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MINISTÉRIO OA EDUCAÇÃO E CULTURA 
COMISÂO NACIONAL OE MORAL E CIVISMO 

Portar ia n.• 19 de 28 de junho de 19 74 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVIS 
M0 3 no uso das atribuições que Zhe confere o artigo 22, item ~, do De 
ereto n9 68.065/71 3 de 14 de janeiro de 1971 e de acordo com a Porta 
ria n9 127, de 23 de juZho de 1971, do Diretor da Diretoria do Pessoai 
do Ministério da Educação e CuZtura, conforme artigo 12 do Decreto 
n9 200, de 25 de fevereiro de 1967 3 e nos termos da DeZegação de Compe 
tência, Portaria n9 51-BSB, de 22 de janeiro de 1973, pubZicada no 
D. O. da União de 29 de janeiro de 1973, 

RESOLVE, designar e arbitrar ao ConseZheiro desta 
Comissão, Ministro Doutor Professor GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENE 
ZES, nos termos do art . 135 da Lei 1 . 711, de 28 de outubro de 1952 3 

e na conformidade 3 das normas estabeZecidas no Decreto-Lei n9 68 . 807, 
de 25 de juZho de 1971, pubZicado no Diário OficiaZ da mesma data 3 

1 1/2 (uma e meia) diárias, na base proporcionaZ do saZário m{ nimo da 
23a . Região - Bras{Zia 3 ao ConseZheiro abaixo mencionado, a fim de 
em Bras { Zia reeresentar a CNMC, na posse do Presid~~ do Conselho Fe 
deral de Educação, dia 19 de julho : 

MAC/crg . 
• 

GERAEDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 3 ConseZheiro des 
ta Comissão 3 1 1/ 2 (uma e meia ) diárias no vaZ ar de 
Cr$ 423,90 (quatrocentos e vinte e três cruzeiros e no 
venta centavos), 75% (setenta e cinco por cento) do sa 
Zário m{nimo da 23a . Região-Bras Zia . 
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L Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos 

Quero consignar o meu profundo agradecimento 
pela participação muito honrosa para nossa Sociedade da doy 
ta Comissão Nacional de Moral e Civismo, ao ensejo da reali 
zação da II Semana Internacional de Filosofia. 

Na solenidade de abertura a CNMC se fez re -
presentar pelo ilustre Conselheiro General Moacyr Araujo L,2 
pes. À sessão de encerramento compareceram dois ilustres 
Conselheiros da CNMC, o Ministro Geraldo Montedonio Bezerra 
de Menezes e o Professor Alvaro Moutinho Neiva. 

O comparecimento de tão eminentes Conselhei-
' ~os a II Semana Internacional de Filosofia constituiu elo -

quente manifestação de apreço do Egrégio Colegiado ao qual 
incumbem elevadas responsabilidades relativas à educação mo -ral e civica de nossa juventude. 

Estimaria que a Sociedade 
sofos CatÓlicos e a Comissão Nacional de 

Brasileira de FilÓ -
Moral e Civismo,em 

razão de objetivos parcialmente comuns, pudessem iniciar 
um diálogo mutuamente proveitoso e de que muito se benefici -aria a cultura nacional • 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
.... 

Vos sa Excelencia os meus protes t os de admiração e apreço 
pessoal. 

Prof. 

Ao Excelentisaimo Senhor 
Almirante ARY RONGEL 

l~ • 

· DD. Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo 

Ri o de Janeiro - GB -
tfw.,[Oco,f~ ~ rd". f . ."/ ~- lv 
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E~TlDADES 

FILIADAS: 

SESI 

-0-

SENAI 

- 0 -

SE N AC 

-·-
SESC 

-0 -

L. B. A. 

-·-
A SC B 

-·-
SP ERJ 

- ~ -

O . M. 8. 

SENALBA 
RJ. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS , 

RECREATIV AS, DE ASSISTl::NCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ES"UE1·:A P.t"..RA O DISCFRSO 

1 - Integração da categoria; 

2 - Fundamentar a palestra em têrnos de Direito do 
Trabalho; 

3 - Sa dação aos SEl'T.A.LBAS, em nome do E i terói pelo 
seu IV Centenário de fundação. 

* 15 minutos de discurso. 

* SE'.ALB.·S: São P&ulo - Yinas Gerais - Ba ... ia -
Rio Grande do Sul - Guanabara 
Rio de Janeiro e ~cre . 

SEDE PRÓf>RIA : Av. Am;nal Peixoto , 207 · conj . 1002 · Ed Albert Sabin . Te!. 722-3307 · Niterói 
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SENALBA 
RJ. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSIST!::NCIA SOCIAL , DE ORIENTAÇÃO E , 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

OF • TTO 109/ 73 Hiterói , 26 de setembro de 1 9 1 3. 

Ao 

Do 

• . 

• . 

ExmQ . Sr . 
Hini stro Geraldo Bezerra de Henezes 

Presidente do Sindicato 

Se.P..hor l·:ini s tro : 

Temos a honra e a felicidade de vir , 
por interrr.édio deste, convidar V. Excia . para Orador Ofi 
cial do III Encontro 1I2ci onal dos SE:J.ALBAS. 

Teremos a abertura solene do Se~iná
rio , dia 27 deste mês , às 18 :30 horas , no SESC/ RJ , sito 
à Rua Padre .Anchieta , 56 - Centro - Hi te r Ói , com entre
ga de credenciais e certificados do IV Centenário de "!1 
.... '· verol. .. 

O esquema do assunte ob j eto do dis
curso será entregue a v. Excia . pessoalmente . 

Agracecendo sua valiosa colaboração, 
apresentamos votos de mui ta paz , saúde e res Aitosa es-
tina . 

pbs/ppa . 

Paulo Pedro de Abreu 
- Presi ente -

SEDE PRÓPRIA: Av. Amaral Peixoto, 207 · conj . 1002 - Ed Albert Sabin • Tel. 722-3307 · Niterói 



lt Seminário ~os Senal~as Realiza~o em Niterói foi Coroa~o ~e hito! 
Sob o j:;atrccínio do Sindicato dos Empregados em En

tidadi<:s Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de 
Orientação e Formação Profissional do Estado do R~o fol 
real"zado em Niterói o II Seminário Naciona~ dos Senalbas, 
em bomeragem ao <t .° Centenário de fun(~a.ção C: e 1:-Tite~ói e 
tendo como loca.! o cuditório do SESC. ' 

INSTALAÇÃO 

O presidente da Confederação Nacional dos Trabalh a
dores em Estabelecimentos de Educação e Cultura sr . Paulo 
José d ru Silva, ao abrir os trabalhos, disse das principai.s fi
na.Iidrudes do Seminário que, em principio visava uma ver
dadeira confrate!I'nização e o exame de vários temas el e in
teresse para a classe. 

A seguir o Ministro do Tribun'! l Superior do Trabalho 
drr. Geraldo Bezerra de Menezes proferiu uma conferênc'a 
aula p 'l!I'a os dirigentes sindica'ts presente> e para as própria.<; 
autoridades sendo bastante a.plaudido pelo seleto e num ero~o 

plenário. 
Discursaram também outros convidados, entre eles o 

sr. Rubem Gonçalves Moreira Leite , presidmüe da Federa
ção do Comercio Vare.iista; professor Paulo Pedro de Abreu. 
presidente do Sindicato dos Empregadqs em. Enti,lades Cul
turais e Orientação e Formação Profissional do Estado do 
Rio, que entregou os distintivos relacionados ao 4.° Cente
nário d'e Niterói e o sr. Adernar José Melo Reis secretário 
do Sindicato e tesoureiro el'eito da Confederação Nacional 
dos Senalbas, com a presença de autoridades, dirigentes sin
dicaits e congressistas ele outros Estados. A:pós o jantar ofe
recido aos cong'l'esslstas ao término da solenidade, no restau
;rante. do SENAO por gentileza do Sr. Rubem Moreira Leite . 
os participantes do Seminário seguiram em ônibus especial 
para a Colônia de Férias do Besc, em Petrópolis, onde foram 
debatidas as reivindicações da categoria nos d' as 28 e 29 
de setembro pa1ssado. 

DIREÇAO EM PETRóPOLIS 

Em. Petrópolis o conclave esteve sob a orientação da De
legação de São Paulo, através o seu presidente sr. R.oberto 
Clayton Weber Neves que coordenou os trabalhos até a ses
são de ence!I'ramento de maneira mais perfeita possível . con, 
tando com a colaboração de tôdas ats delegações que demons
traram a>lto espírito classista. 

DELEGAÇõES PARTICIPANTES 

Par ticiparam delegações de Sindicatos de Empregados 
em Entidades Cultwrais de seis Estados, a saber : Estado do 
Rio de J aneiro : Paulo Pedro Abreu, Adhemar José Melo 
Reis, I.rineu R.odrigu.es dos S !l.ntos, Heroína Rodrigues de 

\ 
Vl~f. 

o ~ • 
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Acima quando da instalação do 2.0 Seminário Nacional dos 
Senalbas, discursava o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
presentes o sr. Paulo Pedro de Abreu, presidente do Sindi
cato do Estado do Rio e o Secretário de Serviços Sociais do 

RJ, Dr. Ricardo Augusto de Azeredo Vianna, na foto 

Azevedo e PaiUlo Bento Siqueira; São Paulo: Roberto Cla.yton 
Weber Neves Alcides Marn, Dionísio dos Santos, Maria Apa
recida Nassif, Antonio Rodrigues Fraga, Décio Moreira e 
Francisco Assis Paladino; Guanabara: - José Alves Barbosa 
Filho, José Ca,rlos. Faria, Ilison de Souza Carvalho, e Carlos 
Ruiz; Minas Gerais: Gilson Rodrigue13 da Cunha, Delio 
Agripino , Mario da Silva Carneiro José Zanete e João Ba
tista Silveira; Bahia: -Roberto de Castro Calasans e Ader
bal La,cerda; Rio Grande do Sul: -João Oswaldo Pinto da 
Silva, Luiz de Olivl(lira Borges e Rui Ribelro da Silva. 

