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Prezado Confrade , 

62ª REUNIÃO - Aos vinte e seis dias do mês de setembro 
de 1977, no salao do restaurante do Instituto de Engenharia, si
to no Viaduto Dona Paulina, nº 80 , 9º andar, nesta Capital, rea
lizou-se mais uma reunião administrativa e cientifica sob a pre
sidência do Acadêmi~o AntÓnio Ferreira Cesarino JÚnior,.. com a J?r~ 
sença de vinte e tres pessoas. O orador inscrito, Academico Ser
gio Marques da Cruz , da cadeira nº 24, desenvolveu o tema "A No
va Lei do DivÓrcio- Proteção dos Filhos", assunto que mereceu a 
atenção dos juristas presentes pela sua atualidade, sendo o con
ferencista bastante aparteado pelos Acadêmicos Moacyr Amaral San 
tos, Roberto Barretto Prado, Osvaldo Aranha Bandeira de · Meloe oü 
tros. A seguir, realizou-se jantar de confraternização. -

VISITANTES E MEMBROS CORRESPONDENTES - É com prazer que o 
"Boletimrt registra a presença na nossa 62ª reunião do dia 26 dos 
seguintes mestres de Direito: Prof. Geraldo Mo Bezerra de Mene 
ses, do Rio de Janeiro; Prof. Célio Goyatá e Prof. Osiris Rocha, 
ambos de Belo Horizonte. - Na oportunidade, o Sr. Presidente pro 
pôs ao plenário que a Academia elegesse os três ilustres visitan 
tes jUTistas "membro correspondente" da Academia em seus domici= 
lias. Posta em discussão e votação, a proposta recebeu uma salva 
de palmas, o que vale·dizer que foi aprovada por unanimidade. 
Com a palavra, o Prof. Geraldo M. Bezerra de Meneses, em seue em 
nome dos dois colegas presentes, agradeceu o convite para o jan
tar de confraternização, o titulo de "membro correspondente" e as 
gentilezas que lhes foram dispensadaso 

EVENTOS ACAD~MICOS - Do programa elaborado pela Egrégia 
Congregaçao da Faculdade de Direi to do Largo São Francisco, por 
ocasião do transcurso do sesquicentenário, consta o poema intitu 
lado "Santuário da Liberdade" ali declamado pelo Acadêmico Mári õ 
Hoeppner D~tra, da cadeira nº 8. - O Acadêmico AntÓnio Ferreira 
Cesarino Junior, da cadeira nº 1, e nosso Presidente , recebeu do 
Instituto HistÓrico e Geográfico de são Paulo diplomaAe medalha 
"Dom Pedro II". - O "Boletim" cumprimenta-o. - O Academicp Mi 
guel Reale, da cadeira ,nº 33, falou sobre "Humanismo e Ciencia na 
UniversidadeH no Seminario sobre o Ensino Superior realizado em 
Brasilia, DF. - O Acadêmico Ruy Barbosa Nogueira , da cadeira nº 
34, elegeu-se "O Tributarista do Ano". - O "Boletim" cumprimen
ta-o. - O Engº Paulo Salim Maluf , membro benfeitor desta Acade -
mia, recebeu da Egrégia Assembléia Legislativa do Estado do Ri o 
de Janeiro o titulo de "benemérito" do Estado do Rio de Janeiro. 
- O "Boletim" cumprimenta-o. - O Acadêmico Sérgio Marques da Cruz, 
da cadeira nº 24, proferiu conferência no dia 26 do corrente so
bre o tema: "A Nova Lei do DivÓrcio -Proteção dos Filhos". - O 
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Academia Paulista de Direito 

Pela glória do acor , do Direito, 
pelo bem e a justiqa eviterna, 
nós luta~os, pe~samss e crecios 
num futuro de paz e har.m.onia. 

AC2.de:nia Paulista de Direi to, 
baluarte da ~erra paulista, 
estandarte do chão a~chietano, 
fortaleza da fé no Direito~ 

~ . 

Os se~s pares estão vigilantes 
na defesa do bem e do justo. estribilho 

"Jussum q_uia justum jus", 
o Direito é obrigató~io . porque justo, 
é o lema da nossa entidade, · 
que peleja incansável, confiante 
num Brasil ir~anado nQ awo~. 

Trabalhe.mos a· olhar o porvir, 
vislunbranà.o o país do futuro, 
cuja história se fe~ na concórdia, 
no respeito ao Direito e à Justiça. 

AC2de~ia Paulista de Direito, 
um exemplo de crença e ideal, 
como um lÍrio na terra do ApÓstolo, 
que pregou muito amor à verdade. 

