COSTA 
ANTONIO ADOLVO LISBOA 
MIGUEL REALE 
EUGENIO ROBERTO HADDOCK LOBO 
OSIRIS ROCHA 
AMAURI MASCARO NASCIMENTO 
IRANI FERRARI 
ROBERTO ARAUJO OLIVEIRA SANTOS 
EDUARDO GABRIEL SAAD 
ANTONIO HENRIQUE MAINA 
MARIA CRISTINA PAIXÂO CORTES 
PAULO EMILIO RIBEIRO DE VILHENA 
EVERALDO GASPAR LOPES DE ANDRADE 
ROSAH RUSSOMANO 
JOSE EDUARDO PIZARRO DRUMOND 
ROBERTO DAVIS 
JOÂO AUGUSTO PALMA 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
EVARISTO DE MORAIS FILHO 
DEOCLECIO LEOPOLDO DE OLIVEIRA 
LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO 
ALCINA T.A. SURREAUX 
CLOVIS ASSUMPÇÃO 
ALCIONE NIEDERAUER CORREA 
LUIZ DE PINHO PEDREIRA DA SILVA 
CARLOS ALBERTO BARATA SILVA 
ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA 
CHRISTOVÃO PIRAGIBE TOSTES MALTA 
WAGNER D.GIGLIO 
ROBERTO BARRETO PRADO 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 -
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

1 
2 
9 

11 
13 
14 
15 
18 
21 
22 
23 
27 
29 
30 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
63 
64 
65 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
83 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 

9~~ 
9~ 



., 

N O M E NQ CADEIRA NQ CADEIRA 
ATUAL ANTIGA 

FRANCISCO OSMUNDO PONTES 61 95 
', PEDRO BENJAMIN VIEIRA 6 2 9 6 

JOSE MARIA OTHON SIDOU 63 97 
THELIO DA COSTA MONTEIRO 64 99 
WASHINGTON LUIZ DA TRINDADE 65 100 
ANTONIO LAMARCA 66 101 
WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA 67 102 
ALUYSIO MENDONÇA SAMPAIO 68 103 
ROBERTO MARIO RODRIGUES MARTINS 69 104 
HELIO DE MIRANDA GUIMARÃES 70 105 
JOÂO ANTONIO G.PEREIRA LEITE 71 106 
JOSE LUIZ FERREIRA PRUNES 72 107 
JOSE MARTINS CATHARINO 73 108 
DELIO ALBUQUERQUE MARANHÂO 74 109 
MOZART VICTOR RUSSOMANO 75 110 
LOIZ JOSE GUIMARÃES FALCÂO 76 111 
ILDELIO MARTINS 77 112 
JOSE AJURICABA COSTA E SILVA 78 113 
EMILIO GONÇALVES 79 114 
JOSE A.COUTO MACIEL 80 115 
SEBASTIÃO MACHADO FILHO 81 116 
SEMIRAMIS ARNAUD FERREIRA 82 117 
ISIS DE ALME IDA 83 118 
MARCO AURELIO FARIAS MELLO 84 119 
JOSE FIORENCIO JR. 85 120 
VALENTIN CARRION 86 121 
RONALD OLIVAR DE AMORIM E SOUZA 87 122 
MARCO AURELIO PRATES DE MACEDO 88 123 
JULIO ASSUMPÇÃO MALHADAS 89 124 
ARION SAYÃO ROMITA 90 126 
JOÃO DE LIMA TEIXEIRA FILHO 91 127 
GERALDO OCTAVIO GUIMARÃES 92 128 
DELCIO TREVISAN 93 129 
PEDRO VIDAL NETO 94 130 
RUI JORGE CALDAS PEREIRA 95 131 
ANA DE BRITO ACKER 
HYLO BEZERRA GURGEL 
UMB?RTO GRILO 
JOSE AUGUSTO M.C.RODRIGUES PINTO 
JULIO CESAR DO PRADO LEITE 
RANOR THALES BARBOSA DA SILVA 
AZULINO DE ANDRADE FILHO 
ARTHUR FRANCISCO SEIXAS DOS ANJOS 
PEDRO THAUMATURGO S.DE MELLO 
ERMES PEDRO PEDRASSANI 
JOÃO REGIS FASSBENDER TEIXEIRA 
LUIZ ANTONIO DA COSTA CARVALHO FQ 
MANOEL ANTONIO TEIXEIRA FILHO 
ALUISIO RODRIGUES 
ROSALVO OTACILIO TORRES 
JOSE F.CAMARA CANTO RUFINO 
JOSE GUEDES C.GONDIM FILHO 
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~TRIBUNA 

