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ADVOGADO 
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Vitória, 29 de Junho de 1959. 

Caro amigo e protetor Geraldo, 

Ontem, fui a Guarapari com a minha 

família fazer uma visita ao professor Alvaro Sardinha, que ficou 

muito satisfeito. Pediu-me, at~, para comprar-lhe uns rem~dioe, / 

aqui em Vit6ria. Reservadamente, sem pedir-lhe, indicou-me os 20 

pontos que escolheria, como examinador. Penso que valerão, porque, 

hoje, ao despedir-me, retornando a Vitória, êle salientou que eu 

me não esquecesse de, na volta dele, aqui em Vitória, lembrar-lhe 

os pontos escolhidos. Pediu-me muita reserva. 

Destarte, cabe ao professor Carlos 

Xavier fazer com que os professores Epaminondas Josl Pontes e 

Barreto Campello não escolham os pontos, concordando com o profes-

sor Sardinha. Já escrevi, neste sentido e reservadamente, ao pro-

fessor Carlos Xavier, mas espero que você, com a mesma reserva, 

troque id~iae com êle. Afinal de contas todos os três examinadores 

foram indicados pelo Desembargador Carlos Xavier. 

A espôsa do professor 1lvaro Sardi-

nha disse à minha esp6sa, que o mesmo lhe dissera que a minha te-

se ~ superior, muito superior as doe meus oponentes. Bem sei que 

tudo foi motivado pelo amigo e protetor. Mas ainda espero mais 

ajuda sua em colaboração com ~ Desembargador Carlos Xavier. 

Recomende-me à família, bem como a 

Julita. 

s do amigo, penhoradamente grato. 
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ARGUIÇÃO 

Se fosse examinador, qu~o à tese 

do Juiz, - "A 11 NÂO EXIGIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA" COMO EXCLlJDENTE 

DE CULPABILIDADE", diria, de - ~nício, que ae não trata de uma tese 

e, sim, de um pequeno trabalho doutrinário, , ~&& sem originalidade. 

A seguir~ realçaria que o candidato não sabe alemão, embora cite .au

tores tedescos sem indicar a fonte. Percebe-se do lt. Capítulo (dois 

apenas), a falta 4e originalidade, porque reproduz, sem cerim8ni•, 

a síntese feita sobre o tema por JIMENES DE AS11A no seu "Tratado", 

vol. 51. Indagaria, então, ao candidato, como se pode criticar a 

opinião de autores, quando não os leu no original e, sim, atatv's 

de citações? Em suma, transplantou para o lt. Capítulo de sua tese 

a opinião de Asúa, fazenõo-a sua (sem trovar). Mas, como a expõe, 

parece que as críticas si~ orig~nais. E, pois, um pequeno relat6rio. 

--x-.... 
No 21. Capítulo, limita-se a citar 

M 

EDMUND MEZGER(o candidato deve ter lido o autor, p~rque o seu "Tra-

tado" foi traduzido para o -hespanhol), AS11A , NELSON HUNGRIA e SOUSA 

Neto. Não há, tambem, 'originalidade, ao menos na exposição.O tema 

' profundo • complexo. O juiz SOUSA NETO, no seu livro "0 Motivo e 

o Dolo 11 , Rio, 1956, 21. ed., pá.g. 163, refere que nen~um autor na-

cional concedeu ressalto à teoria da não exigibilid~de de outra con

.!!m• C i ta Kezger e As)Ía, lembrando que_, apesar da divulgação dos 

livros ~esses penalistas, ninguem, at' agora, se preocupou, a fundo, 

com essa doutrina, Rea!"ça que, entre n6s, foi Nelson Hungria que 

mais se ocupou da não exigibilidade. Entretanto, o juiz Sousa Neto 

penetrou, com segurança, no assunto, fazendo uma feliz exposição. 

Aliás, foi mais profundo que Hungria.Quando esperavamos que o can-
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ADVOGADO 
desenvoivendo essa humana concepção de ori-

gem alemã, tornando, pois, sua tese impor-Edifício Santa Mônica • 5.0 and. - Sala 505 
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tante , a decepção foi enorme.Isto porque o 

candidato, em apenas seis páginas,sua tese tem apenas 14 páginas), 

nada mais fez do que uma s!nt,se da matlria exposta por MEZGER, 

ASttA, NELSON HUNGRIA e SOUSA NETO. F~rça 4 diz&-lo, trata-se de um 

pequeno relat6rio da exposição dos mestres citados. Estamos em uma 

floresta e o candidato nio quiz penetrá-la, conquanto o ,caminho 

já estivesse aberto pelos autores citados. Prefer1u relatar, sd • 

tão s6, a opinião dos autores que lhe penetraram. 

