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Belem 16-2-57 

Carissimo Dr Geraldo Salve Maria 

antes de tudo mil desculpas por não ter 
, 

respondido antes aos augurios de Boas festa de Natal . Deixei 

passar tempo e qual não foi a minha supresa quando antes de 

ontem recebi tambea os livros que o senhor me enviou .Não sei 

como agradecer de tanta bondade;os congregados marianos levaram 
• 

tudo :conservei so'umas copias que quero entregar a alguns deputados 

de conhecer a doutrina so-
.J.. 

cial da .greja. 
• 

Estou esperando um padre da ~hia : o Pe ~rovincial Cesar Dainese que 

o senhor conhece mmito bem,me prometeu que quanto antes teria atendi 

do aos meus pedidos,de maneira que com um padre a mais poderemos 

....: -dar uma solução ao problEma da ~ederaçao Mariama de Belem. 

Alem disso o nosso Arcebispo foi transferido paraBahia de ma.eira 

que so'com o seu substituto poderemos tratar deste assunto 

Não podemos esq~ecer o bem que o senhor nos fez na sua breve • 

permanencia entre nós eesperamos que quanto antes novamente 

possamos contar com sua presenza mas desta vez um pouco mais 

prolongada. 

Estou enormemente preso pelo trabalho de construção da nova 

igreja de Nsa Sra de Lourdes,e confesso sinceramente que diante 

de tantas difficuldades as vezes me sinto abater:so'me consola 

o pensamento que estou trabalhando para a gloria de Jesus e de Ma

ria ,e que outros"acharãa o trabalho feito" e poderão com mais 

sosseg dedicar-se a um trabalho apostolico mais direto . 

Espero de conseguir umas verbas federais:vamos ver o que vai sair •••. 

Novamente o meu agrdeci4o e não se esqueca de rezar por mim 

Eu farei o mesmo. Em ~esus e em Maria 
inf servo /" C 

r.( 't~ 

Rarnetent&· Ptt Gine Z.tell1 S 
sio Jeflllimo 577 



PELIS fEDUIIÇ0ES 

ATIVIDAD~ DO PR~IDENTE DA 
CONFEDERAÇAO N ~CIO NAL 

- DAS CC. MM. 

Em Novembro paAOdo o Ministro Dr . Geral
do Bezerra de Menezes, noao Presidente Na
cional, visitou as Federaç6ea de Fortaleza, Rio 
Grande do Norte e Recife, voltando etltulioa
mado com seu c011tato com 01 congN9ados 
nordestinos . 

Falou em muitas reuniiea trotando 01 ternas 
do Seleção, Fonncaçõo e os do nOAO Organi
zação federativo, bem corno o de suo especia
lidade que é a Doutrina Social do Igreja . 

O Dr . Geraldo, apesar de Ministro do Su
premo Tribunal da Trabalho, profe- de So
ciologia, com muitos aulas e sobretudo pai de 
família com 12 filhos, além de frequetltar suo 
Congregação em Niterói, onde reside, ainda 
acho tempa para um expediente aernonol em 
- sede, atendendo õ correapanclêncla, que 
vai crescendo depois de suas últimos viotens . 

Agora prepara-se poro visitar, em março, os 
Federações de Curitiba, Florianópolis e P&rto 
Alegre . 

Sua palavra cheia de uma eloquência forte 
vem despertando muito entusiasmo par 011de 
paao . Só lamentamos que êle nõo possa visitar 
maior número de Federações e CongN9açiea . 

O Dr . Geraldo é autor da idéia do TRIBUTO 
MARIANO que tem encontrado ótima acolhida 
e parece ser mesmo uma belo solução paro as 
ogruros financeiras das Federações e sobretudo 
da Confederação . (0 plano foi enviado a todos 
as Diretorias de Federações, saiu no número 
passado da ESTRELA DO MAR e o reeditamos 
neste, na última copa) . 

;tf O jomal mariano MUNDO MELHOR da C.M. 
Acadêmica do Recife assim apreciou a ,._ 
do Dr . Geraldo Bezerro de Menexes em sua úl
tima eltadia naquela cidade : 

... FALA AOS CONGREGADOS MARIA
NOS O MINISTRO DR. GERALDO BE

ZERRA DE MENEZES 

A viagem de inspeção aos tribunais do Tro
bolho de vários Estados Nordestinos deu-nos 
ensejo de escutar o palavra autorizado do nos

'· so ··Presidente Nacional do Confederação dos 

Ministro Dr . Geraldo Bexerra de Me11nn, 
Presidente do C . H . C . M . 

Congregações Marianos do Brasil, Dr. Geraldo 
Bezerro de Menezes, Ministro do Tribunal do 
Trobolho e Corregedor do Justiça do Trobolho. 

Foram 45 minutos que voaram rópidos, tal 
o atenção e agrado com que era escutado, pelo 
auditório, o suo palavra simples, mos insinuan
te, pletoro de verdade, unção e calor apostó
lico. 

Do abundância do coração falam os lábios, 
e corno traz o coração transbordante de Cris
to, de Cristo eucarístico, fez-nos sentir vibran
temente que só Cristo Eucorísico é o solução. 
Sem Ele, nado podemos nem poro o salvação 
e perfeição próprio, nem poro acudirmos -
como é dever do Congregado Mariano - à 
salvação e santificação do próximo. 

Traz o coração o transbordar de ânsia de 
ver Cristo o reinar no Brasil, neste Brasil que 
se diz católico, mos onde afinal, o protestan
tismo, por exemplo alastro assustadoramente: 
trezentos mil pastores protestantes poro apenas 
dez mil Sacerdotes católicos ! A êste posso, 
dentro de cinquento anos, teremos ainda di
reito de nos chamar católicos ? A noção mais 
católico do mundo ? 

Mais que o protestantismo, alastro o comu
nismo ... E- perguntQ o orador- de quem 
é o culpo? ~ também nosso; o culpo é tam
bém dos Congregados marianos que não dão 
tudo quanto podem e devem dor, por Cristo. 
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pelo Igreja, pelos olmos. . . Quanto poderio
mos, se todos à uma, o arder em zêlo, cor
tássemos pelo nossos cornodododes; à voz dl 
quem nos comando, mantivéssemos firmes 01 

nossos postos I 

Suas palavras pareciam o éco dos que SS. 
Pio XII dirigia, em Roma à Associação ortls
tico-operário, o 7-XII-52: " ..• Com Jesus 
Cristo no olmo e no vosso associação, deveis 
preparar o cominho poro que Ele volte o rei
nar. . . Examinai o que ponto se encontro no 
povo o conhecimento do verdade em geral, e 
particularmente do fé. ~ preciso promover, 
com â•sia de quem assiste a u111o da'-- tro• 
gédia, o vida do graça, em milhares de olmos 
mortos, cadáveres ambulantes, nos estrados 
que vós atravessais, nos lugares que frequen
tois. As necessidodes apresentam-se de mil 
formos: indigência, sofrimento, desconfôrto . .. 
Procurai também saber quantos sois: queremos 
dizer: quaRtas sois a qu-r efices111011te Glir 

• e lutar pelo bem do cidade. . . Enquadrai-vos 
com inteligência e generosidade no frente do 
bem. • •H 

O orador foi muito aplaudido e é nosso de
ver deixar-lhe aqui exarados os nossos agra
decimentos, com os votos ardentes de que por 
muitos anos ainda, continutt o espalhar par ke 
grande Brasil, como 16 o vem fazendo h6 tan
tos anos, o seu calor mariano e eucar(stlco. 
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: TRIBUTO MARIANO : , , 
I I 

: Congregado ! 
: C om dez cruzei r os por ano, : 
: Ajude o Brasil Mariano : 
I I 
, PRIMEIRO PENSE BEM : ' 
I I 

! Foi o organização federativo que colocou nossos Congregações no vanguarda do ! 
I morionismo mundial masculi no e no entanto. . . I 

! As Federações diocesanos vivem quase no penúria materia l . ! 
1 A Confederação Nacional dos Congregações Marianos- que completo VINTE ANOS 1 

! o dois de maio próximo - preciso ter: : 
, uma sede adequado, com 1 

: funcionários permanentes, : 
1 bom estoque de material mariano e , 
: uma pequeno editoro ! 
1 falto o dinheiro, mos que fazer?. . . 1 
I I 
I I 

: AGORA ESTUDE O PLANO F A C I L , E F I C I E N T E : : 

: Cada congregado pago no " DIA MUNDIAL" uma anuidade de DEZ CRUZEIROS. ~ 
: Isso é o que chamamos 11TRIBUTO MARIANO". ' 
' ~sse tributo será dividido assim : : 
: Confederação, 40% - Federação, 30 % - Congregação, 30%. , 
' Os que quiserem ajudar mais ainda o movimento mariano, poderão fazê-lo com : 
: dois ti tu los: ' 
I Cooperador Mariano - mediante contribuição a nual de CrS 500,00 ou mensal de ! 
: Cr$ 50,00. 1 
1 Benfeitor dos CC . MM . - mediante doação único de CrS 5. 000,00. : 
: Essas quantias podem ser doados também por pessoas ou entidades não pertencentes , 
, às CC.MM . I 
: A exemplo do Tributo Mariano, os contrib~ições dos Cooperadores e os doações dos : 
1 Benfeitores serão divididos entre o Conf. (40%1, o Fed. 130%) e o C.M. (30°ol. I 
I I , , 
: O MELHOR VEM DEPOIS. . . : 
I I 
1 Os Contribuitttes do TRIBUTO MARIANO terão uma Missa a nua l no dia 1 de ou- I 

: tubro em honro de Nosso Senhora Medianeiro de Todos os Graças por suas intenções. : 
1 Os Cooperadores e Benfeitores terão o mesmo missa todos os sábados de cada mês . ' 
: . Os Benfeitores receberão ainda um diplomo assinado por S. Emcio . Revmo. O. : 
, Jaime de Barros Câmara, Diretor do Confederação Nacional dos CC . MM 1 

' A ESTR~LA DO MAR publicará, o simples título de contrôle, os nomes dos Benfeitores. ' , , 
1 A listo dos Cooperadores será dado depois de totali zado o 1 .a anuidade. ' 
' Pedimos se divulgue pelo imprensa e rádio êste' plano que empolgou o quantos o ' 
: conheceram . · : 
I I , , 
~-----------------------------------------------------------------~ 

Ck\FIC.\ LU.ftEI.O S 
.E.IliiOR.\ 

. J 
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Juiz de Fora , 3 re abr il de 1057. 

Exmo . Sr . 

Uinistro Geraldo Bezerra de !.íenezes 

Rua Oswaldo Cruz, 63 

NITEROI , 
• 

Prezado Senhor : 

• 
Conforme conversa que tivemos com V. Exa . estamos 

• envjando junto a esta um exeMplar dos Estatutos do Instituto de 

Direjto do Trabalho de Juiz de Fora , esperando que V. 3xa . nos 

enviA urra obra para podermos porp~r o no~e do ilustre ~inistro • 
, . 

para SOClO . 

Err. junho deveremos ter a reunião especial para ês 

se~ casos, mas co~o as nropostas têm quP. percorrer os t râmites 

estatutários (art. 82 e 36, § 42) solicitamos nos faça a remessa 

da obra ou estudo o quanto antes . 

Sem mais1 subscrevemo- nos, 

atenciosamente, 

• 
Inst1tuto de Direito do Trabalho de Juiz de Fora 

Rua Halfeld, 763 

Ed . Juiz de Fora , 2º andar , sala 30 

JUIZ~E FORA MINAS 

~mte. 

• 
É<t.elo A~d -
Rtfti Half~ld, 763 
Ed. Juiz de F'ora 2º / 
JUIZ DP FORA - MITAS and . s 30 

• 



PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DE VITÓRIA 

Ministre Cerald• de Mene ze s 

U abraç• -

car que a Tesa f•i r••etida heje - para • T . SoT. 