Niterói, Segunda-feira, 12 de dezembro de 1988 

' . 
LENDO 

"STELLA- LUAR DE MEUS ANDADOS" 

- .. 
Para José lnaldo Alonso. 

(Pela estrada-de-S_ão: Tiago ;-.~~ '·· ·:·v___,..;:~-~-~ 
estrelas do "campostella" ; ---""'· · · · ·. 

recordo em teu campo atávico 

San Tiago de Compostela) 

Ave, lnaldo, poeta Alonso! 
Pelo caminho de estrelas, 

entre travadas estrelas 
das mais almas e mais belas-, 
tua Stella, lnaldo Alonso, 
mercê do amor de seu Poeta 
que a elege de elegia, 
abre asas de ave -marias, 
ave -estrela maristell a. 

(Inédito) 
Rio, outubro de 88 

STELLA LEONARDOS 
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NAVEGANÇA 

I Jos.i lnaldo.AJonso 

Vou-me·~ pra ~- (M. Bandelia) · 

Pois eu vou pra Noruega 
onde tamb4m tul um rei 
e muita loura bonita 
e aquela que escolherei. 

tu news pelas montanh• 
fiordes e icebergs 
vê·• a aurora boreal 
e, i meia -noite, faz sol 
o frio ' de congelar ·nos 
ma o calor nlo • mau. 

No meu barco de esperança 
para W navegarei, 
alma novt de:j:riança 
que a velha aqui j4 deixei. 
Nos abrolhos das arnarg• 
dia a dia naufraguei. 

Meu barco se chama andança 
e • nele que partirei · 
tem fazer nenhum alarde 
ponho I minha navegança 
no mar vermelho da tarde 
e sigo o vento vadio. 

Na terra que tanto amei 
nlo fui muito al4m de mim. 
Entlo vou pra Noruega 
que W ..U o meu Rei 
nio o Olavo, porém, Outro 

· que tam um reino sem fim. 

Un«~ttoa 
8.9.80 



PEREGRINAÇÃO 

In terra incola surrr 
esttangeiro e peregrino. 

José lnaldo Alonso:. 

O Mar Vermelho me espera 
para depois o deserto. 
Que muito além do horizonte 

, ·fica a Terra Prometida. 

A vida inteira é viagem 
aqui, ali, acolá. • 
Em qualquer lugar do mundo 
sereí sempre Pereg-ino 
buscando a Luz que não finda 
no imenso campo de Deus. 

Sãntiago 1 sempre o meu wito 
para lançar-me na andança 
se·m me deter nos caminhos 
pêrdido em breve parança. 
Com brawra de guerreiro ·.' 
e iii~Viil de criança. ._ • 

. . 
N~ Mar VermelhO. estaiá ·. · 
minha sempre navégançá. " · -

• Mas na Galiza de mim • • ·-1 • • • 
fica a parada final -
Ultreya, sim, mas chegança 
um ~ia terá que hav~. . ~ 

• A ria se abre risõnha -. -
esperando o caminheiro; 
Santiagu. Herru Santiagu. 
Grot Santiagu, e suséja~ 
E sempre Oet.is adjuva nos. 
Ultreya. Grot Santiagu. ., < 

Impelida pela fé 
muita gen.te caminhou 
e a estrela agtndeu os rumos 
todo o campo iluminou. 
Disseram Campo de Stella 
Compóstela se chamou.· 

Cantares de Rosal(a: 
Gãlicia é sempre un xardin. 