ENCERRAMENTO 

A sessão de encerramento, compareceram inumeros con
vida.ctos dentre eles o·s senhorC~3 Laécio Figueiredo presi
dente da Federação dos Bancários do Estado do Rio, Gua
naba-:·ae Espírito Santo; Silvio Soa~es Lessa, presidente do 
Sindicarto dos Bancários de Niterói; Ary Santos, presidente 
da Federação dos Trabalhadores nas Industrias de Fiação 
•:; Tecelagt:.m, da Guanabara e Estado do Rio e outros diri
gentes sindicais e convidados. 
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SENALBA SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS, 

RECREATIVAS, DE ASSISTE:NCIA SOCIAL, DE ORIENT AÇAO E 

R J. FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ES TADO DO RIO DE JANEIRO 

OF. 30 137/73 Niterói, 28 de novembro de 1 9 7 3. 

Ao 

Do 

• • 

• . 

Exmti. Sr. 
_finistro Geraldo Bezerra de Henezes 

Presidente do Sindicato 

Prezado Senhor Hinistro: 

~ com imensa alegria e gratidão que t~ 
mos a honra de dirigirmos a v.Excia. no sentido de env.! 
ar-lhe fotografia e recorte da solenidade de aberturado 
II Seminário dos SEKALBAS, em setembro do corrente ano, 
no auditÓrio do SESC deste Estado. 

Sentimo-nos orgulhosos por termos tido 
uma figura de tão alto gabarito: cultural, moral e espi 
ritual, representando nosso Sindicato na abertura daqu~ 
les trabalhos, onde v.Excia. demonstrou, em discurso m.s 
gistral e eloquente, uma verdadeira aula de Direito do 
Trabalho e seu ardor cÍvico pelos princípios que nor
teiam a nol!tica trabalhista nacional. 

.. Temos a agradecer-lhe também o régio 
presente de liv~os de sua autoria distribuidos aos 
congressistas como valiosa contri uição do grande Pro
fessor de Direito e ilustre Fluminense, que tanto tem 
honrado e dignificado nossa querida Pátria com a imensa 
bagagem literária e com umrcomportamento irrepreensível 
de cidadão e homem pÚblico 1 servindo de padrão inconfun 
d:Ível nos anais de nossa hJ.stéria contemporâ.'1ea. -

T{osso Sindicato , Senhor Hinistro, atra 
vês sua diretoria e a dos dentais SE:~ALBAS, q_ue ti veram7 
a oportm1idade de ouvir seus preciosos ensinamentos' a
gradece.r.:t a V.Excia. por tudo que nos fez naquele encon ... 
tro 7 deseja1do-lhe muita paz1 muita saúde e muitas pro~ 
~erJ.dades, junto aos seus enues mais queridos, no santu 
ario sacrossanto de fé e de amor cívico, que e o seu 7 
lar, dando ao Brasil o nerf~~e explendoroso de sua admi 
rável e rara inteligência~ -

Fraternal e respeitosamente, 

~~l~A~~ 
- Presid.ente -

pbs/ppa. 

SEDE PRÓi'RIA : Av. Amaral Peixoto, 207 - conj . 1002 - Ed Alberl Sabin - Tel. 722-3307 - Niterói 
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DILATADO O PRAZO 
DA ESTABllJIDADE SINDICAL 

Na forma do parágrafo 3q, artigo 543, da CouollifB,. 
~ão da!! Leis do Trabalho, é vedada a dispensa do em· 
pregado sindicalizado, a partir do momento do regist:!o 
d.e sua candidatura a ca.rl;l"o de dire9ão ou repr!lfilentaçao 
sindical, ca110 seja eleito, Inclusive como 11uplente, !llllvo 
no caso de cometimento de falta grave. 

A vedação se estendia até noventa dias aP?s o final 
do respectivo mandato. Todavia, a recente Let n• 5.911, 
de 27 de agosto do ano em curso, publicada no «Diário 
Oficial », de !9 do mesmo mê!l, dilatou esse prazo para 
wn ano. 

Primitivamente, o citado dispositivo limitava-se a de
.-tarar que o «empregado eleito para cargo de adnúni~
tração sindical ou representação profissional não pode
ria, «por motivo de serviço, ser impedido do exer<'ieio 
de sua.'! funções, nem tran~ferido sem causa ju'!tifi<'ada, 
a juízo do l\linistérlo do Trabalho, Indústri.a e Comércio, 
para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossí
vel o desempenho da eomissllo ou mandato». 

F'oi a jurisprudência trabalhista, no entanto, que, In
terpretando o citado artigo. pl'odamou a «estabilidade 
proYisória do dirigente sindical», t.endo havido, não obs
tante, fundamentais divergências, durante longo tempo, 
tanto que o nosso eOm!Janheiro, J. Antero de Carvalho, 
em seu livro, «Coment-ários à .Juristlrudência Trãbalbis. 
ta», R propósito do as!lunto, sustentava, em 1958; «que 
não seria lógico que a lei, vedando a transferência im
peditiva de funções sindicais, admitisse a dispensa sem 
justa causa mediante pa~ramento de indenização como 
8e se tratasse de um caso oomum» (pág. 178). 

~lals adiante, adml.tiu: «Constituiria, pois, um con
tra-senso dificultar a transferência e permitir a despedi
da sem justo motivo, resultando daí, em última análise, 
a inoperância do dispositivo legal, o que l!!e nio pode, 
evidentemente, admitir. A estrita observância d011 pre
ceitos que orientam a espécie, lmpllca, pois, nece!lll&ria.
mente, a garantia d.a estabilidade no emprego, com vis
ta a facilitar a.o trabalhador o desempenho livre e segu
ro da investidura do mandato. Está-se a ver, portanto, 
um ca.'!lo típico de estabilidade temporária, perdurável 
enquanto o empregado mRntlver a situação no sindica
to». 

Aquele tenwo, 11 dúvida foi elucldada, conforme o 
~Jaudoso MiJústro Ribeiro da Costa, do STF. por uma 
«compreeno;ão extensiva», emegente da letra do prefala.
do dispositivo (ag. Instr. 13.422). 

Posteriormente, o legislador resolveu transpor para 
a lei o entendimento dos TribUIUI.i!l traballtistas, que já 
havia Nido aceito pelo Supremo Tribunal Federal, acreH
centando parágrafo ao artigo MS, tendo agora, conto 
fl'isado, ampliado o prazo de noventa dias para um ano 
após o final do mandato. 

Destarte, o pa.rácrafo terceiro, do mesmo artl~ro MS, 
da CLT, passou a ter a seguinte redação, por força da
quela Lei 5.911: «1!: ved.ada a dispensa do empregado 
sindicalizado, a partir do momento do registro de sua 
candidatura o. car~ro de dlreçilo ou representação sindi· 
cal, até 1 (um) ano aiJÓII o final do seu mandato, cuo 
seja eleito inclusive como suplente, tta.lvo se cometer fal
ta crave devidamente apurada n011 termos desta Con
solidação». 

Nada mais justo relembrar, nessa altura, que talvM 
o primeiro juiz a proferir voto, em favor da estabilidade 
sindical, tenha !lido o MJni!ltro Gem!,do Montedonlo Be
erra de Menez~, então inte&Tante do Tribunal Supe
rior do Trabalho, onde exerceu brilhante e profícua judi· 
catura. 



Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1973. 

Caríssimo Geraldo, 

Como prometi em minha carta e renovando 

meus agradecimentos pela honrosa eleição para M~ 

bro da Academia, remeto-lhe minha anêmica produ

ção literária, que se verá enaltecida em figurar 

na Estante dos Imortais fluminenses. 

Mandar-lhe-ei breve outro modesto traba

lho, bem como os demais que virão depois. 

Se algum dia atingir às culminâncias do 
, 

lugar "efetivo", ser-me-a grato-- e anote odes~ 

jo e a oferta -- promover sob sua Presidência e 

auspÍcios da Academi~, um inédito movimento de e~ 

tensa e profunda significação literária no Estado 

do Rio, verdadeiro e especÍfico Congresso de ho

mens de cultura. Fico a namorar e brunir o proje-

to ••• 

Cordialmente, 

AUA MAAECHAL MASCARI!NHAS OI! MOAAIS, 182 • APTO. 208 

COPACABANA - ZC-O'T - 20.000 - RIO OE JANEIRO, GB. 



------* Atos do 
BRASILIA (0 GLOBO) - O Presidente da 

Bepúbllca decretou, ontem, a expulsão de três 
esp-angeiros residentes no Pais: Ricardo Gomes 
ou Gomez, venezuelano, residente no Rio; Ri
cardo Raul Pedreira, argentino, domiclllado em 
São Paulo, e Byong Chol Mln, coreano que 
morava em São Paulo. Este último será éxpul-
110 depois de cumprir as penas a que está su
jeito no Brasil. 
Recondução 

rnK 

O ~!dente Mêdicf assinou decretos re
eonduzindo Geraldo Montesl!)& ~de 
Menp::a Humbêrtõ Grande eúradô 
Pãu eomo membros da Comlsaio Nacional 
de Moral e Civismo, com mandatos de seis 
anos. 

Bento "Sfiiip elo Lopes foi designado mem
bro do Conselho Diretor da Universidade Fede
ral de Viçosa, Minas Gerais, com mandato de 
1eil anos. 
Trânsito 

Celso Claro Horta Murta fol reconduzido 
pelo Presidente da República eomo membro do 
Conaelho Nacional de TrAnsito, representando o 

deate------~-
Departamento Nacional de Estradal de Roda
gem. 
Centro 

Foi assinado pelo Presidente Médici decre
to denominando Centro de Educação Fiaica AI· 
mirante Adalberto Nunes o atual Centro de 
Educação Fisica da Marinha. 
Níveis 

O presidente encaminhou mensagem ao Se• 
nado Federal com projetos de leis fixando os 
novos vencimentos para os grupos funcionais 
do Governo do Distrito Federal. . 

O grupo Outras Atividades de Nivel SUpe
rior terá nivela com vencimentos de Cr$ ••• 
3 000,00; Cr$ 3 300,00; Cr$ 3 700,00; Cr$ 3 900,00; 
Cr$ 4 400,00; Cr$ 4 800,00 e Cr$ 5 300,00. 

O grupo Serviços Auxiliares terá seis Dl
vela com vencimentos de Cr$ 600,00; Cr$ ••• 
900,00; Cr$ 1 000,00; Cr$ 1 500,00; Cr$ 1 900,00: 
Cr$ 2 300,00. 