É, ce-..e vor~ , mas Tese tncil, 

apresentada, e• 1943, par• ~tender a• praz• fa -

t~l fixade p rt ~s inscriçees, ~ qurnd• 1ind~ 

-n1e alcançar a sequer se gu nde o.n • ., xerc ic i.., 

d1 cétedr•. 

st ç l e da B1nca Exaainadera fei u a he:=~en~g•111 ' • 
sua cultura • • s • u prtstig i e intele c tual: • 

stu newo nn• censtava da list_. d~s Catedr~tlces 

• d Direita de TrJtbalhe fornecida a nessa Facul -

dade pele Minist.ri· ~ Educsçãe . Per que? 

3 - Nle se esqueça de pravidenci-

as ne sentido de que 

,.) - a s: . .a espêsa pa ssa, ce•panhande-e, cen..l-].e -

cer Viteria; 

b) - n• dia 9 de stteabre passa estar aqui o 

27/5/57 
jude 
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oonrado as nomes tradlçôc-E da 
E oola que dinge. Cumpwner•
t&.ndo aJnda o Dr. Bere~ford 
. Mart.ilLS More.ra, 1alarnm cos aca
dcDUeos - José Luiz Molcll'a 
Oacclarl, Pro!. Je~ A. Burn~. 
llma nota emoc.o:Jante àn ct•l'l
n.õn.!a fol a <'r.\çfio profer!dn de 
1.rnprov1so rntes da urilicação 
d •' notn.s do ca.'ldidakl, pelo 
r .. --na.do Blspo de nossa D.oce~e. 
I:-om João Batista da Mo~a e Al
tu(Juerquc. E. "Ex." R.e\m"' . , em 
f" lavn~; E-Joc uP:1tes, refer1U·!>e ~~ 
Jflaçôes do Dlre.to do rrsbalbo 
E- dn FielJgJr..o, e prev1u a brJJnan
tt "ltónn do rand.dato'' 

Le;() a M:;:Uir, p:u;;. que COll>if< dos 
.A:r~s. r. {'nt.rev!~:-a de GETaldo oo-•ia 
~ 

"Tá.<i l~ th{·mo.> oon..~:men-
1.o <UI p.~.-~"lca qo Fxmo. Sr. Mi
Júf!J'ü GfT9;Jdo MO:HE'donlo .Eezu
.ra Df' Meneze...~ er:1. nNi{·a C'.apltlíJ 
fJXfJJ'){)~ {l propóhto ae tnÍ!evJ~lá· 

.Jo M'>bl'f tE>nlo!l.!> ce socioiogJa {' Di
~JtG, n(-t. (lUÜ, l pr..:>1m>à":'I~J1~~ 
''(;.~(). 

.AIDda (]'lanó" á• ,·olta~. c<mo 
c·:aflmmadoa-. <-om a,_s p.--ova~ r.:un 
provlJllent.o dR C?.àrlra de Dl!leJto 
do 'Th'11<1Jalhc da ncs~ Faculdade 
d{ Direito. S. Ex,b atendru-Jlo.s 
~t·nljJmente. ll'~nõendo. ('()mu se 
'W-J(l, dE maneirR ~ura. 85 pez
lfUJJI& fJllt lhe 1JZem<JE, e qut: vâ.O 
flb&ÕXG, 

ne-:.r.endcnt.e de t-radkkmnJ 111-
m!lm da dlidhom rl~>ba f]ummen. 
t;f, <>l'JÓE nll-'<·eram ~ele' :pollti
f'>M in1t')E>C"11J!:J.", ID!Wl~tia<lM qn(' 
dto bojf glóli:lE da naciom,lldME, 
o minU;tro C~r:~!do Montedon:o 
~1'11Tf• àt' M€'l'lezes f um jurÍF!a 
e Jll1-t>lfoduaJ c<c1hecldo E ~-dmb-a
,llid'l an todo o No!<. 1\l•nf,ho 
<lo Tntunal SpJ>E'Tl~ no Tro":>lho, 
1<~i PJ(11o ~~ p:e~iâent-e unâni
JJIE1l:l(mte, ('Q'Jl 19-\~, {'ffi Obé•'lVân
f'l& à Com111ui<·l.o de 1946. , re
t'J{'Jto, amd.-. pelo voto unâmrn-e 
rte .<Rt.s :c•roJ"fõ, pa.~a I) bl~niú de 
mr.ro de 1~9 a maio de 1957 Já 
resp-unden peJa <-e.tro:-a de D.ffJ
i< ~o Tl balh~ àa Faculdade de 
Dlil't' i1o da UnwerSldade Ca1óll 
{a, do R2>0 d<' Jane.l'(;, ffi1 1954. 
t: J,rofe~ú! Cat«lrát.co de Dírt-i
to d~ TraballJO, por cJncurfO, da 

• ~llldarit> d!' n::e!to de N11er6L 
E 1 ur.bém pl'f ~'•den•e c a t."<lmJ."
~fi& pJabor:tdora do ?rojf!.<> de Có
tll!'C Pr-oc~suo! ào Trabalho da 
Rcpt.bll:a do.< Estados Unido> do 
Pra.!--1 Jnt<·gr{)U a OOm!«ão m
cumbJda pelo Mi~l..<tro da Ju~tl~a 
<Ir ehbor&r c anteproj?t<l de regu. 
!ame 1tação do dire;to de r,rPve e 
f'Oluç1f.o jurikdlrionnl dos dJ~ldio.s 
cdJ.et w~. foendo relato:' de:; Ea úl
t.im~ pa.!f<•. É mer.bro da ~ooc
cl~ Jnt6l'Iladonnl üe DJelto Se·-
, Jf<J do J n.<tlt u to Gene:\JógJoo Bm
,;i}(,Jxo de São P!mlo. do ln~t.i
rut.o Hl!-tóri<'o e Ge-::múflcn dE' 
&J~-:ipe, d-o In~t!tuto H!st.órk-c à(' 
Pet.rrJpoli.~. do ln..-t!tuto BrnEilei
ro de Du rit.o do Trab:illlo da 
Aõ:w~mia Nitcroo:nse üe Letra~ 
:me'm<:· (I(Upante c.a caderrn de 
C.fl•( é pntr<'Ilo .seu 1Ju•tre Pal -

(J dr Jo..<é Geraldo Bez"!Ta de Me
T•E'zt~ - da qual to! pre..,drnte pr•r 
tlej~ofio e l'f:oflf'lç~.o. de 1945 a JP-47. 
e amda da Academia Fiumlnen-
111' df' lt'tr~. corr:o su~m- de 
Tll<mlé Gmmllri\.e.<. J:: "l:e:ubr' rCl
J~\P(.mdrnf-e da Acalli'rnh Cea
Hme df Letr~. do Sem•nárl' d(·l 
1"'fJ.«laclío SoCJal da Faculdade I 
fit• Di r-E>:to da Unhesldade de Sá.o 1 

I·au](l < da As•oc!a~fio Bra!i'em1 
111-'-1Jtuto de D.rflto SOC'al dt' Slio 
J 'f<Ul t' dn A.s~1ac!ío Bra•1Jeira 
<le Técnk(>f' t'm Direito Sociru, 
M<mbro da S<lclt>:1ade Inte.macl<l
nnl df DnE"lto Social e ilo ln't'tllt() 
~ DireU() do T.rlllbalho. ·a Fa
Cllldli.C-c de DJH:.to da t:nlYe:sld:l
íle Na~('·JXll, oo .ArvE'ntma. Em 
:7 rl(' jullw de 1949, f<>l-lh~ r<rn -
1! ~t'<' ' t lt ulo de Sóclc; HI)1J()rt.ir.l(\ 
tJon A! HX ..çii.o Benellelenk d(•~ 

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAl: (Seçio f) 

Func!onárlos da Justiça no D.6-~ 
trlto F-edenl. Em setembro de 
19õl, fo. el~.Í<> mrn~bro elo Ocn
f'l':ho DehbrratJ\o da .'J;..«< ~:.o 
dOG Mag..strados Brasllt'lr<J6. ! 

Pl.oblicou o.s E<i!U in tas J.,' r os: I 
''J-lO:Ut>!lS e I:léia.s à Luz da Fé", 
J!MO, "Polh.c.t Sindical B;rm:.Je;
ra', j943, "D . .õs.dioo COletil'O;. do 
T.::.b.a.ho •, l. .. t'd., 1949, 2.~ ed., 
J!l50. e 3.~ ed., oom o titulo . m
:pllado, D'..ssid.os C<>letivo; do ~a
ba'ho e D.rc.to de greve", em 
J95i, Bvrso! - Editor; "Dout1.na 
S.:>elal e Dit e.Jto do Trabalho", 

1953 "0 D.re.to do Trabalho da 
Con.õt.tu1ção Brasileira de H-t6", 
sltm 1a monogTafla "A Jí.Uótln 
d~ Traba1ho, ~ua SJgnifica~·ii.o na 
h..<tór.a judd!ra e social do Bra
.si/', lt-4í. e "A Jnst;c:t do Trroba
Jho no B~a<il'', relatório jas atl
VJàaõt'~ do 'eu prim€iro decênio, 
c-<>mo institu:çáo autônoma. 1!.'.50. 

F-oram ec-l~.f a~ pergunt .s que 
p:ropu~m.:>s a S. Ex cia., as qun;.,; 
Mg<Jem aoo:-~panhadas das resr;<c - 1 
1lva~ re,po~tas. 

- Por .sab(mJo' que . Ex:t. é oUm 
dt grnnde Ju1z, um grru1 le Eo
ck-jógo, p1·opcm~-lhe um.• ~~
€'1J" ta lni<'~:Jl: 

É ~\el ~r Ju;z ~em !et 
um po:ll-o Sociólogo e E<.-tn<Jm!.S
t.a~ 

R - • ·e:n p-an:lE> Ju:z, nem pan
de !3:x:~ólogo: Jub npen~. 

- Ao Jmz do Traba.lho é lné f
J:-E>n.•!l\'('} o con!'l~clmento c.in prc
l:•Jffila• ~!a!s e eronôm:(O.<.. 

P - A Ju.••lça cl.o TJ'abalho e uma 
!OQ.'l;(ão JU::-!dira ou polltka pera 
<>t l.tiglos do Trabalho? 

R ....:.. Em últ!ma l'l"'áli-<t>, n !: õa 
ài[:nbu!çã'l àa Justir;a a. ~,1me r!
r«t~ pOlltkos, j)Ol' !lfem:c·r ! ,..,... 
:flm do E.~t:tdo. A d•vi":l" dos T'JC'
df'Tt>S t-em:- ~·l.'nl'inlme:Jte pol ti
co não '~to t.ambt'm à ma or 
rarnnt~a da ;u~Lr:t? Há umn t•n
ilÉ'nc.n de~ futaàr:; modeni<S ,u, 
'* qul~r. da< de!"loc~aeia.< mod<'l'
n~~ . no <e:-~tlõo de roludonaT a< 
<'ln'('l'rénC'XI~< t:-~t.re Capltal e T a
br•lho. a par c!e outras mcdic 'lS 
c-om ?. !n~tltU:fáO dn .lu~tl<"ct do 
TU1ba1M. A C'r r! a M!lgna d-e 1 4G 
orlf':l'W-re ne<~ mml). Qt m 
<'ll7 ~ucão jurlroJCJonal, d ., ~v
Jufão JUl'idk:a. 

quadros, até hoje, 100 a d'gnisai
Dla presidênoa do Dr. Ben~<Jrd 
Ma.rtt.l.S MOTe.re . 