Santiago apenas miragem ... 
_ de outra pereg-inación · 

buscando o encontro com Deus 
na Compostela.sem fim. 
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Niterói, Segunda-feira, 11 dt! fevereiro de 1985 _______ ... 

SONETO DO TEMPO 

José /na/do Afonso .. : 

A procissão dos verdes vai passando 
e as retinas enrugam-se falidas. 
A manhã prometida se esboroa 
num festival de auroras carcomidas. 

O simum varre os cinzas do deserto, 
a esfinge dorme o sono dos milênios. 
Os góticos desmaiam de cansaços, 
a tarde colhe os ossos dos cruzados . 

No Alverne, um doido casa com a pobreza 
e conversa com o lobo e as cotovias. 
Caravelas desv(#ndam velhas ilhas. 

Os relógios sepultam horas mortas 
e a· noite chega túmida de sombras. 
Somos num quase instante de quimerss. 

(inédito) 
fevereiro-85 · 

t •• • 
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Niterói, Segunda-feira, 1C! de j~lho de 1986 

~ ... 
SONETO DO TEMPO QUE SE CHAMA HOJE 

José /na/do Afonso · 

é o canuço de todos os caminhos. 

é a mentira das tr8pegas auroras. 

é a pr?mfiSSII de dias que esvaíram 

.num ftu·de-conta desmanchando as horas . 

. ta vergonha das noites maculadas 

por es{relas de lama e um luar de sgostos. 

t o esperdício de cendaís de orvalhos 

na vadiagem lírica dos verdes . 

. t o aborto de todos os não sidos. 

A mortandade das futuridades 

por nossas obstinadas covardias. 

E o turbilhão da História enlouquecida 

.oela orgia das pútridas idéias, 

sem a meta final da Parusia. 

(inédito} 

junho/85 

/l'l't_j' 
~--------~------

·c 
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Niterói, terça-feira, 24 de j~eiro de 1995 

' 
SONETO DA SAUDADE 

i · José Inaldo Afonso 

Fiéalam verdes mOrtos esmagados 
luares roxos orvalhando espinhos ~ 
um frenesi de estrelas nos caminhos 
em sucatas de sonhos destroçados 

acalantos largados pelos ninhos 

, 

sobi3S de sol perdidas nos telhados 
beijos da Amada em tantos passos dados 
taças de ocasos gotejando em linhos 

risos das fi1has baiançando ás traÍlç3s 
águas salobras de desesperanças 
solitudes medrando primaveras 

amatgos de não sidos e de esperas. 
1\ldo o gue foi a otgia das quimeras 
. no tempo que esvaiu pelas andanças. 

(Inédito) 
maiodel993 

I 
i 
I 
I 
I 
I 

I 
' . 

! 
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ELEGIAPARASTELLA 

·-· 

•• 
I, 

No cemilério de Cllaritas 
repousa o teu corpo 
tranqüilo e definitivo. 

No cemilério de Cllaritas 
assistes a ronda do luar 
fufalhaodo cari;ias . 

oa amendoeira frondosa 
e Dl.'l casuuinas esguias. 

José Inaldo Alomo 

E ouves os~ dos púsaros 
oo aooocbego dos ninhos, 
trocando azuiS recolhidos 

No cemitério de Charifas 
guardas nas retinas monas 
tua primeira vmo de Deus. 

I 

E teces sileociosamentc 
uma túnica sutil 
cioooosútil 
de roxos e verdes 
ocasos e 'maobãs · 
para o n:eocoolro. 

No cemiláio de Owitas 
esperas por mim 
e r .elo Juízo F'maJ. 