· Os seus pares estão vigilantes ( 
na defesa do bem e do justo. ( 

estribilho 

Melodia do 
Hi~ .à Bandeira ~e Eilac 
Ritmo - 3a. 6a. - 9a. 

· são Paulo, 4 de agosto de 1977 
(52 -aniversário da fundação) 

---- · . 
-Letra- do -.A.cadê:a.ico -João G~albe::-to de Oliveira. ---~---
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Acadêmico Vitorino P~ata Castelo Branco , da cadeira nQ 23, pro~ 
nunciou quatro conferências sobre criminologia na Facu~dadede D~ 
reito da Universidade Federal de Aracaju, SE. - O Academico Yl
ves !losé de IVIiranda Guimarães, da cadeira nQ 29, J?Ublicou "A Si
t~açao Atual da Parafiscalidade no Direito Tributario". - O Aca
demico Cid Flaqu~r Scartezzini , da cadeira nQ 18, pronunc~ou cog 
ferência em Brasília no 4Q Congresso Nacional de Criminalistica 
intitulada "Da Imprescri tibilidade dos Assentamentos de Registros 
Criminais e seus Reflexos na Estigmatização Social". - O Acadêmi 
co Rui Barbosa Nogueira, da cadeira nQ 34, prof~riu · conferência
na Faculdade de Direito sobre "0 Direito Tributario. Sua Codifi
cação, Estudo e Ensino no Exterior e no Brasil". - O Acadêmico 
C~ssio de Mesquita Barros, da cadeira nº 19, foi aprovadocomdis 
tinção no concurso para a livre-docência da cadeira de Direito -
do Trabalho na Faculdade de Direito do Largo São Francisco . - O 
mesmo Acadêmico publicou "Transferência de Empregados e a Lei nQ 
6 .. 203/75". - O Acadêmico Luis Robe rto de Resende Puech, da cadei 
ra nº 27, pronunciou na Pontificia Universidade CatÓlica de Sãõ 
Paulo conferência intitulada "Perspectivas Atuais do Direito do 
Trabalho". 

,DISTINÇÃO ME~ITÓRIA - ~ sessão magna do vetusto Instit~ 
to Historico e Geografico de Sao Paulo, fundado em 1890, realiz~ 
da no dia 3 do corrente, a ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO recebeu 
s olenemente a "I"'edalha civico-Cul tural DOM PEDRO II" oficializa
da pelo Decreto Estadual nQ 7.288, de 12 de dezembro de 1975, a
companhada de significativo Diploma em pergaminho. Ao ato compa
receram o Acadêmico AntÔnio Ferreira Cesarino Júnior, presidente 
do Sodalicio, e o~ Acadêmicos João da Rocha Lima, titula+ da ca
deira nQ 22, e Joao Gualberto de Oliveira , titular da cadeira nQ 
21. Trata-se indubitavelmente de distinção meritÓria que vem, 
após cinco ano~ de árduo trabalho, coroar os esforçosAdos inte-
grantes do Egregio Conselho Diretor e dos nobres academicos que 
compõem o nosso Silogeu . - O "Boletim" regosija-se com tal honr~ 
ria. 

NOVA ESCALA ADOTADA PARA AS REUNIÕES - A fim de solucià
nar o ~roblema de cada Confrade no tocante ao seu não compareci
mento ~s reuniões sempre marcagas para a Última se~unda feira de 
cada mes, o Sr. Presidente, apos fazer consulta te efonica a 
maioria dos Confrades, submeteu ao plen~rio da reunião realizada 
no dia 26 do corrente nova escala , ou seja · que a reunião mensal 
passass~ de segunda feira par~ terça feira. Posta a sugestão em 
discussao e aprovaçao, o plenario por unanimidade decidiu se ado
tasse o sistema de rodizio, a titulo experimental , medida que,ao 
que parece, acomogara o prob±ema de cada um. De acorgo po~s com 
o resolvido, ~ proxima reuniao da,Academia se efetuara no dia 25 
de outubro proximo, terça feira , as 20,00 horas. E assim sucessi 
vamente. 

CONTA DE POUPANÇA - A conta de poupança nQ 10.128/4 aber 
ta na Caixa EconÓmica do Estado de São Paulo (Agência ClÓvis Be: 
viláqua) acusou, em 30/9/1977, um saldo positivo de ®46.992 ,15, 
inclusive juros e correção monet~ria . 

São Paulo, 30 de setembro de 1977 

Saudações acadêmicas 

João Gualberto de Oliveira 
Secret~rio Geral 