P - Eej que V Exa. é autc.r 
<i c· que - .. D'.&" 1 os Cole l'\'OS cl.o 
Trabalho E D.re1to de greve' que 
está n3orc. na :i." {'(! çáo e no ~li l 
eBtud. , fob t.c<l " a& r. ';IJ)<'t tcs e 
ocm a profun!lrz dt' co:r.he:.-.men
to~ q1 e te-dos 11M' re;:o,Jhe<-emo 
c Dir< , to êe reve. Mas . • ))(.Wilt'
n-o~ m.slst1r no . ~runw · 

- C':>mo encaTa. a Greve? Cw.oo 
rl<:hto? Mas não e'1â previ:; a na 
Ccnst 'u.lção? 

R - A Grue nii.o r, n!io pede
na ~ .... 1m1 'incit-o l].m!tado ab
s&Jut.o o ~u exerde5o, a I.el 
rwuia:á - e:-!o n c .. m~tltw r.o, 
e não PJ('CI<SaJ"lo dJl<'.r. Regula:n
cl<>•o l e;1ànlte q<.e a. Lc- não 
:pé' de E'lo<Jnecer o~ ou l~ GS n!E'JCi6, 
normais t: padf.~. !Jile n pró
pria Carta Ma~nn a~ pa'l"8 
~'- !<Ol.u· ão d~ dJ<:;id!u• coleiJVOE 
d.o U« J&lh6; a c<>nveqã.o colet!- 1 
11a e a !!l!:n1eru,a no~mativa O 
:f!ldum bnmun da G --eve, t.al a 
l!lla. ·~, >e!!'CU">'áo 'ii()CjaJ , ero.nômf
bRJh·"-•:·r~f ·..rn•~·i ' t- Il •O ;-·I''E'd:O 
c>xtre:m l qVt"l'<'nlC!' cl:"el, - mtdl
<ia ''XCf"p<:I•m:J.2, u•ra a t< l <,wsta 
de 8UR,< lf'lYJndiC.l(•Õet; J;lffli~'llerl-

• t.e, nã.t r:h;~CJ.1l~. de <': past l'J.()J' 
!l.<• Eb1J,:l<J Supn·mo Vl~t':Jtt'. q1.~ 
:rf'YJ1le c àh'~ito dt r-;~vc r.tt'n
dN;do, !-<'m a p"ffl.!iíio que bA 
mi~fi', i'l~JU~'.a' <mrtogP~ (;(;r..ft,tu
ci<nai~ 

p - QuE- m:li• im1).Trt~ionan V. 
~:1 "Ull:1iiO p lT l'm~OS 2.:1106.. 
foi f>T<·<:J<~rntz d' Cmu;<'lhc ~a
<:IQnaJ õo ']"'x{tbalho e d{! Tr.lJn
naJ Super:or do Trlllbolh<>? 

R - ~mc,.r.urlf'nte. o que n1e 
)mpJe~ on<ru. " t'Onüll\1,, lmpTe~
!'lonnn<io ~ c Jn}lf'! le<:l rvo ela 
JUE1ic:a do Trara'lY.l n:1 crlação 
df um clnna ~ <<W€1l'Tl, õe equl
l1bno, c'C' oon!~anNl nt ju.stica a.. 
pll.7. en!:E- empn~ad<l!f6 t e:npie
yadoi9. 

P - EntJC , prlm"'lrl'l \1 <it ll 
que f~; à no..-s. Capital e esta 
f'<m <)1Jl vejo :mte<:rar a B. :"lCR 
Exnmln;J; .• tta d<' !)i ... e.to do Tra
blllho no::011 <Uouma à:~erença 
em ntcst n Cl:!)ll( e? 

P. - A Ci~ll ie t'!N>S~e a c lll<~S 
V~(JS E oref:(Em no; SE"JS cn]ég-1015 
f' ,_, dt'l't•nvohe a •·Ja. cuJtur:o~ . 

p - TC.m rr.z.3.o O.' Qlle pms. .m I Se:râ. e·n bre\·e. tm~nde centre 
(t> ~ão ; se6. r ll: ... nw.nk, em l 1i- , nh·tlsi árlo. Levo impre•Eiío ~,-
norlr qu:c•e lnexpre&slv:t) ((llt' 11 1 ~lmn do alto r.in•l de cult·lJ'll 
,lau~ca do Tnbalho rnd.~põe c àQ.~ ~n:< p~o·c••âr{'<' de D ... to 
Ca:pl14tl e o T rbnll'to f: Jl(>Õ(! U!-, df'~._mb:lrga<loreó, ju!ze•, ar'!· orr.-
n:;;r·se um 1:~.tor de nnarqma rooo-• d~ut:~dc.< J~>r:mli<tll~. e•tu-
~rh f."'- Empr~-o.•? r':mte rorn o• 'uso..is oom·.v1 JM'l' - 1 

R - Olnro Q'le não. A Jnst fta 1-f'< ou:~t~o dla• c:In ouc pM'l'l"ane-
Ow: Tra.bnln"~. <k's<ie n ~u:1 !nf.W~l-· ct na f'axntal cap!xab?., n•erro-
ç!'lo no Pai-. ~em ~1!'10 \tm la 'l~ E":<ndo u..·mc: ExamL'1ad-ora do 
df umâ<l e d.:- p1ll .,nt.:e =p=vJ- C0'1Jl1l1'::'-1 parn n e>tédra nc n.~-rel-
d<>n• t> em'Y.e~;rdo~. to <'o Trabalh<' ('l)nqul<'~d:. l.lB· 

P - Acha rozoá\") a a1lrmac:ful lOS ]hp..rõn r bTllhant~eJtf' '>E-lo ih~ 
qtJt' oon•ideram l:{'~al, mro~stit~- ti!X' .1m2 de Tr ha'h'l Dr Berell-
clonal. m•t ta n !JJteTven,ça'l 113 :lord Martm.~ M:~relra" . 
Ju,c,1 çn do Tral>all:o no .,,•me de 
t:evnom a: tnU!rn:l da Emnrt.sa_?.. .A..•.!:Jm procedend Sr Pr<.S!dente 

R _ Lumtmn-&e ')S órRãOS judl 1!1.- .. banca la feder:-1 do E<plntv S:-.n
l"l()·tr:>:t:i'~i<t-ll n S\ta ('OmJ~t·n- to cmr.p e ce"cr m:!t'cl!mi.\'el e pres
Clll fSl){'dflca, que (; r:mstituc o;~l ta homuagrm a !'u~trc juruta e a 
clm(" .. l!a do e j 1~an .. ., os d ~ - bnlhnntl ju z. que por ma.s m:m
olos indh1duafs r ooletivos de- tn~- fes n~ões. Em soda.<; os mornmtos <'e 
b:tlh-o. Quanto nos ·últimos. :rcrt-n rua \'Jd:', tem (']evado i' nome d:> 
;-e-~ 11 Jtut:ca do T"111:"1.lhO. em ros."-0 Estac!•.>. (Muita 'bem>. 
f r.(' e da desva '0...-\,7ac' o .. da !l'O<:!da I 
E' ele'\ acw do rtt.ort.o (l.e >1d'l. ., 
JMjm:t!l-1' os «ali ri<Js ncm!nr~~· n<> 
•eu real po"er r.onl<lt.lV1l. e •~":1aO 
-(.ctn con•a a• con:llçõcs econõn::cl c; 

dM emprf.sns. 
:P - A nd:1 hã ~!11al." ela H""á'> 

oont.rr a Ju•'lrn do TralYI:hr • ~ -
Lei 1'1 1 an::~ não ~erá um ~"'f'S., 

R - 1'\áo lr.st.itui<-~o vit'l-!O-
Mo, lá ('()DOt' \ tou a conf•a•1<:a 
J!f'r:ll; J;mpr~., V>res e!nOTf'(lad<l<, r 
•lDdJcn·.os e a r;cb;€' cJ,s;r co~': 
~voradM. AI a<tá :> t'Xrm·11, t3~> 11 
V1tór'a ('()m a r tnad\o ~" ~u:t d 
Junta ri.e Co:;clllac;!\o e Jullmm r.- q 
t.o, de.•.de •ue <>-• !.empo< em nnf I 
f al p•.,~ld dr r"'v Dr. C!lrl{'S J ~- • 
[ifJIIX·rg, q•,e enr.J~u OI! 
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~élio .Âtagalkãe~ 
ADVOGADO 

Edifício Santa Mônica • 5.0 and. - Sala 505 

VITORIA - Est. Esp. Santo 

Vit6ria, 13 de Agôsto de 1957. 
Caro amigo Geraldo, 

Soube, ontem, na Faculdade de 

Direito, onde sou professor catedrático interino da primei-

ra cadeira de Direito Penal, que você deverá estar, aqui em 

Vit6ria, no dia 8 de Setembro vindouro, para participar da 

banca examinadora do concurso para professor caderático de / 

Direito do Trabalho, do qual ~ ~nico candidato, inscrição r~ 

alizada há muitos anos , o professor interino Dr. Beresford / 

Martins Moreira, tamb~m presidente da nossa Junta de Concili 

ação e Julgamento.Foi com alegria que recebi essa noticia, / 

porque terei o prazer de revê-lo na minha terra natal, que / 

já o conhece de nome e onde o eminente amigo terá ensejo de 

demonstar os seus conhecimentos jurídicos. Na vespera de sua 

chegada, farei um noticiário na imprensa local, porque Vit6-

ria hospedará, sem favor, um eminente homem público, profes

sor catedrático de Direito do Trabalho e Ministro do Tribu

nal Superior do Trabalho. Tenho, porém, a honra de fazer-lhe 

um convite, extensivo à sua dignissima espôsa, quali• o de / 

hospedar-se na minha modesta vivenda.Será uma honra para mim, 

porque os intelectuais ie Vitoria aguardam com satisfação a 

sua chegada. Sinto-me honrado com a manifestação da intelect~ 

alidade de meu torrão natal, porquanto s e trata de um velho / 

amigo e colega de turma.Como você deve estar lembrado, em um/ 

6rgão de imprensa local, já escrevi sôbre a sua personalidade. 

Acredito que o Dr. Beresford Martins Moreira fãrá um excelen

te concurso, porque é grande estudioso da matéria. Será, pelo 

visto, um tornei de sapiência sensacional.Portanto, fico aguai 

dando a sua resposta, quanto ao convite que lhe fa~ com viva 

satisfação e sinceridade. Sem outro assunto, receba o abraço 

do amigo certo, o~&::!!. e !? : 

Dél' agalhães 
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MINISTtftiO DA EDUCAçAO E SAOOE 

DlKKTOBI.._ DO BJIIIINO 110 PBBIOB 

' 

FACULDADE DE DIREITO DO ESPIRITO SANTO 

Vitr{ria, em 4 de .Junho de 1 957 

Exmo.sr. Professor: -

• 

Agradecendo o telegrama em que V. Exa. declara aceitar a 

função de examinaüor, no concurso a c Direi to do Trabalno desta Fac!ll 

d.rulc, pa1·a a qual foi aleito pelo Consolho Técnico Administrativo, t,f 

nho o prazer de comunicar Q!J e o rcrerido Conselho fixo!J o dia nove .. 
de Setembro do corrente ano pa1·A a realizaçao do referido concu-rso. 

Posto isso, cumpre-me 6nv1ar a V. Exa. um exemplar c1 a tese 

apresentada pelo Único camidato inscrito no mesmo certame~ Dr. Bero~ 

f'ord llartins Moreira , professor interino da citada à isciplina. 

Atenciosas saudações 

Diretor 

• 

.Ac Exmo. Sr. 

Professor Jti.nistro GRR.A.LDO MONTEDINIO BEZERRA DE MENEZF.S 

FAcUlJade àc Direito de Nite1ni 

mpap/. 

JC 9· GC 
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~ACULD! f DE DIREnO DO HP~RITO SANTO 
para provimento da Cadeira de Diraito 

do Trabalho 

im e comror a Banca do · de Economi:) .. S. Fxa. che~r~•·'\ 
-co so "l.ra provim nlo d - amanhã. pela ma:1hã, n0 nvi110 
1 deira e O';~· a ho àa · ". 