---x---
Ocupo-me do tema na minha tesea página 

39 a 40. 

---x---
Cito você na página lOO;ALAVARO SARDINHA, página 

157 e EPAMINONDAS JOSI PONTES, página 170. 

---x---
Estou acabando de ler a tese do outro 

candidato. Geraldo, há at4 plágio. Mandar-lhe-ei a minha opinião, 

talvez am~hã. Voc3 4 perito em leitura de tese. Dar-me-á tamblm 

a sua opinião. · 
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Vitória, 12 de Junho de 1959. 

Geraldo, amigo. 

Recebi sua carta confortadora. 

Estou estudando com afinco, já que tenho concorrentes. Temo a 

prova escrita. Para mim, será a prova mais dura. Se sair bem/ 

da mesma, espero que tudo correrá bem, mercê de Deus.~'ero / 

que você,por ocasião de meu concurso, esteja aqui, para fazer 

a devida cobertura. ~ncidirá com o concurso de Direito Civil, 

do qual você será examinador. O Dr. Carlos Xavier estará, tam-

bem aqui, para fazer a cobertura do concurso do sobrinho, De-

sembargador Manoel Xavier Pais Barreto Filho e do meu. 

Estou lhe remetendo a minha tese 

e a dos meus concorrentes.Fiquei decepcionado com a do jovem / 

Juiz de Direito da Comarca de Santa Leopoldina.Voc& tamb4m fi-

cará. Um tema profundo e a tese 4 apenas de 14 páginas. Fui i~ 

formado pelo professor Salgado Martins, catedrático de Direito 

Penal, da Faculdade de Direito da Universidade de Porto Alegre, 

que aqui esteve a serviço proffssionaf, du••nte tr3s dias, indo 

ontem para o norte, que, na f aculdade dele, ·a inscrição do Juiz 

seria indeferida, porque, no mínimo, a tese deve ser de 40 pág! 

nas. Haverá lei a respeito? Escreva-me, oriente-me. O juiz anda 

contando vantagem, enquanto eu continuo vendo fantasmas. 

A tese do comunista, que ' advogado e 

farmacêutico em Aimor~s, vizinho Município do Estado de Minas 
~~t.:: ot.. ~-'à~.'. : LI... • 
Gere:L;Di Cir do qÜâo JuiZ) Escolheu. · rf ... um tema / 

difícil, profundamente filosófico.Da relação da Faculdade não 

consta o nome do professor Lídio Machado Bandeira de Mello.Eu 

' que pensei no nome dele.Mas o candidato mineiro aponta, na / 

própria tese, o professor Lídio, que ' católico, como protetor 

I~ -..c.,- I V 
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dele. Talvez o professor Lídio ignora que o mineiro, de Aimor~s, 

seja comunista. Os candidatos de fora
1

que serão indicados pelo/ 

Conselho T~cnioo sãoa 1lvaro Sardinha, Epaminondas José Pontes 
I 

e Barreto Campelo, êste ~ltimo amigo do Desembargador Carlos / 

Xavier, do qual ~ fiador. 

Mandar-lhe-ei, por êsses dias, o 

resumo de minha documentação, que 4 6tima. 

Mande-me o livro do prof. Alvaro 

Sardinha, intitulado "Tentativa Impossivel". 

Você, quando aqui vier, vai rece-

ber uma grande homenagem. Seu nome está, hoje, consagrado na i-

lha de Vit6ria. Todos o admiram pela sua fé e pelo seu valor i~ 

telectual. 

Recebi os livros que você teve a 

gentileza de enviar-me, colaborando para o meu sucesso. Devol-

ver-lhe-ei o livro que pertencia ao seu saudoso e inesqueoivel 

pai, logo ap6s lê-lo. 

Geraldo, conto com voe&, notada-

mente G~seu incentivo. Já mui lhe devo na limpeza de minha te-

se. Opine sôbre a de meus candidatos. O Des. Barreto vai enviar-

lhe a tese doe outros dois concorrentes, maepara três cadeiras. 