O grupo Serviços de Transporte Oficial e 
Portaria, dividido em ciJico níveis, ted venci· 
mentos de Cr$ 500,00; Cr$ 700,00; Cr$ 900,00; 
Cr$ 1 000,00 e Cr$ 1 200,00. 

l 
t 
J 
1 
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mactas, em vaga erta.da. pelo Decreto
lei n.• 1 oos, de :l9 de outubro de 
18e9, co~tante do d.eeret,o de lll de 
ma.w d:- 1 '.!7~; e 

14} Oscarino de AraúJo Mende;; 

MINISTÉRIQ 
r DA 

JUSTIÇA: 
t 
• 

MINISTJtRIO 
D~ 

EDUCAÇÃO E CULTURA: 
para exeE rr o cargo de Tradutor 1 DE.CR'E'l\) DE'! DE. NOVEMBRO! DEO:?,I!:TOS DE t DE' N0f,'E~,1BRO 
P.2.201.14 A, do Quadro de PCS300l' · DE 197! ·· .DE l\}'78 
- Parte Permanente - do Estada-~ J . . . . 

1 Maior da.s Forças Annadas, em vaga o Pre.>~nte da R~púbh~<L. tendo! O ?rao,je 1te. da Etepublica. rM<J.v~ 
erta.da pE'lo Decreto-lei n.• 1.058, de em vista o que ron..,""!J. do proee;so R~r}!)!)r.)n!:l1' 
:ag de oLr;ub~o de 1969 oonstante do n.' 52 .3f'6, de Hll15 ,).u Mmlstérlo da~D~ ;worito com , -zrti(J. J 5. '· : i•, do 
decreto de .o de ma,io de 1973. Justiça, resolve · D~creto-iei n• S6il. ãe 12 de súem-

Brasília, t de novembro ao. I!!'!:l; RttCONDtr.&rR;' bro de 1969, e artigo Q;, § 1,' de D~-
152~ da Independência e S5Q da cret'J n ' 63 Oõ5, d-.?, t4 áf? tanetro 
Be,públioa Nos termos d.J flrH.7~ 'T •, ! 4.•, diO 197l 

EYruo G. WDICJ fe00[:Jg no ~2 l.2'Z, .:t.: lEi. ,J.e farli3. II'Ol. o.s Sc}nh·ne'i ~ra!dv Monted.(lnlo 
l Bez,'rra de Jl/LP.fi~Z%. Huml.>erto Gran-

0 Presideüte da República .res-.l!ve t O Engenheiro Ce!z.::t C1ãto Horta ~d~ e Arf.lur Mactw.do_ Pt\Upér~o, como 

No.M.EJl.R 

Em rarátt't' efetívo, em vtrtud~ de 
l»abtlita.ç:i.o em cone,J.rso, para. o Qua
dro de Pesc:.:ml - Parte Permanente 
- oo Esta.io-M:uor das Força.& Ar· 
llladas. 
De acOrdu 'JO'rn o nrt.tgo 1~. ~rem íl, 

da LC:I. n.' L Hl, ae 28 tü outubro 
ele t:H2 

Murta. oomo membro cto Cons~lho ! ;\1e-mbro.; ·:1 '· ·::::mniss~o Nactonal de 
Na.c!ona.l de. Trãm~tto. t-epre~entante. r ~l.omt A c 7i.;CU<.'. oom mandato de se!J 
do D&partame-nto N'lei•m.tl •.ie E.'ltr&- ti;) anos 
d:la dil' Rodagem. ·' 'B~a.silu, ~ 1<' r,ol'•~miJrr, 1·? ltJi:l: 

Braailia.., L de. t1.olretr.'K·1 dt.) l973' f l;i3'• da I.a•iE"t>e.nrJênet-.~: :: lõ" da 
152 ~. ~ !ndepe'fldt'cv• ,.J.. "" t115., ,ie.j Repti.blic.J. 
'RQpiJ.blioa.. ~íÍt.D G lVf.êotct 

Jr.zr'n• G. P'18~1.rmho 
u~ 

19'1'8, do Minlatro d~ A&ronáuttea, .ra. 
80twe • 

'AJ..'PD!.R :· 

o ~.;:.reto coletivo de ·so d_, abril de 
W'73, publicado no Didrto Oficial d~ 
2 de maio de- 197a, relativo a p.romo .. 
;.()e& de Oficiais Aviadores do Cot'po 
de Oficiais da Ativa da Aeronâutlc 
na parte referente aos Capitães Lll~ 
cio Flávio Raimundo e Benicio Ange.. 
lo Spl.na, pam declarar quo as pro .. 
moções doo rM:etidos oficiais ao posto 
de Major dev.e:!ll ser consideradas ere~ 
tivadas pelo critérlo de merecimento, 
em vaga de a.nt~idnd~. e não como 
constou no aludiao ato, 

B.rasília. 1 de novembro de 1973;! 
1112'? da Independê nela e 85 · da. 
Repúbho&. 

E!!otÍI:.r() G. Mtorcrr 

1. Araripe Macêáo 

o p,_Jdenfe de República, tencia 
em vista a !llxpo,;,ição d€' Motii'I'J~- tlti.· 
mero 078/GMJ., d~ 11! de outubro d.{J 
:t0'7!1 .~~ -Miniatro_da ~Aeronli.nt.ir"~·~- · 

~ 
t 
~ 
~ 
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----ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ADVOGADOS TRABALHISTAS 

Niterói, 6 de novembro de 1973. 

Exmo. Sr. Dr. 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Conforme entendimentos anteriores, fica 

designado o dia 12 de novembro,às 20 horas, no Centro Educa 

cional de Niterói, como data de sua conferência, sobre o te 

ma: PRI NCIPIOS DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL NA CONSTITUIÇAÕ 

BRASILEIRA. 

Repetimos, nesta oportunidade, os sinc~ 

ros agradecimentos dos a dvogados trabalhistas fluminenses. 

Presidente 



VISTA ESTUDOS 





DIÃBID 
SEI DATA 

VERA DE VIVE~ 

FOI BONITO lõ::vl ITABORAt. Bonito mesmo, o munt
cipio recebendo seu~ novos acadêmicos de forma solene, 
91as alegre e descontraid)l. Até a cbuva veio, ma.c.; só 
para dar aquele -;~braço, desfazendo o calor do dia, re
gando a terra para ajudá-la a produzir laranjas tt.ais 
doces e erecer boas vindas aos agraciados, chegados 
dos quatro cantos ~este Estado. Vi S. Gonçalo, Bom Jar
dim, Rio Bonito. C\mtagalo, Niterói, Angra, tantos outtos 
municipios il'llUI.Ilaaos. Até eu: carioca naturalizada. E 
também um fluminense de Minas, o dr. Júlio Cesar Van~ 
ni,- que no RJ representa parcela importante do po;ler 
federal, pois dirige a Delegacia do MEC. E a AILCA · ve I 
eomo padrinho o ró ri residente da J u-
m nense e Letr2.t. m1 s o on d -
zerra de Menez~s. Túao foram vitórias e ou ro fluu:.i
nense-iriinelro, o dr. MATHATIAS BVSINGER, pre!i• 
dente da AcadP.II""'· Incansâvel como foi, convocando 
tanta gente importante, soube fazer da solenidade uwa 
hora de aconch~g). Ele, juiz e membro ele sociedades in
ternacionais de e:r.iminologla c como a da Universtdacie 
de Bonn) pre~id!u a tudo com simpllcidade que me 
cativou e nos fez a todos tranquilos e fellzes. 

Agradecend~ n acolhida fraterna que me foi trlbu
tada, peço liceoc:a para pôr em destaque a1guDs fatos, 
para mim inolVlc.áveis. Primeiro, que ali estavam dber
sos membros do Conselho Estadual de CUltura, a frente 
o admirave1 P2uliJ Campos, que se tornaram tambem 
tmortais em Itt>.bcraí; é incansável esse CEC, no incen
tivo que leva à ~u!tura. Depois, que tive o prêmio cie 
receber meu dlploma das mãos do jornalista HEI"l'OR 
COSTA, diretor dE' . "O Itaborahyense", jornal que, tendo 
agasalhado meus primeiros passos na imprensa fluut1· 
nense, pugnou por ver-me lig~a a Itaborai "ad aetemt
tatem". Devo contar-lhes, ainda, que é uma ternura, o 
conjunto vocal de Eunice Moço, que cantou para nós belos 
números, entre el~s o Hino "ltaborai", letra e m'6stca de 
doiS acadêmi~, major erec1val Barbosa Velho e a 
muito gentil e que:.-ida professora Carmem Alt, e o Hino 
da Academia, composto pelo dr. Sílvio Lago, prealdente 
da Academia N1teroiense: ele também honrou a AILCA 
com sua presenc?-, e muitos dos números cantados eram 
de sua autoria Foi uma alegria especial, também. co
nhecer pessoalmente Alípio Mendes, inteligência bata~ 
lhadora por sua Angra dos Reis, e do mar mais limpo e 
meigo do mundo Geny 8anderberg recitou: como diz 
bem, essa moça. E!a foi outro presente para os acadê
micos. 

Mas de todas as senhoras ·presentes, não desfazendo 
das demais, a lll&is linda era D. HELOISA ALBERTO 
TORRES, venerfi.Vel fluminense, filha do ilustre soeiól.Jgo 
que, com sua irr.l9., D. MARIA, honrava a terra natal com 
a doçura de sua presença. Ela é também acadêmica; e 
se ela não fosse , qttem mais o seria? 
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 

RECIBO DO TELEGRAMA ABAIXO DISCRIMINADO 

DESTINO 

~ ljff';:'fjõ"'"'" 7fà._/) 3 

k Ser& preencl.ida pelo exp(cfidor 

ECT EstHIÇO reservado a autenticação mecânica 

llORA DA 7RANSMISSÃ0 

INICIAIS DO OPERADOR 

INDICA ÇõES DE 
SERVIÇOS TAXADOS 

DESTINATARIO: ES DE SOUZ SRA •. 

(!lairro) 

CIDADE: 

PRESIDENTE 

hg .!()t J 

- ' 
C/Vf{G - pfl#/13 

1- 224-800. 
NOME l::"-PED!DOR TELEFONE 

Cidade 

:7530 - 007 • 0051 162 x 229 mm. 