I Facu'<:l e Direito do E'Spírit<' I 
San , c eParão à nosr~ Capital PROFE"'f\010{ VRIQUE 

segui 1tes examinadores : STODIEC!r. 
~ - -

~ISTRO GERALDO MONTE-~ O Pro f. Henrique Stodieck é 
, @NIO BE?;ÊjfRA DE Catedrático de Direito do T;·"l.b<t-

MENEZES l~o e de Fllosor:a do Dir ito de 

Além ele Catedráti··o de Direi çJ 
do Tmbalhc :ia Faculdade de DI
reito da Universidade do DlSll''· 
to Federal. S. Exa. o Sr. Minis
tro Geraldo Montedõnio Beze~ :~; 
de Menezes é um dos componen
tes da mais alta Côrte Judiciária 
Trabalhista do Brasil, Cõrte da 
qual foi Pres:ctenf e por lon~oo. 
anos. E' autor de inúmeras obras 
rle sociologia, de Direito e d"' 

1 Filosofia, entre as quais se de11· 
1 tacam - "Rorncns e Idébs à LU/a 

da. Fé", "Política Sindical Brasí· 
lei1·a", "Dissídios Coletivos do 
Trabalho", "O Direito do Trab~

Santa cakrina. Jurista e JUIZ, 
é um dos maiores profe~o:õ.-"s "'a. 
rpfet'da Faculdade. Entre as suas 
obras destacam-se : "Problemas 
·a Filosofia do Direito". "Poder 

Not·m:J.tivo da Justiça do 'I:;aba
lho" e "Perspectivas de Direi:o 
Sochl: Bergson c a Socio1o~ia". 
Leciona. também, SociolÍlgia c FI· 
losofia da Educação . E' membro 
po Instituto de Direito Social de 
São Paulo, da "American Acade
mv of Political 11.nd Social SCien
ce·. "8. Exa. chegar4 no dia 9, 
de avião . 

O CONCURSO 

lho na Constituição de 1946". e S"gundo soubemos, as provas 
Exa. chegarâ a Vltó a, ~manhA, para o Con::urso de Direito c!o 

r 
16 hor• ~a da Cal- abalho te'"áo Inicio nd pr~ 

ir.a .aa "Ctutc.Jta. Sul"._ dia 9, quando será r.&ll7ada a 

PRO
-::a_ESSOR J-. P~-o ,pcoy, escrita. No dia "lO, será fei-
OF _ u'... to o debi'lte df' tese: no dia 11, 

ANTUNES terá lugar a prova didática. E 
candidato :>. essa Cadeira o dr. 

O Prof. J. Pinto Antunes ê Ber·sford Martins Moreira. Ju'z 
ca em·atico ae Direito do Tra- Presidente da Junta de Conctlia-
balho d,l Faculdade de Direito da ção e Julgamen1o, membro d;, 
llnivP:sidade de Minas GeraLc; .. Academia Espf::ito-Sant.E>nse de · 
CatedrátiCO de Economia Politt- Letras, do Instituto Histórico c 
ca da Unive:-sidade de São Pa1.o- Geográfico do Espírito Santo. ela 
lo. S. Exa. é um dos juristas ASSociação dos Juris1?-s do Esta
mais :onh c1dos do Br::.• il, não so do, Professor , há mais de del! 
1-clo s~u talento muldfc rme, pe:o anos, dá Cadeira de Direito co 
domínio de vários i;:iom~s. DPia Trabalho da Faculdade de Direi· 
agudeza C::e percepção dos proble- to do Estado, ex-profe~•or de AJt
m:lS e rea lidad'-!5 jt.rícli:::os c !'t •- tropogeof":afia do curs ., Comple
ciais, corno pela fil'm za e pen~:-- 1 mentar Pré-Jtrrdico. <''":dor o P''
lraçiio com que expõe ~eus p011· blicista. Recente'T'ente, foi dlc;tin 
tos de vista. De sua J,-vra é, e .. · guido pelo Minis'ério da Edu c'
trc outras obr"'> 11e g. :.wdc v a! o• c:;âo com o convite para pa~t!ct
o liv•·o - "A Produção ~ob o H ... - par da Comissão J ulgadora no 
gi•ne da Emprêsa , em que t''ll. concurso de Direito co Trabalho 
põe, de maneira cristalina, pa,- da Faculdade de Direito u:: 
pttantes problemas de Dirril n •· Bahia. 
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CATEDRATICO FAC DI RE ITO 
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HABI'f UE-51:! A INDICAR NO REGIDO 00 •!seu TCLEGRAMA A HORA EM QUE 

O RECC..B_;R. COM E..~A PROVIOf::NClA.• ~AU>~l-I..IARÁ O DEPART~TO NA\ 

FISC/\LIZAÇÃO OA EN-:-PE:GA DOS TELE 

(TE NHO PRAZER CO~UNICAK VOSSENdiA QUE CONSELHO rEC NI CO 

A m\: I N I S T H A r I V O DE S T A F A CU L DA DE E,~, S E? S A O T R I \! T A A ER ll1 ~ - - ~ .. . 
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Caratinga, 3 de Junho de 1957. 

l!:xmo. Sr. Dr. Geraldo Bezerra de Heneze~, 

Dd. Presidente da Confederação Nacional das 

CongregaçÕes M~ riana~. 

Rio de Janeiro. 

Ao en~ejo da grande Concentração dos Apostola

dos da Oração, desta Diocese, a ~e realizar no periodo de 25 

a 28 deste mês, consoante programa anéxo, queremos também 

fundar a Federação das CongregaçÕes Marianas da Di ocese afim 

de que haja mai~ extreita colaboração entre es~a entidRde e 

a que V. Excia. brilhante e santamente diri ge. 

Com subida honra vimos convidar V. Excia. para pronunciar, 

" nesta cidade, no dia que e~colher, uma conferencia cujo tema 

" deixemos a i nteiro criterio de V. Excia. 

- " Nosso coraçao de Vigario Capitular ficaria radiante e con-

tente se fosse aceito este nosso convite,pois o nosso objeti-
, 

vo ao promover tão grande movimento religioso e alertar as 

almas sobre o perigo do crescente materialismo de nossos dias 

e ao mesmo tempo instrui-las, devidamente, de forma a que 

todos os visitantes r egressassem a seus lares em condiçÕes 
, 

nem so de melhor servir a Deus mas e sobretudo extravazando-
" , se de amor a santa causa da Igreja. 

"' Confiante na costumeira boa vontade de V. Excia. apro -

veito o ense j o para hi potecar a V. Excia. os meus protestos 

de gr ande admiração e estima. 

)d~~~ í} I 
----~M~o-n~s-e~nhor,Aristides Ro~ 

Vigar io Capitular 
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ASSUME A DIREÇAO DA 
FACULDADE DE DIREITO 

O MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DF M~NEZE\ 

Aarumlu, Ontem, em carater nla contlrua P6l'a 1!11*1 ..,... 
interino, a dlnaçlo da Faculda· ru1 1pr m n+ar o proh~ .,._ 
de de Direito d'J Nlter(.,l o m1· zen-a de Menezes. 
niatro Geraldo Bea:;rra de Me- O ar JurancUr Lodl 1lel lonlfa 
neleS, catedratlco de DlrJito dO ~splanaçl.o preatlflando a a. 
Trabalho daquele estabeleclm• n "icmaç~ do profeqor QeraJde 
to de ellslno SUPerior, hoj, fe· BezerrA &> llpnt>.&•s P6r& ....,_ 
derallr.ado. ponder Pelo f!XP2dlente da Pa.-

PJerante toda a Conareaaç&o culdade, em fae~ de t~r a!~o 
reunida no t:allo nobr.e da apre~entado o desembartradcf 
Paeuldade o ato da PQ36e foi Ab->1 de Magatt.~.. euh atua
presidido pelo ar. Jun.odtr Lldl, çlo i frf>nte da Oonrrecaçt• 
diretor aeral elO ~partam~- ~loglou . 
to do Ensino 5\lperior, do K :n.ia- Depois de falar em nome da 
t.Srio da ll:ducaçã0 e Cultura. Cnr~gaçAo o ministro Pau~to 

Al6m do sr. Francl3co Ma- no Neto. ao ttnallzar o ... Ju• 
chado, que repr.?aentou o rover- "llndlr LGdl a rf'unllo o mini• 
nador Miguel Couto Filho: Pro- tro Of'!'llldo B<>~erra de llen• 
te1110r Benjamim de Ollvt~lra :t>~ usou 4a PamTl'a para &Ira
Pilho, representando a mini;tro deeer :-o ministro Clovla 8a)h. 
Oro&lmbo Nonato, presldo!mte 1 do, atraves do Dlr•tor do Bn."l· 
elo SUpremo Tribunal Federal· nfl SUperior a ~ua destgnaç .. 
Ren1 P~~tre, PrOCurador ~ para a dlreç&o intP.rlna da Pa
Peltos da Pazenda e do outras euldade, tendo, nessa oportunt. 
1M'S36as gratas, eatlveram pre- rl:orl,. fo .... lf?&Ctl i ttrura do d• 
8entu nwr.ei'OIOs academ!coa de sembargador Ab· l • M.ap.lhltl. 
Direito que te mant.Iveram ns cu!a personal1dade ~nalteceu . 
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( 
e ) : keg13tr<Xnos, com imensa sa-

: ti:.façlio, a posse do Ministro 
Geraldo Bezerra de Mc,~zes 
1:10 cargo de Diretor da Facul
dade de Direito de Niterói. 

O ilustre mestre, que cOm
Pittou o seu curso D:\ própria 
Faculdade da qUêl hoje é Di
retor, foi também Pn>sidcnte 
do Centro Acadêmico Evaris
te da Veiga, orador de sUa 
turma, professor de váriOs ni
teroienses, autor de conceitua
drs obras jurídicas, ocupa, 
ainda, uma das cadeiras do 
~uperior Tribunal do Traba
lro. Associamo-nos às hOme-

1
agens que lhes foram pre~ta
<l<$ mui justamente, ao ense-

o de SU'I posse. , - .... 



Ministro Geraldo I 
Bezerra de Meaezes · 

Seria grande injustiça se. 
[lO circular o primeiro núme
ro de "A Tribuna Acadêmica'' , 
deixasse de ser prestada uma 
homenagem àquele que, ini
cialmente, foi aluno da nos
sa Faculdade, tendo, tempo, 
depoi~, para ela voltado náo 
maic; como acadêmico, 
como um de seus mais 

Ministro Geraldo Be.erra de 
Menues 

lhantes professores catedráti
cos. 

Ao inicio do periodo letivo 
o ministro Bezerra de Mene
zes foi, merecidamente, pela 
sua inteligência e carater no- ·• 
bre, desipado pelo prealden
te da República, dlretor da 
F . D. N. Justa, sob todos os 
aspectos, foi ett!la des11ft8ção, 
pois sua excià. premiou os 

(COntinua na 4.• pig.) 

MINISTRO ... 
(Continuação oa 1.a pág.) 

esforços de um homem que 
tem· galgado as mab variadac; \1 
posições na vida adminiQtrati- r
va nacional, através de .sua 
cultur, do seu trabalho, da lt 
sua honec;tidade. Prestamo~ ~ 
por isso, as nossas homena-
gens ao nosso Diretor, que, em 
curto e!'paço de tempo na di
reção da escola, vem dando à 
mesma uma nova orientação, 
estabelecendo ali com a !'Va 
personalidade de homem sim-
ples e de perfeito diplomatjl, 
o clima de união e concórdia 
tão nece5sário ao corpo dis
cente e docente. Enviamos 
por intermédio destas colunas 
os nos~os votoQ de feliz admi
nistração ao diretor Bezerra 
de Menezes e o nosl'o frater
na abraço de respeito e ad
miração. Que Deus continue 

[

iluminando a sua inteligência 
para o bem da nossa mocida-
de e para felicidade do no'-so 
querido Brasil. 