I 
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CANÇÃO DA PRESENÇA TIJA 

José lnaldo Alomo 

Coibi p6m1& de luares 
oa roa Degra da DOite, 
orvalbo& frios de elltrelM 
m"JJmcios de faDdo mar. 

Colhi lmwa de~ 
beijado oMaci•s de lúiol 
e o dellizar de • ..,.,.,. 
Da CU1IC ~das bons. 

Coibi olhar de criaDça 
c:uiDbo& de mies .. 0.0. 
alvor de "ÇP"""d 1110\W 

palor de ;.mm. morridoe 

Coibi OB oadu cb WIID 
.. ,........ -faces cb wnlca, 

~ ...... de IOIDbns 
8CUiciaDdo OI mnn-cni!QI 

E vi que era em tudo: 
a tua voz e 05 teus JICid05 
a mcripicx: cb tala oDIIOI 
o amor que tiDbu a Deua. 

E em mim. para ICIDpl'C Stclla 
oa preamça in..,.PYel, 
oa lmDbnDça e oa •aclade, 
DO tempo e D& ""'"'ida. 

(ID6dilo) 
Oalabro de 1988 
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Niterói, segunda-feira, 10 de abril de 1995 

MARÉ DE LUA 
José lnaldo Alonso 

Na madrugada fria e silenciosa 
o burburinho· das estrelas agitadas 
e o fervilhar nervoso das ardentias 
na água densa do mar. 
O grito de mestre Euclides 
acordando os catraieiros. 
A maré de lua avança negra 
pelo raizame do mangue, 
afogando as locas dos guaiás sonolentos. 
A à água escura lambe sensualmente 
os bordos das catraias 
e respinga nos montes de terra úmida 
que emergem do mar 
como ilhas espevitadas. 
O chão de Mauá 
para edificar a Cidade Maravilhosa. 
Espoca o motor cansado da Camaquã. 
Mestre Euclides aproa para a ilha do Rijo. 
As luzes de Paquetá e Govemador 
salpicam de ouros mortos 
e azul quase da alvorada. 
Empunho o timão, e nuno para o Cais do Porto, 
arrastªndo a Braga e a Bonifácio, 
grávidas de areias 
fecundadas com o suor e sonho de meu pai. 

Inédito 
2(Ü0.94 
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SAFÁRIS ACADÊMICOS 

José lnaldo Alonso 

H~ pululam mais academias que cogumelos em 
troncos velhos, depois de semana de chuvas.· A mata 
atlântica fluminense , então, enriquece anual mene com 
espécies nova5 municipais, a desafiar os Lineus coleci
o~adores de títulos. Que alguns chegam a colar mais de 

' vante .. em seus herbários de vaidade curricular. Fun
dam-~ ~mias de tudo. De trovas, de quadrinhas, 
de lwcats, de letras e de letrinhas, de histórias, de 
historinhas, e até de estórias e de anedotas. De come
mo~aç(ies funerá~ias, em cemitérios e hermas d~ praças 
vaz1as, ondepres1dentes espalham corbel h as ou coroas, 
~er~tloresediscursosginasianosparaenaltecer 
lllslgmfícantes defuntos, do mesmo naipe dos oradores 
primários. Chega a haver, na Banda-de-Lá até um certo 
Instituto de Comemorações Centenárias. E bota a ar
ran~ar. nas folhinhas de cada ano, centenários. para a 
org1adecomemorar. Academias, institutos. cenáculos. 
sodalícios. silogeus. que outros sinônimos haja, para 
tanta literatice. Até eu já me deixei morder pela mosca 
azul da vaidade literária, e juntei doze títulos. Aí parei , 
fiz ~~análise, autocrítica e lacrei as capas de meu 
herbário de desocupado aposentado. Haja cadeiras e 
patronos para tantos candidatos. Todo o mês chega o 