No lar feliz do Dr. Geraldo Montedõnio 
Bezerra de Menezes, na data máxima da Cris
tandade, cercada do carinho de seus quinze 

-~ filhos está comemorando hoje seu aniversá-
rio natalício a sra. Odete Bezerra de Menezes. 

De grande bondade e lhaneza de trato 
em companhia de seu esposo e de seus fi-

{ lhos, netos e demais familiares, a aniversari
ante não chegará para os abraços de tantos 
amigos que lhe querem bem e, em sua bonita 
residência em Niterói estarão a postos para 
felicitá-la . 



Fernando Nóbrega ~g J 'J 
r 



E.:a::.o Senh or 

~ .. "'· ~--- .. ... ___ ... 
l _ • , .• , •• • ••. l, r· ~ · · o I!." ' 

I , . , .... , 7 1 ,J.',) t'C ,.·. ' J ./ .... . . . . Jl ;J. ·J'tJ. ' 

i i ' .' T. IAO I'L...:. : .~ rr iA DO DIA g fJ í J J 
: (/\TA 0·0 5!) ] ·ú.Jnvt>v ~ . fA/t,C/1. ~ 
I ScCl'O t ~:t 5 <>, -G ro.l cm!C 

------~· -~· ~---- - -~---

Res ende, RJ, 07 Ago 73 

:.kirante ARY DOS SAr~TOS RONGEL 

::m Presi ente da Comissão Nacional de Moral e Cívica 

Conforme solicitação do Pr.of JOÃO DE SOUZA PINTO 

es t e Cona .. 1d o con cordou com a realiza ção, nesta Academia ri: i li tar, 

do I i:r~ c o::tro de Professores de Noral e CÍvica de Resende, sob 

cs ansgÍ cios ô.a Prefeitura locdl. r9.ra isso, acordamos em colocar 

à C.is·_.:Josi :-::l o dos organizadores do En contro nossas instalações no 

períod o d e 20 a 24 de acosto próximo, no horário de 1400 às 1700 
~ ........ 

h oras. 

O Prof JORO DE SOUZA PINTO informou que as conf~ 

r ênci:J.s serão pr·oferidas pelas s ee;uintes personalidades : 

Gen Div R/1 r.~OAGYR DE ARAT1JO LOPES 

J,Jinistro r.!OIT'i'E!JOlaO BEZERRA DE MENEZES 

Prof Dr .ARTHUR I.iACHADO FAUPtfiiO 

Prof JOitO DE SC:JZA PIT\'TO 

Prof~ T.!ARIA AUGUSTA JOPPERT. 
~ 

Aproveito a oportunidade para manifestar a V Exa 

oc pr otestos da ma is alta estima e distinta consideração • • 

? OE d o P:·of JOÃO DE SOUZA PINTO 
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REUNIOES : 

2•s. feiras às 20,30 
Clube Esportivo Mauá 

ROTARY CLUBE DE SÃO GONÇALO 
Rua Nilo Peçanha, 38 - Sala 105 - Tel. p/f 712-1646 

São Gonçalo - Estado do Rio - Brasil 

Caixa Postal - 11 

São Gonçalo,29 de agosto de 1973 

Oficio nQ 9- A. G. 73/74 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de dirigir- me a v.sa a fim 

de convida-lo para participar do jantar de nosso Clube , no prÓxi 

mo dia 10 de setembro do corrente ano , oportunidade em que o ilu~ 

tre Acadêmi co deverá proferir uma palestra sobre a comemoração -

da Independência do Brasil . 

Ao formular em nome do Rotary Clube de 

São Gonçalo,o convite,dese jo informar- lhe que o jantaf t erá ini 

cio ás 20,30 horas,no Clube Esportivo Mauá,nesta cidade. 

Agradecendo - lhe antecipadamente a acolhi 

da de V. Sª ,sirvo-me do ensejo para apresentar- lhe os protestos -

do meu elevado apreço . 

'JOJlmar ~~~~ T.DRI 
Secretário 

Ilmo. Sr . Acadêmico 

Dr . Ger aldo M. Bezerra de Menezes 

M.D. Presidente da Academia Fluminense de Letras 

NiterÓi 



éJtdem dos Rdoog.odos do Q}tasi( 

<Seção do &s~ado do 9tio de SJaneito 

~a-l'metê r:k ~eóedéncea 

QJL.o 178/73 Mitetói,_3_1_de_a_g_ôs_t_o ___ de 197_3_ 

Senhor Professor, 

Tenho a honra de convidar V.Exa . para 

paraninfar a turma de novos inscritos nesta Seção da Ordem dos Advogados= 

do Brasil , que receberão suas Carteiras Profissionais de Advogado , em se~ 

são solene do Conselho ~ecional, no dia 4 de setembro prÓximo vindouro 

às 13 horas no Plenário do Conselho da "Casa do Advogado" , nesta cidade • 
, 

Certo de que V.Exa. aquiescera ao pr~ 

sente convite, para maior brilho da ~~-ft~~~o-lhe 

meus protestos de elevado 

~--

Ao Exmo .Sr. 

Professor GERALDO r.IONTEDOlHO BEZERHA DE r.1ENEZES 

DD. Professor da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense. 
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CONGREGAÇAO MARIANA 
?l. <.5. dad Vôr~d ~ <.5. l!.ulrz Gonrzaga 

RUA PRESIDENTE PEDREIRA, 185 - INGA Ni teroi , 20- de Março • 1973 • 
NITERÓI - BRASIL 

Caro congregado ,~r . Gerald Bezerr de Menezes . 
L uvad Seja, N s o Senhor . Jeeu~ Cristo . 

J 

1 eua aaude e felicidades ~,o que desejo ao prezad , 
congregado~ eu Exm Familia. 

Dr . Ger ld , nõss congrega çno v i reunir-se , di 6, de 
M i , prexim futuro, dia d enc mtro d saudadee, ou record 

c m e Famili s Mari n e . 
E nasse di , tambem vamos prest r , uma homen gem 

' 
nos e , Aesiet!nte d Federação, E.Dw.. p dre Romeu de Fari 

' 
pel seus , Jubileu de Ouro , 50, anos de e cerdote Jeeui t - , 

d c mp nhia de Jesúa, ocorrido em 19/2 /73 . 

Eu pediria , o c ro congregado, o favor de dirigir , 8 

e bi s p lavras , o nõsso homenageado que muito t!m col borad 

juda d , melh6ra da n ss Fe deraçt!o , e e congreg ções . 

Ogual n6 de ntemã , ficam e muito gr to, n!ese dia, 

á santa miss eer , s 9,h raa, á seguir, á reuni o. 
Emcerr nd , com o meu fraterno abr ço , e um eloquente . 

( Agra de cid . ) Salve ; Maria; 

AD J ESUM PER 
MARI • ~ - • ' J I ~~i~~~o ~i v . As ein do . C ngreg d 

( Presidente . ) 

--------



POESIA FWMINENSE 
Carlyle MARTINS. 

Foi uma festa para o nosso espírito, constituindo motivo de 
alegria para o nosso coração, o recebimento do bonito livro "Vi
gflia", da lavra de Luis Almeida Teixeira, poeta de elevado surto 
e alta sensibilidade, a quem • mus• dadivos. e enfeitiçantes, 
por certo cobriram de pétal•de rosas o berço do seu n•cimento, 
numa ciranda harmoniosa e festiva . 

.J!!lfaciado pelo dr. Geraldo Bezerra de Meneze§, membro da · 
Academia Fluminense de Letr• e figura d• mais expressivas do 
panorama intelectual brasileiro, "Vigflia'' é relicário de suavida
des e amavios, onde Luís Almeida Teixeira delineou versos de 
infinita beleza, transbordantes de sonoridades e coloridos, mui
tos dos quais evocando cenários desaparecidos pela ação do tem
po, mas que ainda avultam rebrilhantes e felizes, embora a névoa 
que tenta encobri-los de uma vez. 

Realmente, o cantor fluminense traceja poemas e sonetos à 
altura de embevecer a alma da gente, pelo fascínio que deles se 
desprende. o 

Do volume que temos em mãos, não sabemos qual a produção 
mais formosa e delicada, mas acreditamos que "Grupo de Rega
tas Gragoatá" talvez seja uma d• melhores, pelo que v1111011 
trasladá-la para esta coluna, a fim de que a mesma nio seja 
totalmente destituída de encanto: 

G mar que te baRiwva, se aflltliii, . 
não mais existe a rampa em tua frente, 
o barco em aue remei já se findara, 
nada mais resta, como antigamente. 

Numa visão saudosa que ficara, 
veio-me o pranto aos olhos, de repente, 
e o tempo do passado entfo voltara, 
a fustigar meu coração descrente. 

Manhãs de sol em plena mocidade; 
Vésper, Alfa, que vivem na saudade 
singrando as ondas muito além do cais. 

E os remadores acenando ao vento, 
vivem comigo no meu pensamento, 
dos velhos tempos que não votam mais! 

• o t 

Agradecemos sinceramente a valiosa oferenda espiritual de 
Luís Almeida Teixeira, a qual, no desencanto da presente hora 
literária, como que derramou em nossa alma uma ânfora radiosa 
de perfume, descerrando-nos a perspectiva envolvente de um 
naunoo luminoso e feliz. 



M.T.- DNER 

RecebÍ oc seus livros que vieram enriquecer a rdnha 

modesta biblioteca.Obrigado pela gentileza e pela. lembrança . 

Quando fÔr ao Rio irei visitá-lo e cnnhecê- .Lo . Terei o imenso 

~r~zer em recebê- lo e hos~edá-lQ em SergiPe .Você precisa -

conhecer o novo nordeste aue cresce a cada di~ue ~assa . 

Sou advogado e estou na polÍtica que narece uma herança de 

famÍlia . Pretendo deixá-la dentro em breve . Vou lêr os seus 

livros com carinho:êles terão muita utilidade nara mimr 

Estou pleiteando um lugar de advogado do Banco do Brasil 

na Guanabara . A nomeação é da competência do Presidente 

t . t; ~ • Nestor Jos . Tenho alguns am~eos que es ao me aJUdando . 

S , "' , ... t; t; "" ~ era que voce pode colaooiar nese senido?Uao q_uero o 

seu sacrifÍcio e s i m a saa Qaliosa a j ada . Se você não fÔsse 

meu parente eu não pediiia porque não temos,ainâ:a , intlml 
A 

dade . Vou escrever sempre pa~a voce . 