Que beleza ••• 

Recomende-me à sua família. A minha recomenda a todos os seus. 

f.s. ~i-a .. ~.-~~~~.é'~~tld-
. ~~~~. • • ~ _J;JL{- ~5j 



E N'C O N T RO -MA R C ADO 
A p o s to 1 a do R a d i o f ô n i c o d e O o m Ma r c o s Ba-r b ·o s a 

( R á d i o J o r na 1 do B r a s i 1 ) ,. ' ... . 
.. . 

A ~ARGEM DA PSBJX)-TEOLOOIA DA liBERTAÇÃO :. 

O Prof. Geraldo Bezerra de Menezes, m~mbro 
do Conselho Federa) de Cultura e autor de virias . o
bras. como a Doutrina Social e o Direito do Trabalho, 
P o 1 f t i c a S i n d i c a 1 B r a s i l e i r a , Edu caça o Mo r a 1 e C • v i c a, 
Hom~ns - ~ ·idiias ã Luz da Fi e tantos outros, ~caba de 
pubficar um folheto intitulado A Margem da Pseudo-Te~ 
t·ogia da Libertação, de que passamos a ler ':lm trecho 
aa lntrodl!çao. 

"Atento ãs realidades econômicas-, sociai-s e 
~olÍticas 0e nossa êpoca e seus de s afios, lute ~ Povo 
de Deus, com desassombro e espírito evangélico, serie 
dade e bom senso, realismo e objetividade, pela - ~iusi 

· da justiça e defesa dos pobres. Lute contra as mani -
féstaç~es do 5dio, da violincia e da 'njustiça;as con 
diçÕes degradantes de vida e de trabalho; a indigênci 
a, a marginalização e as desigualdades sociais; a o= 
pressão em suas incidências s5cio-econômicas, cultu
rais, políticas e raciais; a fome, a misêria, e a do
ença; o desemprego e o analfabetismo; a corrupção, o 
seque s t r o ·e o t r â f i c o d ·e d roga s • Lu t e p e 1 a 1 i b e r d a de , 
dignidade e promoção do homem e seus direitos funda~ ~ = 

· mentais; · pela fraternidade e a paz; pelo · ~alârio jus- · 
to e o acesso ã propried~de; pela reforma agrária em 

u termos de justiça social; por hospitais e escolas pa
. ra o povo; pelas vitimas das tragédias coletivas; pelo 

=r aprimoramento do Direito do Trabalho"e Seguridade So
cial; por ·estruturas ou mecanismos sociais mais jus -
tos e mais humanos. Mas faça-os sem ambiguidades, sem 
radicalismos, sem desvios, sem passionalismo , estéril . 
e sem ceder à tentação da vaidade." 

Ap5s plantar esta . bandeira, que e sua,que e 
a nossa~ que i do Papa {e . que os adversários insistem 
em no s t i r a r d a s mão s p r e t e n d e n do , d e m ã f é se r' a p e n a s 
d e 1 e s ) , o . P r o f e s s o r G e r a 1 do B e z e r r a d e Me n e z e s · "no .. o -
pGscul6 A Margem da P~eudo-Teologia da Libert~ção en~ 
mera uma longa ladainha de mais de too ressalvas, que 
começam sempre com a pre~osição sem.Vamos enumerar e 



mesmo resumir algumas, uma vez que não cabem todas 
em nosso espaço. Assim propõe-nos ele a luta pela 
justiça e a defesa dos póbres, mas sem trair a causa 
dos pobres, traindo a causa da lgreja.Sem • desprezar 
a vigorosa admoestação de João Paulo I I, de que a a
daptação da catequese não autoriza a redução da dou
trina nem a escamoteação da verdade.Sem tolerar que 
a luta pela justiça e 1 iberdade do homem, compreendi 
da no sentido econômico e político, constitua o as7 
pecto exclusivo e essencial da salvação, o que r e dun 
daria em supor que o Evangelho se reduza a um Evang; 
lho puramente ter r estre. Sem acusar os defensores da 
ortodox i a de pas s ividade, indulgência e .-: cumplicidade 
culpáveis em face das situações intoleráveis de regi 
mes políticos que mantêm tais situações. -