. carteiro com dois. três convites para posses dos mes
mos, ora aqui, ora na Banda-de-Lá. E como não.bastam 
as quatorze ou quinze academias das cid.1des x i fópagas. 
saem catando nos mapas onde outras existam - Exu. 
Petrolina. Palotina. Cascavel. Lage de Muriaé. Serra 
Verde- para arranjar novos títulos de correspondentes 
ou honorários. As Academias começam com as clássi
cas qWl!'enta cadeiras, imitando ~ francesa. e logo 
preenchidas com os fundadores. A1 se estica a fila dos 
pretendentes, sempre os mesmos de todas. Os repetidos 
inúteis da cultura de pó-de-arroz, que nada produzen1, 
~ n~entendem de literatura, ou de história. Porque os 
mstltutos são sempre históricos. Até pinta um geográ
fico. No Rio, fui convidado para ajudar a fundar um 
Instituto Geográfico do Direito. Não atinava com o 
objetivo para o capítulo primeiro do estatuto. Então 
su~eri que fosse o estudo comparado do Di rei to de todos 
os países. até com mapeamento de institutos jurídicos 
e outras semelhanças legais. Patronos não faltariam. 
Sav~gnr.Jhering. F.erri. Ferrini. Mommsen. Beviláqua. 
O dificJI era arranJar tantos códigos nacionais para a 
turma pesquisar. O fund.1dor morreu. e com ele o 
instituto embrionado. Para ate-nder àos apelos de tantos 

I 
pretendentes s? havia duas soluções: vudu para os 

eA. ocupantes ~tmadament~ m'fóbios; ou a criação de 
nov~scade1ras. logo amphad.1s para cinqüenta. setenta 
e ate cem. Agora surgiu a terceira solução. que se 
espalhacomoebola. pelossodaiÍciosdaqui e de Lá. e até 
das ~~ras. O Safári Acadê'mico. Caçam-se e cassam-se 
os soc1os que produzem. mas não pagam anuidades. ou 
não ~~mparecem às reuniões cansativas. em que nada 
de seno. de verdadeiramente literário se faz. além do 
bate-papo insípido. regado até COitl vinhos e excelênCi
as estatutárias. A Maior. pelo menos. dá aquele chá de 

~~quinta-feira_ e paFjeton por tr~balhos nenhuns. como 
~aze~1~ as cama~lfs . e assembleJas legislativas. outras 
mut_Jhdades. car_tssn~ms para o bolso do povo. e até 
nocJVas. P01s f~1 assun. Cheguei a Magé - com gastos 
de passagem, Jantar e hotel - para a reunião da De 
Letras, e não era mais sócio fundador. O presidente 
elimin_ara mais da metade dos fundadores. que eram 
m~s tnnta. Curriculum do presidente: dono de uma 
m1cro-empresa e em prestador de salão para as reuniões 
da academia. Escrivinhação nenhuma. E não é bastan
te? Noutra. serrana. cassam-se efetivos. devidamente 
empossad~. põe-se outro na vaga. que toma posse com 
o1mortal v1vo. e. seestefizeruma Canossa. com pedido 

de perdão e a penitência de alguns comparecimentos
penitência mesmo! - será eleito para cadeira livre e 
tomará posse novamente (si c!). Já fizeram com dois 
poetas de verdade e obra. A única que não pratica essas 
tolices é a Fluminense de Letras. Usa-se o pretexto da 
inadimplência para impedir o sócio de contestar candi
dato . da Diretoria, enfeitado de ólogos e bagagem 
hterana gmas1ana. Se a questão é o dinheiro das 
contribuições minguadas dos sócios, não seria melhor 
eleger bicheiros, acostumados a derramar somas vulto
sas em desfiles de Escolas na Passarela do Samba? 
Excelente maneira de satisfazer vaidades 
contravencionais dos que disputam condecorações com 
cardeais e governadores, em soleníssimas distribuições 
das inúteis assembléias. Quanto pagaria um bicheiro 
pela glória e imortalidade acadêmica? Mas agora é 
assim . Se o presidente precisa de vaga urgente para o 
pastor !amosoou o ami~o político, senta a pua e cassa 
o acad~m1co de que nao gosta, mandando pro brejo 
posse, Imortalidade e direito inalienável de permanên
cia na cadeira, até a morte. De minha parte, ponho a 
venda cadeiras e imortalidades, desde que o bicheiro, 
ou o pastor me paguem bem pelo direito adquirido e o 
trabalho que tive com o discurso de posse. Tinha razão 
Capi~tr~no de Abreu, quando recusou a escolha para a 
Braslleua de Letras, alegando que a úni<;a sociedade 
em que permanecia, a contragosto, era a sociedade 
humana, porque não lhe deram o direito de optar, antes 
de nascer. 
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Eminente confrade, [ ] 
Na forma do que dispÕe o artigo 5º do Regimento Interno de A-