Recomende me aos seus . Reeeba um: abraço afetuoso do pri 

mo e amigo, 

~nàereço·Ru~ João Pessoa n° ~-1º andar 
-\r'J.caju

Nome:Leandro R1beiro de Siqueira Maciel 
GRÁFICA DNER MOD. 223 





~ 7 Dias na ~.......-... 

SOCII;DODI; 
~Eé, vn· ~tJdalt, ]Z>~ 

* * É com justa satisfação que noticio a 
data do aniversário natalício do Ministro do 
T . S . T. e abalizado Professor Dr. Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, figura 
marcante nos meios intelectuais, sociais e 
administrativos do Brasil e grande líder ca

tólico. 
Sua esposa, a querida sra. Odete Pe-

reira Bezerra de Menezes, amiga e compa
nheira de todas as suas horas, e seus ama
dos filhos compartilharão das comemora
ções jubilosas deste dia tão caro aos cora
ções de seus familiares e amigos às qu~is 
o colunista se associa, fazendo votos ao 
aniversariante de uma longa existência, e 
que continue a espargir com sua ágil pena 
e palavra, os lapidares ensinamentos que 
vem ministrando c:om amor e clarividência. 

* * 



Numa promoção conjunta, a Acldemia Fluminense 
de Letras, a Academia Niteroiense di Letras, a Acade
mia Valenciana de Letras e o Conselho Estadual de 
Cultura, à frente os r sidentes raldo Bezerra àe 
Menezes, Sílvio Lago, An mo Augus o e 1que ra 

1iaülo âe Almeida Campos, vão prestar calorosa home
nagem a D. Antôntõ de Almeida Morais Júnior por mo
tivo de Jubileu de Prata de sua sagração episcopal. A 
saudação ao querido e piedoso Antístite será proferida 
pelo acadêmico e Conselheiro Desembargador Gua.racy 
Souto Mayor. 
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' NITERÓI - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

OF. S - Nº 653/73 

Niterói, 9 de outubro de 1973 

Da Presidência 

o Exmo . Sr . Dr . Geraldo Bezerra de Menezes 

DD . Ministro do Superior Tribunal do Trabalho 

ssunto: Convite (faz) 

Senhor Ministro, 

Tendo esta Federação programado a realização de 

um curso de Vocalato, em convênio com o 1linistério do Traba

lho e Previdência Social, no perÍodo compreendido entre os 

dias 10 de outubro e 19 de dezembro do corrente ano, temos a 

satisfação de convidar a V. Excia . para compor o quadro de 

professores a ser organizado para aquele curso o 

-Outrossim, comunicamos que as aulas serao minis 

tradas no horário compreendido entre 19,00 e 22 ,00 horas , no 

auditÓrio da "Casa da IndÚstria" , na rua Visconde do Uruguai, 

n2 535 - 122 andar , nesta cidade o 

Esperando contar com sua valiosa part i cipação , 

subscrevemo- nos , 

Atenciosamente , 

Preaident• 

ZMP/Zm.-
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/ 

/ 

Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes e Sra. 

Anselmo Fortunato Perin e Sra. 

Rua Herotides de Oliveira, 13 - Niterói- RJ 

Alameda Anchieta, 442 - Adamantina - SP 

convidam para o casamento de seus filhos 

Verônica e Orivaldo 

às 18,30 horas do dia 6 de dezembro de 

1973, na igreja Porciúncula de Sant' Ana à 

avenida Estácio de Sá, n.0 265, Niterói - RJ, 

onde os noivos receberão os cumprimentos. 



PAL TIA NA 

Será Pl'Oferida pelo lllfn:IRtrn 
Geraldo Buerra de Menezes, àa 
nove e meta da manhã, no la• 
llo de f._ da Igreja. 
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----ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE ADVOGADOS TRABALHISTAS 

Nitérói,lO de julho de . l973~ 

Exmo.Sr, Dr. 
Geraldo Bezerra de Meneses. 

Assunto: · Convite 

Em convênio com o Centro Educacional de Niterói, es 
ta .Assmciaçaõ, promoverá em outubro do corrente ano, um 
Ciclo de Conferêneias de Direi to do Trabalho, para o E!Ual 

nos ocorreu o nome de V. Exa. 
Solicitamos considerar o convite para proferir uma 

Conferência sôbre tema de sua escolha e aguardamos um pro 

nunciamento a respeito, inclusive com as condiçães de sua 
participaçaõ. 

Saiba v. Exa. que será para o meio jurídico flumin~ 
se uma honra incluir o seu nome entre os ConferencistasT 



~ QJ·· · ~, 

~~ ~~~~(~ Q}. \~: 
Exonerado da Chefia da 2ª Circunscrição do Serviço ~ülitar, 

por ato do Senhor ~tinistro do Exército, em decorrência de passagem 
a disposição do Ministério da Justiça, por necessidade do Serviço , ,.. 
encontro-me impedido, pela premencia de tempo, a procurar a cada 
um dos amigos para apresentar as despedidas, pessoalmente. 

Desejando que continuemos trabalhando, cada vez mais em prol 
do entrelaçamento entre civis e militares , aqui deiXo consignado 
os mais sinceros agradecimentos pelo apoio que nos foi dado quando 
nestn Chefia, colocando-nos no inteiro dispor nu Superintendência , 
da Policia Federal no Estado da Guanabara. 



TRIBUNA LIVRE-
~~-~~ ck -1'1~..3 

MÉRITO DA EDUCAÇÃO 
MORAL E CIVICA ENTREGUE 
A 13 PERSONALIDADES 

Almirante Benjamin Sodré, quandq pronunciav-a. o seu discurso 
por ocasião da solenidade. 

-~ · 
Realizou -se no dia 12 de 

dezembro proxtmo passado, 
no Palácio Tiradentes, no Rio 
de Janeiro, a solenidade de 
entrega da medalha «Mérito 
de Educação Moral e Cívica» 
a treze personalidades brasi
leiras que se destacaram por 
sua atuação e pela difusão 
do ensino dessa disciplina. 

A medalha foi outorgada ao 
Presidente Médici, que à re
cebeu no Palácio das Liuan
jeiras no dia 22 e também 
ao Vice-Presidente da Repú· 
blica Almirante Augusto ,Rad
maker. Como Tepresentante 
do Ministro da Educação, o 
Prof. Artur César Ferreira 
Reis, presidiu as solenid'ades . 
Estiveram presentes, aintla, o 
Presidente da Assembléicl. Le
gislativa, Deputado Pascoal 
Citadino; o Senador Benjifmim 

Farah, o Presidente e o Vice
Presidente da Comissão Na
cional de Moral e Civismo, 
Almirante Benjamim Sodré e 
Ari dos Santos Rangel; Mon
senhor Guilherme Schubert, 
representando o Cardeal Ar
cebispo do Rio de Janeiro. 

Foram os seguintes os agra
ciados: Ministro Jarbas Pas
sarinho, Emb. Aurelio de Lira 
Tavares, Marechal do Ar 
Mareio de Souza e Mello, Al
mirante Benjamim Sodré, Al
mirante Ary dos Santos Ran
gel, Senador Tarso Dutra, 
Professores Alvaro Neiva, 
Auto:t< Machado Pauperio, 
Eloywaldo Chagas de OJ.ivei
ra, Geraldo Bezerra de Me
nezes, Humberto Grande, Ge
neral Moacyr de Araujo Lo
pes e Padre Francisco Leme 
Lopes. 

Algumas das altas personalidades agradadas com a «Med·11ha 
do «Mérito da Edueação Moral e Cívica». 
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MÉRITO DA' EDUCAÇÃO 
MORAL E CIVICA ENTREGUE 
A 13 PERSONALIDADES 

Almirante Benjamin So<lré, quando pronunciav-a. o seu discurso 
por ocasião da SQlenidade. 

~ 

Realizou-se no dia 12 de 
dezembro prox1mo passado, 
no Palácio Tiradentes, no Rio 
de Janeiro, a solenidade de 
entrega da medalha q:Mérito 
de Educação Moral e Cívica» 
a treze personalidades bras i
leiras que se destacaram por 
sua atuação e pela difusão 
do ensino dessa disciplina. 

A medalha foi outorgada ao 
Presidente Médici , que a re
cebeu no Palácio das Laran
jeiras no dia 22 e também 
ao Vice-Presidente da Repú·· 
blica Almirante Augusto Rad
maker. Como Tepresentante 
do Ministro da Educação, o 
Prof. Artur César Ferreira 
Reis, presidiu as solenidades. 
Estiveram presentes, ainpa, o 
Presidente da Assembléia Le
gislativa, Deputado Pascoal 
Citadino; o Senador Benjamim 

Farah, o Presidente e o Vice
Presidente da Comissão Na· 
cional de Moral e Civismo, 
Almirante Benjamim Sodré e 
Âri dos Santos Rangel; Monc 
senhor Guilherme Schubert, 
representando o Cardeal Ar
cebispo do Rio . ,d~"' Janeiro. 

_, Foram os seguintes os agra-
ciados: Ministro Jarbas Pas
sarinho, Emb. Aurelio de Lira 
Tavares, Marechal do Ar 
Mareio de Souza e Mello, Al
mirante Benjamim Sodré, Al
mirante Ary dos Santos Ran
gel, Senador Tarso Dutra, ' 
Professores Alvaro Neiva, 
Auto:r' Machado Pauperio, 
Eloywaldo Chagas de Olivei
ra, Geraldo Be~erra de Me
nezes, Humberto Grande, Ge
neral Moacyr de Araujo Lo
pes e Padre Francisco Leme 
Lopes. 

Algumas das aJtas personalidades agraciadas com a «l\'Ied·.1.lha 
do «Mérito da Educação Moral e Cívica». 



"O Exuberante 
tema da conferência prl:>ief'id~!Mt-

e florestaS 
e olw1 11nilisod11S 

tem, na Academia dé·.-~tr·as, 

Antônio Parreiras, o conferencista fez uma aná
lise de suas características psicológicas, afir
mando que "o entusiasmo, a obseSsão e a disci
plina de seu espírito é que o levaram a preferir 
como temática de sua obra, o vicio das flores, 
o tumUlto das águas e a amplitude do céu, dos 
crepúsculos, das epopéias históricas e dos nus fe
mininos, de que Frinéia e Flor Brasileira são 
dois exemplares tipicos". 