45"'- 8 - ,f9 s~ 



Curitiba, 17 de maio de 1952 
Illmo. sr. Dr. HUMBERTO GRANDE 

f 

Rua · Sá Ferreira, 234 - apartamento 66 
Rio de Janeiro - DF 

Recebi teu telegrama de 9 e tua carta de 14, esta acompanhada 
de notici~rio que levarei à imprensa. Fiz chegar às mãos do Prof. 
Stobia o despacho que veiu aos meus cuidados. Tenho enviado inclu
sive exemplares do "Estado do Parand", em que tem sido publicada 
tua opulenta colaboração. 

Convenci-me quanto a Faculdade eat Curso de Legislação, dessa 
realidade que acentUik~ 6 que fazemos de concreto, com inteligln
cia e a~•gação ~ que há de prevalecer afinal. Há coisas que s6 • 
determinados homens podem realizar. Os outros se intrometem, mas, 
acabam se afastando para deix~-las ao critério de quem é capaz de 
bem conduzí-las. 

Da! porque não me afobo, e trato de produzir da melhor maneira, 
. • N 

e sem a preocupação de colher à tarde o que plantei pela manhã. 
Claro, porém, ~ que me predavenho contra os colhedores da 

alheia "roça" ••• 
Por isso, não obstante os tropeços e incompreensões de muitos, 

vão marchando airosamente a Faculdade e o Curso, duas obras para a 
concretização ~s quais, foi precipuamente valiosa tua colaboração. 

Há dias aqui esteve o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, que 
visitou o Curso, e, de improviso proferiu brilhantíssima aula, Creio 
que o recebemos condignamente, e que elvou ele boa impressão de tudo 

viu e sentiu. 
Lament avel ~que o imprevisto·da visita e a sua aurta estada 
nos permitissem mais amplo convívio com o Ministro Bezerra, 

cuja simplicidade, are.amento de ideias, farta cultura e belo talen
to, tocaram profundamente nossa emocionalidade e despertaram nossa 
sincera a dmiração e estima, E quando assim me exprimo, falo pelo 
Breno, pelo Milton, pelo Hilson e outros merit6rios colegas e amigos. 

H~ dias fiz enviar ao Ministro Menezes um exemplar de minha tese 
"O Direito Adquirido em Face da Supremacia Constitucional", e hoje, 
emEparado, envio-te outros, para distribuição entre as pessoas de 

tua amisade. 
Dentro de poucos dias te remeterei o progr ama de Introdução 

solicitado. 
Formulo votos no sentido de que tua viagem à Europa surta os 

melhores resultados. à tu 
Aqui est@t sz~~s as e admirador 

ry~~· de 
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MINISTRO GERALDO 
BEZERRA 

ALVO DE SIGNIFICATIVA 
DISTINÇAO O PRESIDENTE 
DO 'IRIBUNAL SUPERIOR 

DO TRABALHO 

O Ministro Geraldo Be~r
ra de Menez~s. presidente do 
Tribunal Superior do Traba
lho, acaba de ser distingui
do com os significativos t·· 
tulos de membro titular da 

Sociedade Internacional de 
Direito Social e sóc·o hono· 
rário da Associação Brasllel
ra de Técn'cos em Direito 
Social, de São Paulo. Em 
1945, antes de atingir a pre
sidência do mais alto órgão 
da Just'ça do Trabalho no 
Brasil, fôra por unanirr.idade, 
ele'to m~mbro do Instituto 
Brasileiro de Direito do Tra
balho "em virtude de seus 
altos mér:tos e grande~ ser
viços prestados ao Dirito So
cial". como d'z o su diploma. 1 
Rec~bera no Estado bandeiran ' 
te, no ano passado. expressi
va.~ manifestações de aprêço. 
inclusive com M honrosísst
mos t'tulos, qu~ lhe outorga· 
ram de membro honorario do 
Instituto de Direito aoe·al e 
membro corresnondente do 
Seminário de Legislação So
cial da Faculdade de D're1to 
da. Universidade de São Pau
lo. 

E' autor de livros especla· 
lizados como "Política S n
d·cal Brasileira" (19!2). "A 
Justiça do Tral::alho - Sul 
signif•caçã.o na história jur1-
dlca e !ocial do Bra~!ll" (1947) 

(Conclui na i.• pdg.) 

-4<0 E~.,~ 
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MINISTRO GERALDO 
BEZERRA 

·> (f'o111tinuação da 3.• ~gina) 
e •·n·s~idlcs Coletivos d 
Trabalho" <19-19), cuja 
gunda edição por êst~s d as 
sn.lrã a público. Estudando
Ih~ a cbra, em artigo publi
cado na canital gaúcha. o dr. 
Dario rte Bittencourt emér•-

to catedtát'co c'a Fa·uladde. 
de Direito de Pôrto Alegre, 
diz que "A Justica do Traba
lho", d '! Geraldo Bez~rra. 

tornou~se c1ássica. merecen· 
do os mais rasgados elog'o!l 

de Pabcdore~ da discipl'na na • clonais e peregrinos". E pro 
clamou "Dissid'os Coletivos 
do Trabalho". estudo pl'reu
c':nle. e. quicá. a ~ais com-I 
pletn monogrPfia ~te ho.ie n· 
~da no Brt:.~ ll. versando 

I 
a 'matéria •ntere~~nntt~~lma. 
rralmPn'" mal af!crada • ~ 
qu:~.sl Infdlta entre nós". Por 

'n'ciallva do nror Raul Rulz 

I
, Oonzalez. precla;o pro!e:;1>or 

,. iur·stn bC'liVIanof 'DI~sld'os 
1 Coletivos" f 1ram traduzidos 

nara o c:u:telh~no P publica· 1 

cl 'S ('t•m com~'nlár'o;; pr1R. 

Faculdad-- (lA n!retto da u
ntv. ·rs1da11' dr Sa!l Simon. d ')' 
C ·chabamba. 

D~>vf'-sc a,o m'ni~tFo Geral 

l. do Bez:nn. de MeneL~s r; a · 
tual fStr;tturarãn da Juc;Ura 
do Trahalho no Bra>'l. rorr.o 
autc-r do proj')to r.""Vt>rt·do I 

f'"' D:•rr~t-Jei n. g .'7!17, de 9 
d~ S:!tl"mbro de ,.1916. 

Atualmcnt:-. vem presld!n- 1 
d, à c-.m·s~ão Elaboradora 
(n ..... ...,., • .., cl"l r..>digo Proces 1 

sua! do Trabalh'l. compo::;tfl 

1 " ln Prcf. r.o~t:l Carvall'\r> 
, Diretor f 1ll Faculjade d "' n· 
i t";~n rln lTn "v.:r~'dlld>:! d"l Br~ 

I
, 1111. nr . .Ta!r Tl:lv:>r. ~-=-Pro· 

",llr~ctor Qc~:J.) (I" J\1Sti"" fin 

I TJ!>.talh" Dr. Délb ).fnra
~hiio Vl"f'·"lres·õrntn rlo Tr!
bu:ruol Rr~':'!nal dn Trab:Jlho 
~r Nrrn p..,,.,_ dr Evari~tn 

d~ Mo,.al .. F"lh'l e ch·. O!'rnl· I 
d'l Fnla Eanu··a nom"" v n· I 
rulad-:-; no Ditr"lo So~lal 

Brasileiro. 
Eztá, po:.S. de parabens o 

Ilustre homenag=ado pela I 
alta d'stlnção de qU:! acaba I 
de ser alvo. 



Revestiram-se de grande im
JXInência as comemoru;~ leva· 
das a deito domingo último 

pela Federação da• CC. MM. -:la 
Arquidioeese no transcurso do 
C'Dia Mundial do Congregado:t. 

Uma grande AssembUia teve 
lugar na bela t:.rde do dia 12 
no Gymn:..sium do Clube Atl~tieo 
Paranaense que, tomado por 
grande massa de congregadoo, 

apr~St'nta\'ll grandioso aspeto. 55 
Congregações da Arquidioeete •~ 
fizer.:.m representar, sendoe de 
Of'tnao~ar as delegações da cidade 

Pôrto-Amazona., P .1-

' 

o Cântico da. V~speras da lmll· 
culada, que deu significativa ho· 
menagem a Maria Ssma., àJ co
memorações um tentido de pro· 
funda eapiritualidade. 

Não baatasse tudo isto, tive
mos cate ano a presença honro
sa do Min. Geraldo Bezerra de 

Menez~a, Presidente da Confe. 
deração Naciom.J, que proferi 1 

em -.~brantes e magníficas pala· 
vras, a oração principal da Ses. 
são, grandemente aploludida. 

Foi feita a ch;:.mada das CC., 
inclusive a das ausentes obriga· 
tõriamente, a saber, as dos Sana· 
tórios para Tuberculosos, do • 

.----------------------------------------------

Jerarqui._, rcferindo-Re de ma· 
ncira brilhante ao Santo Padre 
Pio XII, pelo transcurso do 40.o 
aniversirio de sua sagração epis. 
copa!. 

O Revmo. Pe. Pedro Fedalto, 
Chanee.k! do Arcebispado lf'u o 
Df'creto de nomeação dos novos 
membros da Diretoria d::. Fede· 

• ração quf' prestaram a segÚir 
I Oompronusso. Recitado o Credo 

por todos, foi entoado a C!ntico 
"A Nossa Senhora pelas Voca
çõeu. 

A Sessão foi encerrada ~r D. 
Jerônimo Mazzarotto em magru
fic;., oração na qual transbordou 

As~ctos da grandiosa Assembl~ia dos Congregados Marianos que vieram 
versos pontos do Estado p:u3 celebrar em conjunto o cDia Mundial do Congreg;tdo». 
cerimônias foram presididas por D. Jerônimo Mazzarotto, Bispo Au:wiar - ekito 
Curitiba. 

:Sa ocasião falaram os Profcssoru Oswaldo Arru, Orlando de Oliveira Mello - atual 
Prüidente da Federação ~ o ex-Presdiente Dr. lloaldo Koehler. 

A conferência pripdpal esteve a cargo do Min. Bezerra de Menezes, Presidente da 
Confederação Nacional 

Encerrou a ses.são D. Jerônimo. Maz:zarotto. 

ranagui e São Mateus do Sul, 
para enumerar ~penas u que se 
de1loc:aram de pontos maia dia· 
tantca. 

S. Excia. Re\mll. D. Manud 
da Silveira D'Elboux, que em 
Jacaminho participav?. das ho. 
men~ens a D. Geraldo Sigaud, 
pelo transcurso do 25.o aniversâ-

rio de Ordenação Sacerdotal, en
viou expreuiva memagem, 
publicamo• em outro local. 

Os atos foram, auim, prtsidi· 
dos por Monsenhor Jerônimo 

retor da Federação dl' Curitib.1. 
Foi dado auim aos marianos d-t 
Arquidioeese a grand~ honra .fe 
tributar-lhe em primeiro lugar 
cui.nhosas mani-

Portão, e Lapa e a do Hoepital 
Col6nit. São Roque. Todos os 
pre1entes reaponderam em con
junto pPloa ausentes, com um 
vibrante cSalve Maria:». A ~

guir, foi lido o relatório do Pre· 
sidente que teJminava sua ges· 
tão, Dr. Roaldo Koehler e o 
novo Prf'5idente, Prof. Orlando 
de Oliveira Mello. O prof. Os
\-aldo Arna fêz uma Saudaçlo à 

todo o seu esplrito de marianis
mo, constiluindo a u a a palavraJ 
fecho excepcional pua a Asaem
bl6ia. O Hino Nacional entuaiáa.. 
ticamente cantado por todos pre
cedeu a Missa de Comuhhão 

fes tações, ..-~""""= awr L---------------------------~--------~----------~--
L-~------------~----------~----------~-



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL 

Ilmo . Sr . 
Dr . Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Ost'Ja 1 do Cruz, 60 
N E S TA 

NiterÓi , 16/ 8/957 

_ Ao ensejo de vos dirigir as ~alavras de agradecimento , 
que vao traduzir o sentimento inspirado por alunos e mest=es com 
quem trabalhastes durante os dez ~nos de Escola de Serviço Soci
al , estas , nada mais sao que o premio conferido ao grande mestre, 
que sem~re o fostes , neste ambiente de estudo e trabali1o. 