Lutar, sim, pela justiça e a defesa dos po 
bres, mas sem . de s curar de que a primeira · 1 iberta~i~ 
que se deve propo r cionar ao homem é a do mal moral 
que aninha em seu· coração, porque .aí está também a 
causa do pecado social e de toda estrutura opressiva. 
Sem embrenhar-se em interpretações da Sagrada Escri
tura, derivadas de especulações polftico-ideológicas 
contrárias à interpretação do Magistério da Igreja. 
Sem impugnar o valor salvífico da morte de Cristo , 
sem apresentar o Filho de Deus como 1 ibertador ideo
logizado e politizado, sem asseverar que Jesus e os 
apóstolos foram membros da classe oprimida, : Sem con
tradizer que o Redentor tenha fundado a · Igreja por a 
to expresso de sua vontade, de acordo com a categ5rT 
ca afirmação de Puebla, con~lrmando a do Vaticano IT. 
Sem introduzir separação entre Igreja· e Reino de D~
us, numa atitude de desconfiança em relação à Igreja 
institucional, contrapondo-lhe outra popular,que nas 
ce do povo. Sem patrocinar o absurdo de uma reinven= 
ção da Igreja, como pretende certo 11 teólogo 11 brasi -
leiro. Sem esquecer que não e missão própria da lgre 
ja impor reformas sociais ou indicar as modalidades 
contingentes de sua realização, mas explicar os prin 
cípios morais que devem i.nspirar tais reformas, gra7 
ças sobretudo à renovação das mentes e ã conversão 
dos corações. Sem estabelecer magistérios _paralelos, 
debilitando a únidade da Igreja. Sem yirar pelo aves 
soas pregações e homillas,substituindo a palavra di 
salvação pelo bta-btã-btã social ê polTtico. 

Essas ressalvas todas e mais tantas outras, 

que não pudemos citar, receberam os aplausos d 
te Bispos em carta ao Autor, dos quais citamos 
guns: Dom Pedro Fedalto,Arcebispo de Curitiba; 
cente Zioni ,Arcebispo de Botucatu;Dom Geraldo 
Reis, Arcebispo de Diamantina; Dom Antônio Bar 
Arcebispo de Campo Grande; Dom Silvestre Luis 
an, Arcebispo de Vitória; Dom Jaime Coelho, Ar 
po de Marlngi; Dom A~tonio Afonso de Miranda, 
de Taubaté; Dom José Chaves,Bispo de Uruaçu;Do 
gar Carícia de Gouvêa, Bispo de lrecê;Dom Fra 
Autregésilo de Mesquita, Bispo de Afogados da 
ieira. 

Muitos outros já terão escrito ao meu 
migo Geraldo Bezerra de Menezes depois que est 
junto~, vindo assim a formar fil~iras ao lado 
que frequentemente se tem manifestado em seus 
gos contra a Teologia da Libertação,como o· C 
Dom Eugênio Sales, Dom Josi Freire Falcão,Dom 
no Duarte,Dom José Veloso,Dom Boaventura Klope 
Dom Lucas Moreira Neves, e Dom José Romer. 

Quando o Dr. Geraldo Bezerra de Meneze 
dia no trecho que lemos à existência de um Mag 
o paralelo ao da Igreja, não falou em vão. lnfe 
te vemos até bispos enslnando e praticando o c 
rio do que o Papa recomenda, como é o caso de 
dro Casaldál lga,ao qual se refere - o editorial 
nal do Brasil de 26 de setembro,que passamos a 

A8n<JàEs ··DE· v·IRGEM 
j • 

D. ·-Pedro Casaldiliga voltou e~fuziante 
caragua, numa revoada eclesiástica de que tamb 
ticiparam Leonardo Boff e Frei Beta.· Para o Bi 
Sio . Felix do Araguaia, a revoluçio nicaraguens 
mai -s cristi da história". D. Pedro criticou a 
q u i a 1 o c a 1 , q u e a d o t a "um a p o s i ç i o c o n f u s a " , e -· 
tal apoio ã "insurreiçio evangélica" do padre 1 
D'Escoto, que desobedeceu ao Vaticano. 