Niterói, pelo ex··SE~Crletáno· BlltllU~Rio 
tado do Ric e 
Almeida, que 
famoso pintor 

A conferência foi 

I 
personalidades da vida 
minense, entre as quais ~tlfeldcl~ 
mia Fluminense de 
~eneze~ a professora 
ros, secretária da AFL, 
cretária Marília Veloso. 
Mariana Vila de Moura. 
Alber o Torres. 

VIDA E OBR-A 

Após essas observações, o conferencista Dail 
de Almeida fixou o momento da morte do ar
tista Antônio Parreiras e configurou a presença 
junto a ele, nos últimO$ momentos, de seus com
panheiros, amigos, esposa e filhos. 

Terminando suas palavras, o conferencista 
referiu-se ao dramático episódio da procissão 
marttima em plena tempestade, quando são 
salvos todos os tHI.\'cos que à acompanhavam 
e em cuja popa, Parreiras ha.via pintado inú· 
meras imagens de santos. 



LIONS CLUBE NITERói • SAO FRANCISCO 

Caixa Postal 1.151 

Niteroi, RJ, 13 de fevereiro de 19?3 

Exmo, Sr. 

Dr. GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
DD. Ministro do Superior Tribunal do Trabalho 
Rio de Janeiro - GB 

Prezado Ministro, 

Das comemorações programadas para a Assem
bleia Festiva do nosso Clube, a realizar-se no dia 20 de 
março do corrente ano, às 20,30 horas, no Restaurante Lido, 
situado nesta cidade, à Av. Quintino Ebcaiuva, no bairro de 
São Francisco, consta como ponto de maior relevância uma pª 
lestra sobre o tema "Legisla<;ão Trabalhista, em face da re
cente lei das empregadas domesticasn. 

De imediato, e unanimemente, foi lembrado 
o nome de V.Exa. como a pessoa que com maior conhenimentos 
e brilhantismo poderia satisfazer essa parte da nossa pro
gramação. Eis porque vimos solicitar que nos dê a honra de 
aceitar o convite que ora formulamos em nome do Lions Clube 
Niteroi-São Francisco. 

A sua aqueescência,,além de muito lisonje
ar todos os companheiros, seria do maximo agrado de nossas 
domadoras. 

Queira por obséquio, confirmar a aceita -
ção ou não do nosso convite até o dia 10 de março prÓximo 
vindouro, para a Caixa Postal 1151, São Francisco, Niteroi 
RJ. Caso_seja confirmado, no dia e hora combinado, estará 
na estaçao das barcas em Niteroi, junto ao monumento a Arª 
riboia, uma comitiva qu~ o conduzirá e à sua Exa. esposa, 
ao local de nossa reuniao. 

Cordiais Saudaçõe s 

TEROI7~.FRANCISCO 

!'? 4.-1--:> 
o Bbra~~ureiro 
Secretlri~ 
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DEMOCRÁTICO 
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A liga Eleitoral Católica 