~qui, não exe~cit~stes apenas , ~a vos:a tarefa de pro -
fessor , desemnenhastes ta11bem com experiencia e bT•ilho inexcedi
vel a vossa conduta de gr ande amigo e conselheir o~ 

, 
Nos. profes seres , alunos e servi dores, agradece119s o co.n 

v!vio que desfrutamos du~ante a vossa pas sagem, mas nos e grato 
pensar , sentir e dizer : ele foi nosso companheiro nas palestras , 
alegr ias e tristezas que enirentanos confraternizados . 

~ 

I~este preambulo deve ficar sintetizada a palavra agra-
decida da Escola de Cerviço Social , pela colaboração amiga que -
seopr e foste§ dos primeiro9 a ofc~ecer . A t aduçao conc~eta da 
nossa gretidao se fez de publico em horrenagem que vos foi prestã 
da, assim coro consta em ata go Conse~_o Tecnico hdministr ativo
um voto de louvor , na expre ssao sincer a da realidade de nos so 
sentir . 

" E rt~mos certas de q9e e9te agradeci mento , embota mani-
festado ' " Ol'' nos , r ep ;e senta nao so o pensamento c a Dir eçao atual 
da Escola ) como tanbem da sua antecesso~a , dos seus companheiros 
de magisterjo e de quantas tiveram a honra e o prazer de serem -
vossas alunas . 

Ser r::ais , ;1 opor tunidade favor~ce-nos , ··eafjrmar a v.s. 
a nossa alta estima e elevada consideraçao 

& 



P.~RANL'IIF,\RA A TUR
l\U DE 1957, DA FACUL
D.'\DE DE DIREITO DE 
NITERói: - Com a. pre
Hença de nuJDer'O!IOS ~ba
reland08 f' s ·b a presidên
cia do profeflbOr Alvaro 

Sardinha. ruUsou-1!1' na 
F~•ldadf' df' Olrtlto de 
N'l~r'.J, a. apur~o dOS. 
Yotos para a ~ólba da 
paraninfo, em 1957. da tur
ma de barharelando.t ela
que:. Faculdade, sendo 

eleito prort- Sf•r Gualdo 
J•,•ttet ra de ~IIUf'ls eate
dátleo 1<· Direito do Tra
balho e alu;ll dlre&or da 
Faculdade. O Ml'llche" ach 
ma li.xa um as!)fdo ao !ler 

al~l':'tl 'a u•na. 



1 PARANINFARA A TURMA DE 1957. DA FACULDADE D~ 
' . DIREITO DE NITERói - Com a pre1enccz de numeTOIOS 
J bacharelandos e sob a presidéncia do profellor A11'aro Sar

dinhll, realizou-1e, na Faculdade de Direito de NiteT6i, a 
tt])UTação dos votos para a eacolhll do paraninfo, em 1957, 
da turma de bacharelandos daquela Faculdade, sendo e~ 
to o prd!:Sfr' ~eTcddo Bezerr4 de M eneu1. catedrcitico eM 
Dlreítõ ra ho e atual dtretor da Faculdade. - O clloí 

ché acima 1iza •m aspecto 110 ser aberta a urruz 
---- --r- - ----



GAZETA DO POVO 

I
Paraninfaró A Tur 

De 1957· Da Faculda e 

De Direito 

I Com a pre:M>nç.• dC' num~ro. s 

f bacharelandos e 50b <> prcsidêuc 
' do profcsSOt' Alvaro Sardinha rt' 

lizou..se, na Fa<:uld<.de de Dli-ei 
1 de Niterói, a apuração dos v 

I 
para a escôlha do paraninfo d 
1957, da turma d.· lo<~C h yek.,.ldOS 

daquela l'Jcltklaót . scoc.io clclto o 
1 p rofessor ('-"-..,.a ldo Bt>::t-"'"r.• d-· Mt'-

n .---.A's. ,~)t;"·Jr:'ilieo d., D ire-ito d.J -I r r:lhalho c ;1t•u dh·c; J)r da Pa-

I cu~~~----~--

lj- 6 -5~ 
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PARÓQUIA DE SAO PF.DRO 
Cachoeiro de ltapemlrlm 

Esplrlto Santo 27 de Agosto de 1957 --.--
Exmo. Sr. I.ir . Geraldo Bezerra de ~4eneze s 

Saudações' 

?ermita v . Excia . que confi r me o meu telegrama, renovando 

o convi te para fazer uma saudação ao Soberano P,ontífice , na segunda 

sessão do Congresso de Nossa ~enhora a ser realizado nos dias 12 a 

15 de Setembro. Trata-se de um Congresso paroquial que , no entanto , 
há de reunir grande massa popular. 

A 2ª s e ssã o seria· presid ida por V. Fxcia., falanJo na mes

ma , al f> ·n de 'l.Excia'., o Sr Dr. Eeresford ·4artins r-lareira , a1i'Í gran

de admi.radm ~e v . Excia . e o Revmo. Sr. P . Pamcrácio Dutra S . J . Dr.ne

resford ·falan=. sobre: 11 A IgrE>.> t· o Direito do Trabalho" , e o P . Dutra 
sobre:"Feivindicações do opE · ~ ··io cristão" . 

Caso V. Excia . não seja de opinião diferente , poderia vir 

de Vitória , de carro , junto com o Sr. Dr. Beresford H . 7·~oreira , ou então 

de avião que parte de ·,'i teria pela ;:. hs . ~ um vôo de apenas 15 min . 

Aguard :1 ~o ansiosamen t·~ ., confirmaç~0 por V . .~..xcia . , sub-
screvo-l!le ser..vo e· J.·;:;us e i•1aria ~;;.. .~i~ 

Cón. Luiz Fuchs 

~ 
"N 

~ 

' 
\~ 
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Reportagem 
PROFESSOR GERAJ .. DO DE BEZER&A.. UM IDO to. ao Prtstctc.nt.c 

LO NA FACULDADE DE DIREITO .. 

zcs~quc rl'lllle todr~ O<> prcdl
cadoR lndlsprn :úvc;, u prcM·na
çàu du nK·raltdatlc atlmlnlstratl 
' O PB\:o:ar. Como 1' do conhcd. 

_ lllEUtQ l;{'ral, Cblá prc,.lea a sur 
&ir uma .JII;ta trlpJh:e a ser aprc 

LeUtactlt 30 P.J'f'~tdPnle da nP.f'U 

b'lca. a. fim de q\lc o me:oru.o 
escolha o- d iretOr deflhlt ;yo. da. 

t ' ' . 
quela. cáaa. de ensino. . como . já 

tivemos o:nrtunl~de <ie . eallt n· 
tar é deseJÓ u ni,nlme dos alu
llOti da Faculdade de Dire~o. 

que o no me do l\\til!etr0 Oeral· 
d:.l llev.erra de ~eu.-. 4aqa:p&.r. 
f.e dc.sta IJsta. a Um ~ qúc os 

p leitear Jun .. 

----------------------------------------------------
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PONIIfiCII UNIVERSIDADE CITÓLICI DO RIO GRANDE DO SUl - PORTO AlEGRE 
FACULDADE DE DIREITO 

Pôrto Ale~re, 30 de setembro de 1 957 

Senhor Ministro: 

1 - Por iniciativa do Centro Acadêmico Maurício 
Cardoso desta Faculdade de Direito, foi organizado um 

"Curso de Formação de LÍderes Sindicais" a ser ministrado, 
nas segundas e sextas feiras dos meses de outubro e novem 
bro do corrente ano. 

2 - . A Direção desta Faculdade , verificando tr~ 

tar-se de uma iniciativa de grande alcance social e den
tro da missão da Universidade, autorizou o referido curso, 

dando-lhe o seu apôio. 
3 - O Centro Acadêmico Maurício Cardoso tem con 

vidado acatados juristas especializados para proferirem as 
palestras do currículÕ do mencionado curso. A Direção des
ta Faculdade quer secundar o convite que lhe foi dirigido 

~ sentir-se-á muito hcnrada se V. Excia. se di~ar ~e ~ce~ 

tar o convite dos universitários para nos visitar e prof& 
I 

rir uma aula sôbre: Direito de Greve". 
4 - Aproveito a oportunidade para reiterar a V. 

Excia. a minha estima e distinta consideração. .A, 

, ~;_,. / C/;:;~ . 
. / 

/ Balthazar Gama Barbosa 
Diretor 

Ao Exmg Sr. Ministro 

Geraldo Montedênio Bezerra Menezes 

Rio de Janeiro 

---~~-~--
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(mpo~a~a a Nova Diretoria ~o C. A.(. V. 
~a facul~a~e ~e Direito ~e Niterói 

Foi empossada. ante-ontem, 
a nova diretoria do Centro 
Acadêmico Evaristo da Veiga. 
da Faculdade de Direito de Ni
terói. 

ÁS 20,30 horas, o acadêmico 
Kleber Tani. presidente do 
Conselho de Justiça, dava ini
cio aos trabalhos, convidando 
autoridades e pessôas gradas a 

que tomassem lugar à Mesa. A 
seguir, transferiu a presidência 

, da solenidade ao Ministro Be
zerra de Menezes, mui querido 
diretor da Faculdade que, agra
decendo a defertncia, disse 
aceitá-la, apenas simbOlicamen
te, em virtude de ser aquela, 
uma festa dos alunos . 

POSSE E JUftAMPITO 
Foram chamados. instantes 

depois. à Mesa, para assinatu
ra dos têrmos de posse, os no
vos elementos, que prestaram, 
reunidos e de pé o juramento 
solene, minutos após. 