Parece haver nisto, antes de mais nada 
quÍvoco de origem que conviria esclarecer. A 
de Roma tem os seus motivos para chamar-se ''ca· 
apostÕlica, romana". ''CatÕlica" significa "uni• 
11 #1' 11 1 . -aposto ~ca , que e a se apo1a numa sucessao, 
"transmissio",que começ ;;t. com sio Pedro e nunca 
terromneu:"romana".noraue confere a u1:imazia· a' 



sumir algumas, uma vez que não cabem todas 
espaço. Assim propõe-nos ele a luta pela 

e a defesa dos póbres, mas sem trair a causa 
es, traindo a causa da lgreja.Sem 1 desprezar 
sa admoestação de João Paulo I I, de que a a-
da catequese não autoriza a redução da dou

n a escamoteação da verdade.Sem tolerar que 
ela justiça e 1 iberdade do homem, compreendi 
1tido econômico e político, constitua o as~ 
:lusivo e essencial da salvação, o que redun 
supor que o Evangelho se reduza a um Evangi 

nente terrestre. Sem acusar os defensores dã 
1 de passividade,indulgência e .': cumplicidade 
; em face das situações intoleráveis de regi 
ticos que mantêm tais situações. -

Lutar, sim, pela justiça e a defesa dos po 
sem . descurar de que a primeira · liberta~i~ 

~ve proporcionar ao homem é a do mal moral 
1
ra em seu· coração, porque .aí está também a 
pecado social e de toda estrutura opressiva. 

rnhar-se em interpretações da Sagrada Escri
ivadas de especulações político-ideológicas 
s à interpretação do Magistério da Igreja. 
nar o valor salvífico da morte de Cristo , 
entar o Filho de Deus como 1 ibertador ideo
e politizado, sem asseverar que Jesus~ os 

foram membros da classe oprimida.: Sem con
que o Redentor tenha fundado a · Igreja por ~ 
so de sua vontade, de acordo com a categ5rT 
ção de Puebla, confirmando a do Vaticano IT. 
duzir separação enire Igreja e Reino de D~
atitude de desconfiança em relação à Igreja 
onal, contrapondo-lhe outra popular,que nas 
o. Sem patrocinar o absurdo de uma reinven= 
reja, como pretende certo "teólogo" brasi -
m esquecer que não e missão prÓpria da lgre 
reformas sociais ou indicar as modal idadei 
tes de sua reaÍização, mas explicar os prin 
r a i s q u e de vem i .n s p i r a r ta i s r e f o r ma s , . g r a~ 
!udo à renovação das mentes e · ~ conversão 
oes, Sem estabelecer magistérios _paralelos, 
do a unidade da Igreja. Sem yirar pelo aves 
gações e homi11as,substituindo a palavra dã 
pelo btã-bta-btã social e político. 

Essas ressalvas todas e mais tantas outras, 

que não pudemos citar, recebera~ os · aplausos de vin
te Bispos em carta ao Autor, dos quais citamos al
guns: Dom Pedro Fedalto,Arcebispo de Curitiba;Dom Vi 
cente Zioni ,Arcebispo de Botucatu;Dom Geraldo Magelã 
Reis, Arcebispo de Diamantina; Dom Antônio Barbo~a , 
Arcebispo de Campo Grande; Dom Silvestre Luis Scandi 
an, Arcebispo de Vitória; Dom Jaime Coelho, Arcebis~ 
pode Marlngi; Dom A~tonio Afonso de Miranda, Bispo 
de Taubaté; Dom José Chaves,Bispo de Uruaçu;Dom Ed
gar Carício de Gouvêa, Bispo de lrecê;Dom Francisco 
Autregésilo de Mesquita, Bispo de Afogados da lnga -
ieira. 

Muitos outros já terão escrito ao meu caro a 
migo Geraldo Bezerra de Menezes depois que estivemoi 
junto$, vindo assim a formar fil~iras ao lado dos 
que frequentemente se tem manifestado em seus arti
gos contra a Teologia da Libertação,como o· Cardeal 
Dom Eugênio Sales, Dom Josi Freire Falcão,Dom Lucia
no Duarte,Dom José . Veloso,Dom Boaventura Klopenburg, 
Dom Lucas Moreira Neves, e Dom José Romer. 

Quando o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes ·alu
dia no trecho que lemos ã existência de um Magistéri 
o paralelo ao da Igreja, não falou em vão. lnfelizmen 
te vemos até bispos ensinando e praticando o contrã= 
rio do que o Papa recom~nda, como é o caso de Dom P~ 
dro Casaldál iga,ao qual se refere . o editorial do Jo~ 
nal do Brasil de 26 de setembro,que passamos a ler: 

· ·ArmClRES DE VIRGEM 
D. Pedro Casaldiliga voltou esfuziante da Ni 

carâgua, numa revoada eclesiástica de que também par 
ticiparam Leonardo Boff e Frei Beto.· Para o Bispo de 
São . F e 1 ix do Araguaia, a revo 1 ução nicar aguens e e ·"a 
mais cristã da história". D. Pedro criticou a hierar 
quia local, que adota "uma posição confusa",e _deu tÕ 
tal apoio ã "insurreição evangélica" do padre Miguel 
D'Escoto, que desobedeceu ao Vaticano. 