recomenda para Deputado 

Federal- Dr. Geraldo 

Montedonio Bezerra de 

Menezes 

Para Deputado Federal-Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

,,~~~-f'~~~~ 
~~~~~ 

..s. ~ ~IV'~) ~ ~ -trr'ls-



PARTIDO . SOCIAL 
DEMOCRATICO 

~ ~PARÀ . DEPuiÃnô ... 
FEDERAL 

DR. GERALDO BEZERRA 
DE Ml:l'oiEZES 

Ad' ogado - Grande trf
buno !Juw1nense. 



ANO IX - Niterói ;E. do Ric>) , 

1na apoteose o comício. 
v·ário de G overnador Po 
- PujlJnte demonslrilçâo de solidariedade ao GenemJ 

, Iniciando a gt·ande reuolio 
1 pública falou o Ferroviário de 

Governador Porte la, sr. Corlo~ 
to Alves, seguindo-se os senho
res Antônio Loureiro Elias A. 

i raujo, ~. _Erasmo M~rtiJUI PJs:. 
I~' dr. Mário ae Sá Freire o 
sr. Berna.Tdo Marque , estiva.. 
dor do caes do pôrto, Eugênio 
!Neto, ferroviário, Antônio 11'1· 
leto, ferroviário, Allrio JordAo 
da Gazeta de Vassourae, alem 
de outros. 

• ·Encerrou o com feio o 4r. Ge
: rãldo íBezerra de Mjlezes, que, 
_!!:gradecendo em nome do s:e.. 
neral Dutra, proferiu vib ute 
Improviso. 

, I Então assim os ferroviários 
.

1

. do Brl\811, unido em tôrno do 
· general Dutra, que é o CIJUlcli. 

dato dos trabalhadore bras!· 1 

M'lh d · le1roe,. 
• J ares E !erroviários se Ao chegar a c·aravana em 

reuniram ontem em Gove•·na- Vassouras, prestigio!los chefe;, ...=============~~ 
dor Po1·tela para •homenagear o politicos locais 'como 

0 
cmt-

general Eurico Gaspar Dutra, 1 Alves ·B•·anco 'des Dias Ro. 
candidato nacional á PreBidê.n- 1 cha e Romei~o N~to co h 1" 
ela da República · ' • n ec • . • e agora es- do criminalista brasileiro. rece. I 
colhido pelos. traba_lhador·~~ de pciona.ram os visitante com 11 
nossas ferrov1as para candidato um almo,.0 . Daquela s idade 
dos ferroviários. . " . c I :F . · . fluminense seguiram todo!! pa . 

1 umaj festa de clv•smo em ra Governador ·Portela ceuu·o 
que o entusiasmo do povo em ferroviário fluminense.' 
tOrno do general Dutra se ma, I 
nifestou como uma verdadeira A ~ntrada da cidade a po- . 
apoteose. pulaçao local esperava os rara. j 

Em can·os especiais seguiu vanelros com foguetes e ban-j 
do Rio a c~Uv11 d p. 8 . 0 . dei rolas. 
composta dos seguintes mem. Dirigh·am-se então os visl- 1' 

bros: chefe da caralvai1a, cap. tantes á Capela de N. S. da 
Humberto Peregrino, Dr. Be- Glória, onde foram recebidos ) 
serra de Menezes, representan- pelo · Vigá.rlo de IPortela. .Foi j 
e o general r . r o neeaa ocasião feita uma. doação 

Uva r e Sâ Fre re, dr. Eras- 4 'greja, pelo cap. Paranhos j 
o Martins Pedro. !Eugênio N'e d Otl'vetra, em nome d9 ,genl!· 

Ferroviário, cau . PR,l'anhos ral IJ>utra. 
e Oliveira, llder do moVlmen- Loso ap• dirlgiram-!!e â 

Ã ferrovlá.rlo, além de outras j praça da Esta'çio onde ~ rea-
peasoas. lizou grande com feio. 
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r ande, co~íé:io de Be.I~-Hortz~11~~' em 
j .... lara o general Eu~1co 6aspar 

- ~· , _ _.._ 

Oscar 

entacao flurninen-.....-
• 

h ri- • cl<> um . gra'nde éom:!cio. marea
do para àllta-ni'lfi, 110 ·qual fula
rú o SI', Euricô""'Gaspnt· Dulrn, 
C<lntlidato d<tS~ rorc;as majorit:í· 
r~ ~ elo pai'! :í, pre:>idilnf'ia da 
Hepú hli,·a~ 

() tiiS\'lll'~O 

IJ•o 

panha política pela 
datura, deyendo ~ 
<'apít ulos prindpa i~,; da 
ta forma. O J>Ovo iln 

Er. B 

no nercur~o. 

rr>alizando um 
de prova.c:andu. 

U<'eclerá em Jlarhacr
r. Eurico Dutra 

e pstrondo~a e l<i::;ut
festar::io de :1Pl'C

Ol' Benedito \·a
t,n!'!' In ai~ Jll'CS• 

CeJ'ais toil1:1 · 

posição do~ plano!'! ~ idéia~; que 
oril:mtariio o futuro pres!dent\' 
da RE-púlllic:a • 

Repre~Pntanclo o P. S. D. elo 
Esta-do do Rio seguirão, na co
mitiYa elo general Dutrn, que 
JW r t il .í hoje á tarde, o:-; srs, 
.Alfrf'do Xt•re<>, Anu·<'io Tones. 
C r>ra!do Bf'ZC'l'fa dl' ,\I eucze..; 
Os<'ar Foult•neJI(', 
)IOS!';O f:O]Pga 
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Os amigos do dr. Seródio- Na precipitaçio, 
publicam despachos que não receberam - PeH
tiea de Cordeiro - Pode ser o- "Algodão entre os 
Cristais" . . . - Melhorou a situação de Páduã...:..... 
Desapontamento de um jovem turco brigadei
rista, de Itaocára- ês bombas em cima- O 
J)iretório reunir-se-á amanhã - O. dr. fY~!J!ldo 

Bezerra de Menezes ~atrará para o 
Diretório de Niterói 

Não há em Bom Jesús do 
' Itabapoana q~m não conheça 

o dr. José Seródlo, médico do 
Pôsto, slnecurlsta. do Estado 
portanto, e fogoso "capo:-al" · 
do brlfl'ad~iro, , embm·a tivesse 
tido . vontade de agarrar·se ao 
balaustre do carro situacionis
ta. Até f,. nada temos que ver 
mo!'mo iJOrque, em matéria de 
gôsto, o dr. Seródio é don•> de 
seu nariz, tão dono que o mete 
ond~ quer, como ainda agara 

1 veml de metê-lo nas "virtudes" 
do . .. !lenador ... p~ssand9·lhe ês· 
te telegratna: r 

.. A agrest:tão 'brutal, pró.pnl\ 
dos ;nétodos fascistas, sof1·id.'\ 
pelo eminente amigo, causou 
viva indignação no nosso melo. 
06 amigos, por meu intermé· 
dio, manifestam sua solida· 
rlf:!dade ao mais ardoroso luta: 

fõP ... Ido B• .. rra dp !11••-
lnc...,.,.nri ao dlr•tOrlo •• 

Nlt.rOI 

pela democratização do 
. nosso pais. 
i (a.) - Dr. José Serodio. • 
I O a1·doroso telegrama provo· 

I 
ca-nos uma pergunta Ingênua;. 
onde os amigps elo dr. Séro
dío?? Aeaso, erAo os ~o dr. 

[ Cé!lRr !Fero lia! 

I ' 

Reunllr-se·á, amanhã, á no!· 
. te, o di tório central munh•:· 

pai de !'l'ttel·ói, em reunião ec
mana! . ·Para. êsse órgão poli· 

·tlco sitnneionista da .. Cidade 
Sorriso" entrará o sr. dr. Ge· 
raldc Bezerra de Menezes, no
me dos mais relevante!< entre a 
moderna geraçlo numtne1ls~ .. 
qu~ nas hostes poUtlcas orl· 
entadas pelo cmt. &rnani llo 

1 Amaral, representará a grautle 
tamflla católica do Estado do 

I Jllo, segundo desejo já ma.tt
festad.o p01· s. ex ela. Dom Jo~4!' 
Pereira Alves, 'bispo desta Dio
cese. 

Não hã dúvida de que ,;e1ii 
uma exrelente a!Quislção que o 
"i~lo .presidido pel presti-
gioso sr. Célio 

sta ,~~LJr~.,iPfi .QI 



Jotlll Geraldo Bezerra lte Nenezee ••• 
Lendo•Jhe o nome, multoa poderio perguntar, .\ moda da personagem 

de -~: "Quem era este?" Pois José Geraldo fot um dos nossos maio· 
res aabloa no seu tempo. Não carregador de sacoa de erudição, vitima da 
~>Uner-s:mtentaçfi.o eru..tra, mas sabio de verdade, de cultura assimilada, 
~venlda em carne e sangue do espirlto. E valia por wn festim escutá
lo. Quantas vezes nos pagou ele o almoço ou o jantar' Mas o banquete 
estava na sua palestra. Nós tambem nos punhamos em brio, e os cerebros 
mala preguiçosos .tinham de t-rabalhar, para pode.-mc3 provocá-lo com per· 
IJUiltaa, excitando-o a trabalhar para :tós. Encontrá-lo era ganhar, em 
criança, um llvro de gni,vuras coloridas . 
. . Comprido e ossudo. "plnce-nez" bambeante, usava chapéu do mesmo 

fettlo, roupas do mesmo feitio desde a adoltscenc\a, no mais absoluto des
prezo pela mudança de flgurlnoa. Multo gesticulantr, falava cem todo o 
corpo. Era um mosqueteL.o, um Quixote e um frade da Umbria fran-
ciscana. ·i · 

Sabia realmente tudo. Conhecia latim por dez bispos. Sabb ihliano 
de modo a envergonhar-me, a mim que sou filho de italianos. Leitor dos 
ingleses, ~velou-me os Conrad e os Chesterton vinte anos antes de estarem 
aqui em voga, e confundia alguns Ingleses, moradores de Icarai, com a 
ignorancia que patenteavem dos autores brltã.n'lcos. GeógTafo, conhecia 
cada recanto do Bnu;U; historiador, cada momP.nto do Brasil. Os padre'! 
<'On&ultaV&m-no em pontos de tEologia. 

Silvio Romero, quando residente em Niterói, mnnda•1a sempre chamá
lo .. a.ftnl de parolarem horas e horas. Capistrano fot uma vez visitá-lo na 
Parafba. do Sul, e é bem de compreender que o grandJ cearense não vla
~a;ta quase duzentos qullometros para Ir ao encontro de um ignorante. 

O meu Bezerra! Evoco-o a enrolar o eterno Cl!S&rro com aqueles dedos 
l~os... ·- .. 

· .l!!lltudara em Itú, num colegfo de jesultas depclil transmudado em c:t
~a. Formou-se em direito na velha Piratinlng!.. E aí descobrlú um Fa
ranl que decorava os textos para exame cantarolanao·o~ com as suas mú
&1C&I pred!Jetaa, o que o levava a m~ar. deante dos lentes aturdidos, Ra
iliãlho e Gounod, Carrara e Bizet. 
· · José Geraldo aprendeu tnglês em PQPcas noltP:;, lendo a "Evangelina" 
de Longfellow em lt\~mas, Isto antes de lhe vtr a mancebla intelectual 
rom a sua dlv1na Elizabe"th Ba.rrett Brownlng. 

Bpenoer Vampré aó lhe 11!g!sta o...porrae entre os bachareis de ;i . Mas 
hoJe, enxergando ea beoeB \l)&uDstaa que St' estorcem numa espécie 

_ .ca bepitlca, certos becos que esbarram num muro alto e não podem 
..-erutr. Julgo haver o Bezerra morado num a~sSt's .sobradOes que tal

Alnrea de Azevedo e Castro Alves tivessem visto. 
Eltudara . tambem !'f" ~emambuco, fundando, com o Alberto Lamego, 

IOCfedade de ef. .los brltlnlcos, de que se tez o "chalrman,.. Jâ 
· cr!stl.o doido pelo.s escrltOI'- pagãos. Nunca pensou em 

.o b~QQ dos teus. Mesmo oa \Ulmigo.s da Igreja . •. Lia 
UCb8 ndo-o de canalba. maa Indo ao fim do volume. vtllve:menr.e 

AMIGO 

11 f!).:)~\!---~ k~} .-f't ~ ~ ~...{'fl..JÇ 
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;ESTEMMA 
SECULOS XVI - XX 

Corono 1enum lilll llll01um, et 
1lorlo liliorum polrtl torum 

Prmrble;, XII, 1. 

Dioco Alvareo Correa, C11111uri, caaado com Catluorina Alvarea, PlllfiiC,, 

paea de 

Il Apoloaia Alvarea,- Joio de Fiauciredo Maacarenhaa, halwci, -

III Gracia de Figueiredo,-Fraaciaco de Barroa,-

IV Luiza de Darroa,-Maaoel Lobo,-

V Francisco de Barrao Lobo,-Anna de Mcneaea,-

VI l!:uzebia Tellcs de ldenezea,-Mi,uel Alvarea Campoa.

VII Luiza Tellcl,-hrfllll·ll!r An.tooio Pinheiro de Carvalho,

VIII Sartnllt116r Jos~ Pinheiro Lobo,-Perpetun de Mendonta.

IX Antonio Pinheiro Lobo,-Joanna Bezerra de Meaczea,-
·j 

X lrltadlirl Leandro Bezerra Monteiro,-Roa11 Jooepha do Sacrameato,-

XI Teaenlt·nroul Joa~ Geraldo Bezerra de Menezet,-Jeronima Bezerra de 

Meneru,-

XII Dr. Leandro Bezerra Mootelro,-Kmcrcnclana de Siqueira Maciel De-

Etrre,-

XIII Dr. Joo~ Geraldo Bcnrra de Mcauoa, · -Luciada Moat~doaio Bezerra da 

Mcnezee,-

XIV Dr. Geraldo Moatedonio B .. crra de Meaczca,-odettc Ptrcira DCierra 
\ 

de Mcne,ca,-

XV Leandro Bezerra de Nenezea 

~ ·· 

IJ 2lt. t;eM.ldo. 11waledtmió.., :Beuua de 1lunuu 

e dua. edfW4a IJtÚiie 1l~ 'nuet-ta de 11te~WJM. 

f14t./.icitulm o. naruitnento. de d.eu ~~ l!u.ndto. em 

1tid!teM.i, ao.d. 18 . de 1.el).eu.iJW. de 190. 

Rua Tiradentes, 157 
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Adro!o Me.oquita. da Costa. M'ini..stro 

da J ti a., i:ec u ontem, em seu Gabinete, o 
Sr. n tl!e do Bezerra de Menezes, Pre-
siden Superior do Trrubalho, e em 
audi ci p 11 tendeu a tôdas as pessoas 
que p curara . 
. ~ 

q~k ~~:: R:..oc:k~ 
2~ ~~" 4r.&J9J' 

Conferenciou com o mi-

nistro~d ~eç o pre-