O RADORES 
Usaram da palavra. durante 

as solenidades: João Kifer Ne
to, presidente da União Flu
minense dos Estudantes: Ed&on 
Zeltone, presidente da A3WCÍa· 
ção Atlética Académic~ da F. 
D . N.; Donald Hermctn Cardo
so, que com tanto:> oulh•J <'cupou 
a prest;lêncta <lo C A E V. nu 
ultimo biênio; Cláudio Dia~ dlf 

-.-
Na foto montagem t•emos: em cima: a mesa diretora doa tro
balhos com o diretor da Faculdade de Direito de Niterói, Mi
nistro Bezerra dê Meneses • .Jlronunctando sua oraçao: nu /otoa 
central e inferior. os novos componentes da Diretoria do Cen
tro Académico Evaristo da Veiga, sendo o primeiro. à direita. 
na foto do centro. o presidente Claudio Dias Motta. Na pare
de como que vibrando com seus discípulos. um retrato do inea-

quecit•el e imortal mestre Oscar Przeu:odou:ski 

Motta. o novo presicl:-ntc do ' retoria do Centro Acadêmico 
Centro Acadêmico E•:aril'll• da , Evaristo da Veiga:: Presidente: 
Veiga: Helio Estrclla. Diretor Cláudio Dias da Motta: viçt!-
de Cultura; Tasso V,ana Tor- presidente: Ernesto Gamba:d'a, 
res. Diretor de Cultura ele• Di- Secretário Geral: Antenor Viel-
retório Acadêmico Oli\·eira 1 ra de Mello; 1 . 0 Secretário: 
Viana; Professor Benjamim tie Nelson Caetano da Silva; 2 ° 
Oliveira Filho. estimadlssimo Secretário: José Luiz da Silva 
mestre: Ministro Bezerra de Guimarães; Tesoureiro: Jaudet 
Menezes, Diretor da Faculdade Curi; Diretor de Cultura: Hé-
de Direito de Niterói. onde se lio Estrella; Diretor de Edição: 
vem destacando como emérito Ornar Teixeira Bais; Diretor 
administrador. Social: Marcos Luiz Cunba; 

Diretor de Publicidade: Renato 1 

OS EMPOSSADOS Dantas Barreto; Diretor de As
sistência: Aylton José Marroco 

São os seguintes. os novos do Amaral; Bibliotecário Clau-
elt:m ntos que com~cr.1 a D~- d~te Lanz.i!lol" da S~h a. 
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.JUSTIÇA 00 TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8.• REGIÃO 
B~~~,zq de n0v~~ de 1957 

Presado .Amigo 
~inente · nistro Geraldo B,. :e r-t de ~n ... zes 

Ao mw desligar d · r:hv> desta Justiça d. Trabalho ue in 
talei e ondo recebi Sú·cnt injU3tiça e ingrati~ó. :~~ls que~ ~ 

• . • • .. ,•" I 
minente Amigo deixou t& 1ben o car o de Presidente 'dó- Trihuml SUpo-
_rior que tanto ilustrou can s& P.rofwuh-~,~m ·sua honorabili
dade intanr,ivel e com seu super.ior e~pirrto ' de Justiç'l1 quero C' 

p:.~:r 'W!l ~ver de conscienc.ia e de co ·1vão, qU'll o c!e lhe te:stemu -
nhar mil'll'la eterna gratidão e imorre · ·r" ~dnd.rc.ção p··r sua pessoa , 
que, cheia de virtudes, tanto se proxi.ma da PU!U::lA que t! a virtude 
<bs Santos. 

3em ~be, eu inente A'1llgo, quem ou sou e quanto es-
forcei para set"ipre merecer sua enobrecedora est ma, sem estar ba ·u 
lando todos os dias. · , 

mj,. eu Eninente àigo enco ntrara sempre o atSl'llO in-
translgenlJe e s.:. ~ero servo de su.as virtudes e de seus merecimentos 

Peç 1 q.1e ccntinue a me de~tinguir coJn essa estillla quo tan
to me eru:b~ e11. 

For.11ulancb votos pela sua peJOene e ~cida felit:l 1 ia de e -
de toda sua Erma. Famili a qu~m ipresento minhl\s respeitosã& home
nagens, rinoo•e ao seu intei!"t:'l dispor e em tv.:hs os moment.os 

amigo muito sincero e grato 

~·!~ .. . . .• . ' . 
: • • • :· ~1 :·~ . • • • ' t 

' • o 



Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes 

REELEITO PRESIDENTE DO T.S.T. O 
~flNISTRO DELFIM MOREII\1\ lr:e 
Também reconduzidos aos altos cargos os srs. 
Ribeiro Sanchez e Geraldo Bezerra de Menezes 

Com a presença de dezesse- · to por escrito apoiando a cha
te ministros integrantes da me- pa encabeçada -pelo titular do 
sa j~adora do Tribunal Su- T. S. T. 
~ do Trabalho, estêve reu- Após, o Tribunal Pleno, sob 
ruda, ontem, em sessão ordiná- a presidência do ministro re• 

. ria, a mais alta côrte de justiça eleito, passou a julgar os pro-
c~_pecializada do . trabalho! oca- cessos em pauta. I 
s1ao em que fo1 procedida à -
e lé1çáo parà a escolha do novo 
presidente do Tribunal, pelo 
pêriodo de dois anos. Apura-
da a votação, verificou-se a sa-
gração do nome do seu atual 
presidente, ministro Delfim 
M l.lreira Júnior. Igualmente, 
por lutanimidade de votos, 
também foram reeleitos os m.i-
ni3tros Edgard Ribeiro Sanchez 
e gera}do Bezerra de Menezes, 
rc~pecü vamente, vice-presiden-
te e Corregedor Geral da Jus-
tiça do 1'rabalho. 

'l':mto o dr . Delfim Moreira 
Jú1úor, como os demais ilus
tres magistrados trabalhistas, 
foram cumprimentados pela 
sua recondução aos mesmos 
cargos que vinham desempe-j 
nhando. Só não estêve ~en
te à sessão o ministro Jessé Pin
to F: .:: l,.P. mas mandou 'Mu v~ 



Bo•eaageado 
peJos DOVOS 

o govemado1 
•achueis 

DAS MAIS BRILHANTES A COLAÇAO DE GRAU 
DA NOVA TURMA DA FACVLD.ADB DE DIREITO 
DE NITERói -FICOU SUI'BRLOTADO q TEATRO 

MtiNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
Per&n'e DUIDerOI& -..Jateoc:iaJ CJp&l do Rio de .laDIIrO COlou 

bf -.rlo&ou o Tcat.o Kunl lr6u, .. Ceoi!ltelll. 11, tiÍ J1 bo 

- ------- - -
1Homenageado : 
ma, bacharel Gilberto Marttnl 
quer do paraninfo. Pro!. Oerald~ 
Bezerra de Menezes, um espetA 
Culo de rara imPonência que 
Prendeu a atençã0 da verdadei· 
ra muJtidAo Que compareeeu pa 
ra Prestar a sUa homenagem 1\ 
turma de baeharels da nossa 
tr&diCtoDal Faculdade de Direi 
to. 

Fizeram parte da mesa depu] 
todos repreSentantes do Estado 
entre êles o Prestdente da A~ 
semb)éia Legislativa, sr. Moa 
cYr Gomes de Azevedo e Ofl 
sra. Celso Peçanha e A;I.Do de 
Matos. deputadas feder&ia. 

Recebeu referência esPeCial, 
Quer do oradOr da turma quer 

I 
do paraninfo, o govemad~ M' 
gue} Couto FilhO Presente a 
solenidade e homênage&d0 de 
honra . A)êm das homenagens 
ao governadOr Mfcuel Couto Fi 
lho, a turma que teve OOIDo Pa 
trono o ProfelsOr falecido Olcar 
PrzeWOdoakl, dêdlc:OU IÍomena 
gem especta} ao Profeaor Ben 
J&mln Antunes de Oliveira p; 
lbo e ~agem Poatuma a0 
PrOfessor, trAgicamente deSa 
::: Nyrtharlstidea de TokJ~ 
d · 

1 
tTIII& suJestlva testa a 

Os d Plomandos de 1967 ' 
~:_1 eolaram ll'Au 296 t!c: 



\ 

j G'i- l; 

-

~ O ~ *" _ ~,; .-{6 -4.2-.--/f!S~ 

I BOJIENAGSADO O GOVERNADOR FLUJII· 
1 

NINSE PILOS BACIIARi:IS DE 1957 DA 
FACULDADE DI DlllEITO DO ESTADO 

DO RIO DI JANBIIIO 
Perante numerosa a~ssatenda cipllmente pela maneira com 

que supe1~tou o Teatro Muni-, que fot referida a apllcacão d, 
c1PI&) d.,) Rio de Janeiro. colou an. !41i da Oon&tituição 11\:lle
gráu, ante-ontem, li àl 11 bo ral. que • rfeere à Ordem &oo
: .ts, n ~urm.a de bacharels da nõmlca e Social. 
Fuculuade de Dtrelt.o do li:lta- I Recebeu rererfnc:la t~ÇeCial, 
do do Rio de Janeiro. quer do oradOr da &unna. quer 

.f'c.1 uma expres,..1va solenilia- ào paraninfo, o IOftl'll&dOr dO 
Cio QUe constituiu. Dela exce~n- F.s~. 4r. Miluel Ou&o l'ilho, 
ca dss oraç6e , quer do orador presen&e à solenidade e bome
Ju turlDI\, oacnsrel OUberto lllltceeclo de honra, cuJa atuaçlo 

Uns quer do pnan1n.-, j• frente do Bncu\ito Dtadual 
pr do Beaerra dê Ge- mereceu aa mab qprelliftll l 

Dflllea um eape I elogiosas refer6Dclu. 
lmpontncia. que prendeu a ateD Al~m ~ hom.enagena de hon 
çlu da vel'datlelra m'llltidio aua ra ao governaãõr Miauel Couto 
, UlnJ>are(.'eu para p~ a •ua 1 Filno, a turma que &.ave como 
nomenagur. l Wm1a de bacb!l• Put.rO.'\.J o prcfes~;or falecido, 
reis da no>~sa tradlclo_nal Faeul- . 03Car Przewdowalu, dedicou bo· 
dadf! de Dlrel\0. lmenagem espec1al ao professor 

Flzeraw parte da mesa depu-~ BenJa~ Antunes de C')Uveu-a 
t!Wos repreaen&antes do Estado, Filho e homenagem póstull!& ao 
.nu·e êles o presidente da AE profesiiOr, tràglcamente desapa
sembl~ia Le'tslatlva do l!:stado,., recido, MyrtbarhJUClea 4e 'l'Oie
n . Moac:vr Go1a1ea de Azevedo J do Plza. 
e 01 t'ra. C~l~o Pec;anha e Arlno Um sujestlva festa. a dos dl· 
cte Mat01. rteputedos fe:terals. plomuados ele 1•'1 t ua caU&I 
A ~la ora~ do paraninfo des colanm 1riu 2M bacharela. 
pertou p~funaa atençio prin- . 

ESCOLHIDO O 
~?ARANINFO DOS 

BACHARELANDOS DE 
DIREITO DE N1TERól 

Com a presença de numerosos 
bacharelandos e sob a pr~id~n-

1 c1a do professor Alvaro Sardi
nha. realizou-se, na Faculdade 
de Direito d~ Niterol, ap 1ra- 1 
~!io d o.,; rotos para a escolha d'l 

-.. ·,tro. em 1957, d9 turma 
de bacharelandos daquela r a-

.:. sendo eleito o profes
sor Geraldo Bezerra. de Menc
l".CS, cátedrátlco de D1reito do 
Trab lho e atual diretor da F -
culdade. 

• 



ParóQnia do Barreto 

Congl'egaçào ?11ariana 

dt:. 

1lodt~a cSenbONl da Conceição 

l 

<.São f2ui;z dt:. Gon;zaga 

JUBILEU DE PRATA 

1932 OUTUBRO 1957 



Convite 

• 

.A Congrtgação ?'llariana dt 

~otJtJa cSmhora da Concticr1o t tlt 

Údo f2uirz dt Gontz.aga do 13arrdo 

convida '1J. €xcia. para participm• 

dotJ atotJ do programa com qut vai 

comanorar o tJw 2S.o an/v(l'tJario dt 

atçào can6nica. 

Conta com a tJua aquitJctn· 

cia a tJft co11vitt t roaa qut 'Dmt:J 

o abwç6i. 

Edmundo Alves Gomas 
Prealdeo\e 

Proa rama 

DIA 20 

17 horas - Sob a p residêacia de Mons João 
de Barros Uchôa, Direto r Diocesano àa 
Federação Mariana, vai realizar-se na sede 
social da Congregação: a ) a instalação dos 
retra tos de S . Santtdade o Papa Pio Xl I 
- do Exmo. Revmo Bi spo Dwcesano. o 
Sr. Dom Carlos Gouvêa Coeiho - e do 
Revmo . Sr. Pá roco. Mon> João Quintell;.1 
R aeder; b) a aberttlra da E.xpos1çao àc s 
quadros estatísticos da vida mariana da 
Congregação; c) no Salão de atos, hora de 
arte, pelo C orpo Cênico Mannno. 