cesso ao Quadro Social, que regula o procedimento da votação para escolha 
de Membro Titular, remeto o material relativo à eleição para a Cadeira N2 
2, cujo periodo de inscrição foi encerrado a 28.05.88 e a que concorre 
como candidato Único, o Professor OLIVEIROS LESSA LITRENTO, conforme a a
ta da reunião respectiva. 

pistolar: 
Solicito observar os seguintes pormenores no ato da votação e-

1) indicar, com X, a sua preferência; 
2) encerrar a cédula de votação na sobrecarta branca, sem qual

quer v stigio de identificação; 
3) colocar a sobrecarta no envelope de retorno, no qual está 

assinalado o "CONTÉM VOTO", com o respectivo bemete'nte. 
Está convocada para o dia 29 de agosto vindou~o, segunda-feira, 

às 17 horas, a sessão ordinária para a eleição de que se trata, em face 
do que é de toda conveniência a remessa do voto com a maior brevidade, a 
tempo de poder ser suprido com nova remessa do material eleitoral, em ca
so de eventual extravio. 

Outrossim, aviso-o de 
didato está fixado em 25 (vinte 

SaudaçÕes fraternas. 

que o "quorum" a ser alcançado pelo can

e cinco) indicaçÕes pa~n~me. 

A. MA~~UPERIO 
ALCANTARA NOGUEIRA CANDIDATO À VAGA DO PROF. CÉLIO GOYATÁ 

Terminou em 29 de julho a inscrição para a Cadeira Nº 19, vaga 
com a morte do ilustre e saudoso Prof. Célio Goyatá. Especialmente con
vocada para esse fim, a Diretoria aceitou o pedido de inscrição, em face 
das qualificaçÕes apresentadas pelo candidato, do Prof. FRANCISCO DE AL
CANTARA NOGUEIRA, docente de Teoria Geral do Estado na Universidade Fede
ral do Ceará e autor de cerca de quinze obras e duas traduçÕes, além de 
opÚsculos, separatas, artigos, teses, conferências etc. Diante do art. Sº 
do Regimento Interno de Acesso ao Quadro Social, ficou marcada para a e
leição a data do primeiro dia Útil da Última semana de outubro do corren
te ano. 

A ACADEMIA COMEMORA A LIBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS 
Na reunião de maio, a Academia comemorou condignamente o cente

nário da abolição da escravatura, com uma erudita palestra do Acad. WIL
SON DE LIMA BASTOS. No debate, colaboraram diversos Acadêmicos, inclusive 
sobre pontos controvertidos da questão, como Francisco de Souza Brasil 
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Arthur de Ca stro Borges , Aloy s i o 'r a v a r e s Picanço e Helio · Lim'a Mas carenhas. 

' ' WIL N DE LI MA BASTOS I REMI AD O J> ELJ\ ACADEMIA DRJ\SILE!RA DE LETRAS 
Com sua coletâne a de "D i s c ursos ", recentemente edi t ada, fez jus 

A • ao prem1o da Ac a de mi a Brasi l e ira d Le tras o nosso ilus tre confra de Wilson 
de Lima Bas to s . 