sidente o r· 1 Su-

perior d ho 
·O mi o Adroaldo 1\les-

qulta da Costa, titular da pas
ta da Justiça, recebeu em con
ferência o ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, presiden
te do Superior. Ttibunal do 
Tr"b-"lho, , \ 
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Maior garantia aos trabalhadores dirigentes sindicais 
João Antero de Carvalho, ex-Procurador

Geral da Justiça Especializada e dedicado aos 

problemas sociais, ocupa-se da divulgação dos 

assuntos vinculados ao Direito do Trabalho e 

à Previdência Social . Autor de· obras sobre 

esses assuntos, todos os seus 'livros e s t ã o 

esgotados, encontrando-se no prelo a terceira 

edição de um dos mais apreciados: «Cargos 

de Direção no Direito do Trabalho» . 

Na condição de jornalista, além das suas 

habituais crônicas esportivas (sempre· sobre o 

América, do •Rio), mantém colunas em «0 Dia», 

da Guanabara, destacando-se o «'Consultório 

Trabalhista» e na «Revista Consultor Fiscal». 
Na edição de 9 de setembro ,passado (em 

«0 Dia») foram ·feitas algumas considerações 

em torno da Lei n9 5 . 911, :de 27-8-72, que 

trata da extensão da estabilidade do trabalha· 

dor dirigente sindical . 

Pela oportunidade do assunto, e t•ratan

do-se de matéria referente às entidades sin

dicais e seus dirigentes, passamos à transcri

ção daquela nota, que nos dá a nítida idéia 

do interesse sempre demonstrado pelo autor 

de «·Comentários à Jurisprudência Trabalhista». 

Na forma do parágrafo 3", artigo 543, 

da ConsoHdação das Leis do T•rabalho, é ve· 

dada a dispensa do empregado sindicaliz·ado, 

a par1ir do momento do registro de sua can· 

didatura a cargo de dir·eção ou •representação 

sindicarl, caso seja eleito, irndusive como su

plente, salvo .no caso de cometimento de falta 
grave . 

A vedação se estendia até nove•nta dias 

após o f·inal do respeotivo mandato. Todav-ia, 

a recente Lei ·n• 5 . 911, de 27 de agosto do 

ano em cu·rso, publkada no «Diário Oficia·!», 
de 29 do mesmo mês, qirlatou esse prazo 
para um ano . 

Primitivamente, o citado dispositivo limi· 

tava-se a declarar que o «empregado eleito 

para cargo de adminis•tração si•ndi,ca'l ou 're· 
pres·e,ntação profiss·ional não poderia, por 

motivo de serviço, ser impedido do ex·ercício 

de suas funções, nem transferido sem causa 

j·usüfkada, a j•uízo do Ministério do Trabalho, 

lndú•s·tr·ia e Comércio, para lugar ou mister 

que lhe d'ifoiculte ou tome impossível o desem

penho da comissão ou mandato» . 

Foi a jurisprudência traba•lhista, no en· 

tanto, que, inte•npretando o citado a•rtigo, pro· 
clamou a «esil:abirl·id'ade porovis6ria do di•rigente 
sindicarl», tendo havirdo, não obstan1e, f•unda-

mentais divergências, durante longo tempo, 
tanto que o nosso companheiro, J. Antero de 

Carvalho, em seu l·ivro, «Comentários à Jmis

pr·udência Traba11hista», a propósito do aswn

to, sustentava, em 1953, «que não seria ló· 

gico que a lei, vedando a transferência impe

ditiva de funções sindicais, admitisse a dis· 

pensa sem justa cau·sa medi·aif1ite pagamento 
de i1ndenização como se se t•ratasse de um 

caso comum» (rpág. 178) . 

Mais adiante, admi•tiu: «Consti•tuiria, pois, 

um contra-senso dificulif:ar a transferência e 

permi·Hr a despedida sem justo mot·ivo, re· 

sultando daí, em última análise, a i•noperâ111cia 

do disposi·tivo legal, o que se não pode, evi

dentemente, admitir . A estrita observâ1ncia 

dos preceitos que or·ientam a espécie, impioica, 

pois, necessariamente, a gara,ntia da estabi· 

!idade no emprego, com vista a facilita·r ao 
trabalhador o desempenho livre e seguro da 
i•nvestidura do ma1ndato . Está-·se a ver, por

tanto, um caso típico de es·tabilidade tempo

rária , perdurável enquanto o empregado man

tiver a situação no si·ndicato» . 

Aquele tempo, a dúvida foi elucidada, 
conforme o saudoso Mirnistro Ribeiro da Cos

ta, do STF, por uma «compr·eensão ex•tensiva», 

emergente da letra do prefa·lado dispos•i•tivo 

(ag. lnst·r. 13. 422) . 

Posteriormen·te, o ·legislador res01lveu 

transpor para a le·i o entendimento dos T'ribu

nais trabalhistas, que já havia sido aceito pelo 

Supremo Tribunal Federarl, acrescentando pa

rágra·fo ao aritgo 543, tendo agora, como fri

sado, ampliado o prazo de noventa dias para 

um ano após o f•i·nal do mandato. 
Destarte, o parágrafo terceiro, do mesmo 

art·igo 543, da CLT, passou a ter a seguinte 

redação, por força daquela Lei 5 . 911: «É ve

dada a dispe,nsa do empregado s·indi,calizado, 

a partir do momento do regis·tro de sua ca·n· 

didatoura a cargo de direção ou representação 

sindical, até 1 (um) ano após o fi,nal do seu 

mandato, caso seja eleito, i'ne'lousive, como s·U· 
plente, salvo se cometer talil:a grave devida

mente apurada nos te·rmos des·ta Conso•lida
ção» . 

Nada mais justo relembrar, nessa altura, 

que talvez o prime·iro juiz a prof.erir voto , em 
favor da estabilidade si·ndica•l, tenha sido o 
Minis·tro Geraldo Mon<t:edon·io Bezerra de Me

neses, então i•ntegranif:e do Tribunal Superior 
do 'f>raba•l>ho, onde exerceu br·ilhante e pro
fícua judicatura . 



Trabalho e Assistência 
A verdadeira situação dos motoristas 
particulares em face da lei e das 
recentes medida tomadas pelo governo 
para o aproveitamento dos mesmos 

Sobre o assunto de t!'io palpitante atu
alidade, a 2.• Junta de Conciliação e 
Julgamento do Distrito Federal profe 
riu a importapte decisão que passamos 
a transcrever: 

"EMENTA: - Em duas hipóteses, o 
proprietârio de veiculo destinado ao 

seu próprio uso, não estã obrigado a 
manter o respectivo motorista e a pa
lar·lhe o salârio: 

l.O) se este deixou de illS<'Io·ever-se 
no Instituto de Aposentadoria e Penr 
sOes dos Empregados em Transportes e 
Cargas. no serviço destinado ao reem• 
prego dos "chaufeurs" particulares; 20J 
se Inscrito. não se apresentou ao novo 
emprl'!go que lhe foi designado. por is-
80 que 6 na finalidade do recente De
c:reto-ll'!i que temos de considerar, e 
esfe não teve outro objetivo senão o 
de amparar uma classe ameaçada de de . 
-semprego. em face da situação criada 
peta crise dl'! c:ombustivel. Contra Dona. 
Maria Emilia de Araujo Barcelos re 
-clama o motorista particular Julio Ama
ral Sobrinho, acent1.1ando ter sido dis
pensado em vinte e sete de agosto de 
mil novecentos e quartlnta e dois. Re 
quereu. no termo inicial fosse a recta• 
mada "citada para, no prazo de dez 
dias. da citação vir efetuar o d~pósi
to dos salários relativos ao mês de agos
to, não recE-bidos, bem como os salá· 
rios que se forem vencendo, independen· 
temente de nova reclamação, caso a 
empregadora não deseje aproveitar os 
seu' serviços. consoante o disposto no 
parágrafo único do artigo primeiro do 

ecreto-lei núml'ro quatro mil quatro
~ntos e noventa e >eis, de dezoito de 
julho de mil novecentos e quarenta e 
dois . sob pena de prosseguir-se a ação 
de acordo com o rito processual d~ 
Justiça do Trabalho··. Foi feita a ci
taçlo à reclamada, afim de que, na 
conformidade do que prescreve o De
creto citado, artigo segundo, parágra
fo primeiro, depositasse, no prazo de 
.:iez dias. no Banco do Brasil. mediantt 
e;uia desta Junta, a import:incia dos sa
lários correspondentes ao mês de agos
to, sob · pena de, · não o fazendo, pagat 
a multa de trinta por cento sobre a 
quantia a que fosse condenada. A em• 
pregadora não ·atendeu à notificação 
Foi então, designada a audiência de ins
trucão e julgamento. As partes apre
Eentaram cinco testemunhas. Por exi
gência õa Junta, o reclamante exibiu c. 
cartão de protocolo relativo à sua ins· 
crição (número quatrocentos e trinta 
e um) no Instituto de AposE'ntadorla e 
Pensões dos Empregados em Transportes 
e Carl(a~. que foi, como se sabe, In
cumbido do •erviço de control-: para o 
aproveitamento dos motori.;tas parti· 
culares, tend" todavia ponderado que 
aguarda a notificação do Instituto ])ara 
apresenar-se .ao novo emprego a ser· 
lhe designado. A reclamada nada ar
guiu contra esta declaraciio do recla 
mante . Isto posto. e CONSIDERANDO 
que, pelo depoimento das test .. munh&s 
ouvidas no processo, se verlíica à evi· 
dênela que o reclamante recebeu. real· 
mente, os salários correspondentes 110 
mês de agosto e que a sua dispensa se 
ver_lflcou ~ob n fundamento de força 
mator; CONSIDERANDO que positiva
do ficou: a) ter o rrclamante trabalha
do, após a paralização do carro parti
cular >num caminh~o movido a ga•oz;rê· 
nio de propriedade da reclamada; b) 
ter sido dlspen<ado sem que desse mo· 
tivo A rutvra do contrato de trabalho· 
CONSIDERANDO, porem, que merece s..i
transcrito "ipsls literi' · et virgulis" o 
artigo primeiro do Decreto-lei número 
quatro mil quatrocentos e e 
seis. de dtzoito de 

torista em atividades eompat.IVf!!iS t'om 
as aptidões deste; CONSIDERANDO que 
o "enquanto" do artillo citado detxa 
claro que a obrigatoriedade Imposta é 
de "carater transitório", tanto assim 
que o governo estã ultimando medidas 
para solucl<lllar det!nl!tlvamer.,te ._ st
tuaçlo; CONSIDERANDO que, feita a 
sua lnscrlçlio, o reclalll&nte 81\l~a a 
notificação oflt:ial do Instituto para 
•presentar-se ao novo emprego, ocàsilo 
em que cessarA, ê obvto, a r~nsabl· 
lidade da reclamada de mantê-lo a seu 
serviço e pagar-lhe os salârios; CON
SIDERANDO que "ipso facto, ipso jure" 
o reclamante só poderia ser dispensado, 
a partir da clêta do encerramento das 
Inscrições, se ele nlo sl!l houvesse ins
crito ou tivesse .deixado de apresentar
se ao emprego que lhe fosse designado 
pelo Instituto. por isso que o Decreto
lei teve em vista "amparar" o motoris
ta particular " desde que este não acei
te tal amparo não pode pleitear os fa
vores legais; CONSIDERANDO que, em 
face dos termos claros da reclamação. 
corria à reclamada o dever de depositar 
os salérios do reclamante corresponden
te ao mês de setembro, f! porque não o 
fez é passivel da multa de trinta por 
cento; CONSIDERANDO o mais dos au
tos:-

RESOLVE a Junta, por unanimidade. 
condenar a reclamada, Maria Emllla de 
Araujo Barçelo•· a pagar ao rec)aman
te, Julio do Amaral Sobrinho, no prazo 
de cmco - dias, a Importância de qui
nhentos mil réis, correspondente ao' sa· 
lârios do mês de setembro de mil no. 
veecntos e quarenta e dois; a mantê-lo 
em serviço até a data de sua apresell 
tacão ao novo emprego a. ser Indicado 
pelo Instituto de Aposentadoria e Pen
~ões dos Empregados em Transportes ~ 
Cargas; a pagar a multa de cento e cln
quenta mil ré!!!, tudo nos termos dos ar
tigo~ primeiro, segl4ndo, parégrafo pri·· 
melro, "in fine'~ do Deqreto-let n~
mero quatro mil quatrocentos e noven
ta e seis, de dezoito de julho de mil 
novecentos e quarenta e dois. Custas 
pela re&lamada, para cujo efeito é da• 
do ao presente o seiscentos 
cinquenta mil réis. 
de outubro de 1942. 