Parece haver nisto, antes de mais nada,ym e
quÍvoco de origem que conviria esclarecer. A . Igreja 
de Roma tem os seus motivos para chamar-se ''catÕlica, 
apostôlica, romana". ''CatÕlica" significa "univerdal'~ 
" ... 1. " 1 . -aposto 1ca , que e a se apo1a numa sucessao, numa 
"transmissão",que começ.;~, com são Pedro e nunca se i!!_ 
terrompeu;"romana",porque confere a pt:imazia· ao Bis-

" 



ENCUNTRO -MARCADO 
Apostolado RadiofSnico de Dom Marcos Ba~bosa 

( R á d i o J o r n a 1 d o 8 r a s i 1 ) :' ' 
" \, . 

.. . 

A ~ARGEM DA PsElOO-TEOLOGIA DA liBERTAÇÃO :· 

O Prof. Geraldo Bezerra de Menezes, membro 
do Conselho Federa) de Cultura e autor de virias~ o
bras. como a Doutrina Social e o Direito do Trabalho, 
P o 1 r t i c a S i n d i c a 1 a· r a s i 1 e i r a , E d u caça o Mo r a 1 e C 1 v i c a, 
Homens e idiias ã Luz da Fi e tantos outros , acaba de 
pubficar um folheto intitulado A Margem da Pseudo-Te~ 
l~iia da Libertaçio, de que passamo s a ler um trecho 
aa lntroduçao. . 

"Atento ãs realidades econômi cas ·, sociai·s e 
~o1Íticas ~e nossa epoca e seus desafios, lute o Povo 
de Deus, com desassombro e espírito evangélico, serie 
dade e bom senso, r~alismo e objetividade, peiá - ~ausi 

· da justiça e defesa dos pobres. Lute contra as mani -
festaçÕes do Õdio, da violência e da 'njustiça;as con 
diçÕes degradantes de vida e de trabalho; a indigênci 
a, a marginalização e as desigualdades sociais; a o= 
pressão em suas incidências sócio-econômicas, .cultu
rais, políticas e raciais; a fome, a miséria, e a do
ença; o desemprego e o analfabetismo; a corrupçâo, o 
sequestro ·e o tráfico d·e drogas. Lute pela liberdade, 
dignidade e promoção do homem e seus direitos funda~~ : 
mentais; · pela fraternidade e a paz; pelo salário jus
to e o acesso ã propried~de; pela reforma agrária em 

~ termos de justiça social; por hospitais e escolas pa
._. ra o povo; pelas vítimas das tragédias coletivas; pelo 
··, aprimoramento do Direito do Trabalho"e Seguridade So-

cial; por estruturas ou mecanismos sociais mais jus -
tos e mais humanos. Mas faça-os sem ambiguidades, sem 
radicalismos, sem desvios, sem passionalismo . estéril . 
e sem ceder ã tentação da vaidade." 

Ap5s plantar esta . bandeira, que i sua,que e 
a nossa~ que i do Papa {e . que os adversirios insistem 
em nos tirar das mãos pretendendo, de má fi ser' apenas 
d e 1 e s ) , o P r o f e s s o r G e r a 1 do B e z e r r a d e Me n e z e s· cn o .. o -
pGscul6 A ~arQem da P~eudo-Teol6gla da Liberta~io en~ 
mera uma longa ladainha de mais de lOO ressalvas, que 
começam sempre com a pre~osiçio sem.Vamos enumerar e 
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PÔrto legre, 21 de setembro de 1957 

Ex.mo Sr .. 
~inistro Geraldo Mezerra de J!enezes 

Tribunal Superiro do Trab~lho 
RI D.u J 7 IRO 

Ilustre Ministro 

O Centro AcadêmGco aurÍcio Cardoso da 
Faculdade de ireito da ontifÍcia Universidade CatÓlica do rtio 
Grande do Sul tem a subida honra de vir por meio dêste, apresentar 

, 
a v.~cia. sua mais recente iniciativa que esta por sua natureza 
por demais ligads aos interesses do trabalhador brasileiro e, co~ 
seqlientemente, à pessoa de V .. Excia. Tal emp,reendimento ~eva por 
nome "CU .,0 DE FO iA Ã D L:fD.l!JR.t!.S SI D C IS" e busca concreti-zar 
uma das finalidades ~xpressas na Constituição dêste Centro Acadê
mico - rto 22, letra "cu - " incentivar o estudo eo debate de t~ 
mas de natureza educacional, social, econômica, cultural e humani 
tária, buscando sua solução quando constituírem problemas dos es
tudantes ou do povo brasileiro;'' . 