"DERRAPAGEM FINAL", DO DES . OSIJ\S NAC RE GOMES 
Em art i go r cent e , qu e r ece bemos a o l ado de outros, focalizou o 

Des. Osias Nacre Gome s, nosso conf rade, o descalabro administrativo das 
estatais do Estado da Paraiba, que passaram a ser objeto das atençÕes do 
Governador, que já acena até com a privatização das mesmas. 

PALHARES MOREIRA REIS ASSESSOR ESPECIAL DO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE PERNAMBUCO 

Assumiu o cargo acima o nosso confrade Palhares Moreira Reis,sem 
( -preju1zo de suas funçoes docentes na Faculdade de Direito, onde assumiu as 

aulas de Teor~a Geral do Estado, com a aposentadoria do mestre Lourival 
Vilanova. De outro lado, assumiu igualmente o cargo de Diretor Cultural do 
Instituto Tancredo Neves, Órgão do PFL. 

OPÚSCULOS DO MAGNÍFICO REITOR DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARA
NÁ 

Para o acervo bibliográfico da Academra, recebemos de nosso con
frade EURO BRANDÃO vários opÚscu:J_os de sua autoria, "0 Homem, a Empresa, o 
Desenvolvimento", "Discurso pronunciado na Unesco", "O Humanismo, Suas Dis 
torções e Sua Verdade" e " Comemoração do Dia de Tiradentes", o que\.agrade
cemos sinceramente. 
BURITY E A FILOSOFIA DE KELSEN 

Em elegante opÚscul o apareceu a brilhante conferência pronuncia
da na Universidade Federal de Santa Catarina, de FlorianÓpolis, em 25 de 
novembro de 1987, pelo nosso confrade, Prof . Tarcisio de Miranda Burity 
"Kelsen e o pensamento conjectura!" . 
PRESENTE NOSSA ACADEMIA NO III CONGRESSO DE FILOSOFIA DO DIREITO 

Como convidado especial, compareceu nosso Presidente . ao III Con
gresso Brasilei~o de Filosofia do Direito reunido em João Pestoa de 17 · a 
22 de julho do corrente , com comunic a ção subordinada ao titulo~ plenitude 
da le galidade. Compareceram igualmente ,com importantes comunicaçÕes, nos-
sos e minentes confrade s Paulo Bonavides, Cláudio Souto, Nelson Nogueira 
Saldanha , José Pedro Ga lvão de Souza, João de Scantimburgo e Luiz Pinto 
Ferreira. Patrocinou e realizou o referido Congresso o nosso ilustre con
frade Tarcisio Burity, Governador da ParaÍba . 
PRONUNCIAMENTO PARLAMENTAR DE NOSSO CONFRADE ARTUR DA TÁVOLA 

De nosso confrade Artur da Távola, Deputado Constituinte,recebe
mos e agradecemos a publicação da câmara dos Deputados "Comunicação, Edu
cação e FamÍlia na Constituinte ", pronunciamento parlamentar relevante. 
ANUIDADES DE 1988 

Para quem ainda não pagou a anuidade da Academia, deve ser a mes 
ma paga ,até 30 de setembro, ~ razão de Cz$ 3.000~00 e~ depois dessa data, 
~ razão de Cz$ 4.000,00. 
COLAR ACADÊMICO 

Já se encontra ~ disposição dos Acadêmicos o colar especialmente 
cunhado e banhado em ouro, ~ razão de Cz$ 3 .000,00 a unidade. 
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PROFESSOR Í>E DIREITO DO TRABALHO 

t."'7!doio ({)/ioi c4lalladaJ - CHeida Cot11el 
ADVOGADOS 

Rua Presidente Faria n• 51 • 5I andar • (Edlflclo Farld Surugl) 
Fone: (041) 223·9843 • CEP BO.CX39 • Curitiba - Paraná 

Curitiba, 19 de _ julho de 1988 

Exmo. Sr. 

Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

NITEROI - RJ 

Prezado confrade. 

Estando em organizaçao, para se reunir em 

Curitiba nos dias 8 a 13 de maio de 1989, o I Congresso Paranaense de Direi 

to do Trabalho - Direito Judiciário do Trabalho e Direito ·Previdenciário, 

tenho a satisfação de solicitar seus apoio e colaboração para os maiores 

brilho e efici~ncia do mesmo~ 

Já recebemos incentivos à realização do Con

gresso, da parte do Escritório da OIT no Brasil, da Academia Nacional de 

Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados do Paraná, do Instituto Bra 

sileiro de Direito Social, do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciá

rio, dos Exmos. Srs. Presidentes dos EE. Tribunal Superior do Trabalho e 

Tribunais Regionais do Trabalho das 3ª, 13ª e 15ª RegiÕes e Professor Amau

ri Mascaro Nascimento. O seu sera muito val.ioso. 

Por enquanto, as sugestões recebidas, de te

mas e de expositores, debatedores e conferencistas, estão em torno, princi

palmente, das alteraçÕes resultantes da nova Constituição (que na ocasião, 

espera-se, deverá es-tar em vigor). Já foram sugeridos "Organização Sindi

cal", "Negociação Coletiva", "Direito de Greve", "Representação dos Traba

lhadores", "Dispensa arbitrária", "Salário", "Direito ao descanso", "Redu

ção de Jornada", "Proteção ao Trabalho da Mulher"_, "Licença Paternidade", 

"Organização da Justiça do Trabalho", "Compet~ncia da Justiça do Trabalho", 

"O Sindicato como Substituto Processual", "DistinÇão entre 

Plúrima e Ação de Cumprimento", "Exaurimento da Instância 
Ação Individ~~ 
nos TRTs, sob~ 



~- . ~,4 ~u~~ Q//a/%ad~ 
PROFESSOR DE DIREITO DO TRABALHO 

é7fdvitJ Olivé cl{afiadaJ - CHeida CDtHe! 
ADVOGADOS 

Rua Presidente Farta n• 51 • !5I andar • (Edtflclo Farld Surugl) 
Fone: (041) 223·9843 • CEP 00.039 • Curitiba - Paraná . 2. 

Conflito Jurisprudencial em ·Dissídio Individual", e os nomes (estão em or

dem alfabética) de Amauri Mascaro Nascimento, Aryon Sayão Romita, Arnaldo 

Lopes Stlssekind, Cássio Mesquita Barros Junior, Evaristo de Moraes Filho, 
., 

José Martins Catharino, Manoel Antonio Teixeira Filho, Octávio Bueno Maga-

no, Wagner Giglio. 

A idéia é; recebidas mais sugestÕes, verifi

car que temas e que nomes alcançam maio~ preferência, para com eles organ_! 
~ 

zar o programa. Suas sugestÕes serão oportunas e antecipadamente agradeço. 

primento-o, atenciosamente, 

No aguardo, para breve, de sua resposta, cum 

Assumpção Malhadas 

(Coordenador Regional da Academia Nacio 

nal de Direito do Trabalho para os Est~ 

dos do Paraná e Santa Catarina / Dire

tor do Departamento de Direito do Tra

balho do Instituto dos Advogados do Pa

raná) 
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fi~,'-',gJlMIA !l'M~EIAA üE CI~NCIAS MOR'\IS E P~!.ffiOAI 
nua do Acre, 55 - 8.0 andar • CEP 20.061 
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RIO DE JANEIRO • BRA$11.: 

l[ \ JL CONTÉM VOTO 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRLBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3a. REGIÃO 

li. 07. 88 

Apresento a Vossa Excelência meus 

cumprimentos pelo transcurso de seu anl 

vers~r i o, formulando sinceros votos de 

f e I i c i da de. 

Juiz do T.R.T. - 3ª Região 
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