DIA 25 

20 hora s - No recinto da Matriz. sessão mflg· 
na. comemorativa do jubilêu, presidida 
por Mons. João de Ba rros Uchôa, repre· 
sentando o ::>r B1spo Dwce~ano. 

a ) •· Ma gni fie a t " , C3ntado pela as· 
sembléia. 

b ) Palavras de ab ertura . 

c) Tese pelo Dr. Dail de Almeid3: ''03 
d ogmas m ariancs". 

d ) Ver sOi pela professora Ilza Coelho. 

e) Coral mariano 

f) T ese: ··Perfil e significado da Virgem 
Maria" pelo Revmo. Sr. Pe Afcmo 
Rodrigues S .J . 

g) Coral Mariano . 

h) 

i) Encerramento. 

j ) Hino : Homenagem dirijamos .. 



DIA 20 

17 horas - Sob a presidência de Mons João 
de Barros Uchôa, Diretor Diocesano da 
Federação Mariana, vai realizar-se na sede 
social da Congregação : a ) a instalação dos 
retratos de S. Santtdade o Papa Pio Xll 
- do Exmo. Revmo Bi spo Diocesano. o 
Sr. Dom Carlos Gouvêa Coeiho - e do 
Revmo . Sr. Pároco. Mon; João Quintell:.t 
Raeder; b) a abert~;ra da E.xpos1çao àc s 
quadros estatísticos da vida mariana da 
Congregação; c) no 'ialão de atos, horc1 de 
arte, pelo Corpo Cênico Mariano. 

DIA 25 

20 h~ras - No recinto da Matriz. sessão mag· 
na. comemorativa do jubilêu, presidida 
por Mons . João de Barros Uchôa, repre· 
sentando o ~r Btspo D10ce:;ano. 

a) ''Magnificat", C3ntado pela as· 
sembléia. 

b ) Palavras de abertura . 

c) Tese pelo Dr. Dail de Almeid3: ''Os 
d ogmas m ariancs". 

d) Versei pela professora Ilza Coelho. 

e) Coral mariano . 

f) Tese: ··Perfil e significado da Virgem 
Maria" pelo Revmo. Sr. Pe. Afonso 
Rodrigues S .J. 

g) Coral Ma ri ano. 

h) 

i) Encerramento. 

j) Hino: Homenagem dirijamos ... 
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DIA 20 

17 horas - Sob a p residência de M ons. J oã o 
de Barros Uchôa, Di retor Diocesa no d a 
Federação Ma riana , vai realizar-se na sede 
social da Congregação : a) a instalação dos 
retra tos de S . Santtdade o P apa Pio X [I 
- do Exmo. Revmo Bi spo Dioce sa no . o 
Sr. Dom Carlos Gouvêa Coeih o - e d o 
Revmo . Sr. Pároco. M on 5 Joã o QuintellH 
Raeder ; b) a a bertllra da E.xpos1çâo d N; 
quadros estatíst icos da v ida mariana da 
Congregação; c) no Salão d e a tos , hora de 
arte, pelo Corpo Cênico M ariano. 

DIA 25 

20 horas - No recin to da Ma t riz . sessão mag· 
na . comemora tiva do jubilêu , presid ida 
por Mons. Joã o de Barros Uchôa , rep re
sentando o ;:, r Btspo D10ce ~ano . 

a) ' 'Magnific at" , can t ado pela as · 
sernbléia . 

b) Palavras de nb ertura . 

c) Tese pelo Dr. Da il de Almeid a: ''Os 
dogmas m a riancs". 

d ) Versos pela professora I lza Coelho . 

e) Cora 1 m a ri a no 

f) T ese: •· Perfil e signifi cado d a Virgem 
Ma ria" pelo Revmo. Sr. Pe . Afonso 
Rodrigues S .J. 

g) Coral Ma riano . 

h) 

i) Encerramento. 

j ) H ino : Homenagem dirija mos ... 

DIA 26 DIA ANIVERSÁRIO 

20 h or1s - Na M atriz . Hora Santa, pregada 
pelo Rvmo. Pá roco, seguindo-se a celebra
ção da Santa Missa , na intenção dos ma
ria nos vivos e em sufrágio da alma dos 
faiecidos . C omunh ão Geral. 

DL\ 27 - DOM I NGO DE CRISTO REI 

M a triz - Missa s rezadas às 6 . 7. e 8 hs. pa
ra a Comunhão geral dos f1 éis Na das 8 
h s. farão sua Primeira Comunhão os me
n inos alunos d o ca tecismo ma riano do môr
ro do M atadouro. 

10 h :Jra s - Sob a chefia da Federação Dio
ce~a na . grande concentração dos Marianos 
d a Diocese pa ra a ssistirem a Missa solene 
do dia p ontificad a , p or S . Excia. Rvma . 
Mons João de Ba rros Uchôa, para rogar 
a Deus a promulgaçã o de ''mediação 
u ni versa! de Maria'' como verdade de 
fé ca tólica, para depois cumprirem o 
seguinte progra ma: 

a ) desfi le para a E scola Industrial Hen· 
r ique Ls ge; 

b ) Almôço (Cada um trará o seu) 

c) 13 horas: futebol entre equipe do Bar· 
J e t o e selecionado dos m a rianos de Nite
ró i e S . Gonça lo. 

d ) Sessão de estudos para as Diretorias 
d a s C . Marianas da Diocese, sob a orien· 
t ação do Revmo. Pe. Paulo de Souza S. J. 
Vice-Di reter da Confederação Nacional das 
CC. MM. 



1! CONGRESSO DE NOSSA SENHORA 

I 

12 A 15 DE SET. DE 1957 

'OS ~A E 1110RA DA PENHA, 

PADROEIRA DA DIOCESE DO ESPfRITO SANTO, 

ROGAI POR NÓS I 

PAROQUIA DE SÃO PEDRO 
CACHOEIRO DE ITAPE.\f.IRIM EST. ESPIRITO SANTO 



n 

com grande júbilo que conclamamos a 
todos os fiéis da cidade e do interior para 
enaltecer juntos a Virgem ~fãe de Deus, 
Excelsa Padroeira da Diocese do Espírito 
Santo, nestes dias memoráveis de Sua hon
rosa visita, participando devotamente das 

a tas Missas, ouvindo com atencioso res
peito a palavra do Missionário, acompanhan
do as procissões e assistindo as Sessões 
Solenes em praça pública. 

DIÀR1AMEl'\1'E: 

às 6,30 - .Missa festiva; 
às 9 hs - Palestra nos Colégios; 
às 12 hs - Palestra na Rádio; 
às 19,30 - Sessão solene na Praça J e

rônimo 
· I 1l'IOO'J 

DIA 12 - QUINTA - FEIRA 

Pre sidência efe t iv a: Frei Alfredo 
Setaro, O. F. M. 

Abertura do Congresso 

• Credo - por todos os assistentes 

J • Saudação a N. Senhora - P. José 
lotti 

1 Canto Orteônico - Côro do Cristo Rei 

0 t 1 a. tése: :«Cataclisma universal» - Frei 
Alfredo Setaro 

• Música - «Lira de Ouro 1> 

1 2a. tése: «Onde habitais, Senhor'? V in
de e vêde.» - P. Pancrácio Dutra }.S. :1. 

• Hino Kacional 

da Penha à 

()'I ·,. 
- Encerramento e convite - Frei Vi

tal, O. Cap. 



DIA 13 - SEXTA-FEIRA 

SfGUIDA SESSAO SOLENE 

P r esidência efetiva: - Ministro Dr. 
Geraldo Bezerra de Menezes. 

• Credo - por todos os assistentes 
• Saudação ao Santo Padre - Dr. Geraldo 

Bezerra de Menezes 
• Canto Orfeônico - Côro do Cristo Rei. 
• 1.11 Tése: "A Jg1·eja e o Direito do Tra

balho" - Dr. Beresford Martins 
Moreira. 

• ~1úsica - "Lira de Ouro" 
• :P Tése: "Reivindicações do ope1'(i 

Tio cristão" - Padre Pancrácio 
Dutra S. J. 

• Hino Nacional 

- 0-0- 0 -

Retôrno de N. Senhora -à matriz. 

Encerramento e convite -
Frei Vital O. Cap. 

42)1s-- 4 - ,fcr s7-

DIA 14 - SÁBADO 

TERCEIRA SESSAO . SOLEIE 

P r esidência efetiva: - D . • João Ba-
- tista da Mota e Albuquerque. 

• Credo - por todos os assistentes 
• Saudação ao Exmo. Sr. Bispo Diocesano -

Dr. \Valdemar :\fendes de An
drade 

• Canto Orfeônico - Côro do Cristo Rei 
• 1.a tése: 11Encontro com Deus" 

P. Pancrácio Dutra S. J. 
• Música - "Lira de Ouro" 
• 2.a tése: uo despertar da mocidade"

Frei Vital O. Cap. 

- Encerramento pelo Exmo. Sr. Bis
po, Dom João Batista 

- Hino do Congresso de N. Senhora 
- MARCHA LUMINOSA, conduzindo 

a Virgem 'da Penha pelas princi
pais ruas da cidade. 

- Apoteótico juramento de fidelida~ 
de à Santa Igreja, falando na oca
sião o Revmo. Padre Pancrácio 
Dutra S. J. 

( 



tl'I~ ... , m1 

DIA 15 - DO:Ml~GO h l 

Missas festivas 

·u HJ~· 5;30j-L Igreja do Senhor dos Passos 

;W 6' 1ls' - No Colé.~~o C~is~o Rei 

às 6,80 - Na Matriz de São Pedro, Rendo li 

celebrante·, Frei Vital O. Cap. 

às.,7, h_-$,'.-. ,tia Santa Casa 
~ J .I • I. 

às 7,30 - :Jfatriz de S. Pedro. sendo cele
brante P. Pancrácio Dutra 8; ,J. 

às 9,30 ,- ~9l~EN~- PO~TIFICAL na ~ta-
triz de São Pedro 

pelo Exmo. Revmo. Sr. 
Bispo Diocesano 
Canto do. «Ecce Sacerdos» 

owowl .
1

,.. ·' ' p Benção 1 A_)),_çs(~ólica. l 

<l!t•l'ilst16 hS:l- Missa Vespertina, no Altar
monumento; sermão pelo 
Revmo. P. ·Paficrâcio Dutra 

2H::)U=! SIU..I .v.O::> 

42j1J""-~- 4cr s:Z.. 

HOMENAGEM ESPECIAL AOS 
IIXSTRES VJSIT ANTES: , 1 

Dom João Batista da Mota e Albuquerque, 
DD. Bispo Diocesano. ' 

Exmo. Sr. Dr. Francisco Lacerda de .Aguiar 
DD. Governador do Estado 

Exmo. Sr. Dr. Geraldo Bezerra .. de ;\lene
zes, DD. Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho. 

Exmo. Sr. Dr. Beresford.,Martins ?\lareira, 
DD. Juiz-Presidente ·da Junta de~ ·can-

J ciliação e ,Julgamento. 
.Revmo. Sr. Fr'ei Alfredo Setaro O. F. :JI., 

, DD. Guardião do Santuário·. da Penha 
Revmo. Sr. P. Pancrácio ·Dutra 'S. 1J., 

Assistente Nacional dos Círculos O-
perários -

Revmo. Sr. Frei Vital O. Cap. 
' ' Professor do Seminário Seráfico. 

. • . r J'' , 
AGRADECIMENTO Ao Exmo. Sr. Antonio 

Ferreira ' Penedo· • Sobrinho, · DD. Prefeito 
1,MunicipaJ; 

à ilustr~ -· Ç~ma.ra de Ver~,ndo1·es, 
às Autoridades Judiciárias, 
ao Colégio 'C'risto Rei , .>, -~~ •;\1 ' -'' 'l l..\. 
à Banda de Música "Lii;á"(te .rOtirÔ"·~ ,c\·{;( 

·e a quâritõ~'~ coopéradtíí'fl nalifêalizaçüo do 
1.0 Corigt~-b!so{l(le~Nos'êans~nllol'lt~\n n1,h\\ 

CÓI'f. LUIZ FUCHS 