Visamos com o presente Curso esclarecer 
desinteressadamente ao trabalhador , orientando-o~ tão s~mente de ~ 
côrdo com seus legitimes interesses e o direito para tornar cada 
vez mais efetiva a justiça social que anseia e merece o braço cnns
ytuyot fo pto,digo ,trutor do progresso nacional, justiça que só s~ 
rá alc~nç::úiR. atrB-vés do esclarecimentode verdadei.roc dtbtfaeitos dif.!!J 
didos na classe trabalhadora para que esta esteja a par, não só do 
ideal almejado, mas também, do pr$ico, cuja concretização não chegue 
a ferir os diretns de cutrém. 

O Curso de b'crmação de LÍderes Sindicais 
, . . 

sera m1n1strado de outubro a dezembro do corrente ano, suas vinte 
e cinco conferências estarão a cargo de grandes autoridades na ma
téria, convidados especialmente do hio 7 são Paulo, dalvador, Belo 
Horizonte , Buenos Aires, ~ontevideo, elotas e PÔrto legre, entre 

. - , os qua1s estao nomes como Professor ~ozart V1tor ~ussomano,Delfin 
loreira, Presidente do Tribunal uperior do Trabalho, Desembargador 

,,, L 
iloy Jose da Bocha, Catedr~ico deDireito do Trabalho da P.U.C .-oGo 
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• e àa U.R.G.S., e muitos outr)S com os quais estamos ultimando 
conversaçÕes. lém des sas conferências, haverá sessões de debates 
e mesas redondaso 

A inscrição em tal Curso está aberta a 
todo o trabalhador, que de maneira inteiramente g•atuita ,freqUeg 
taráo Jurso e receberá no final um diploma de freql1ência,da Uni
versidade, Ptravés do Jentro cadêmico. 

Pelo temário que juntamos poderá V.~cia 
verificar a imp rtância ·~e~s~e~r~i·=rl~--~s 

tidos. 

u.o.'Ws que serão deba-

O Curso de armação de ~eres Sindicais 
conta o mais amp~o apoio das Federações e indicatos locais que 
em sua totalidade nele inscreveraffi-se. Ternos também o apoio e i~c 
centivo da imprensa local. 

O Senhor Delegado Regional do Trabalho 
do Rio Grande do Sul veio pesso lmente à nossa entidade, para em 
mesa redonda com os universitários e lideres sindicais, solidari 
zar-se com a nossa iniciativa. 

direção da Faculdade de ireito da U-
niversidade CatÓlica oficializo~ o Jurso. 

e~essitamos contar també com a colabor~ 
ão de V. Excia, e por êste motivo formulamos o convite par pro-

ferir uma ou duas conferências neste Curso~Dirigfmo-nos a V. 
cia devido a grande simpatia que possui nos meios universitários 

de io Grande do ul , como também pelo motivo de que nossa ini
ciativa não alcnoaria o desejado sucesso, não cootáss ~mos com a 
presença do eminente mestee do Direito do Trabalhe . ' s conferên~ 
cias realizar-se-ão às segundas e sextas feiras. Assi~ seodo,po
detiá 7. Excia escolher entre êses ·"O de sua preferêcia .. 

Solicitamos uma resposta o mais breve 
possivel, a fim de providenciarmos imediatamente quanto à hLspe-

, , 
dagem e transporte aereo, o que correra por nossa contao 

Esperando que nosso · coovite seja acolhi 
do com si~patia por V.AXcia, antecip9da mente agradecemos e apro~ 
veitamos o~ensejo para enviarmos nossos protestos de alta estima e 

J r)l_j _ ~.,q 
ccnsideraçao, atenciosamenteo 7 -~ 



Senhor Diretor: 

Atendendo a ordem verbal de V.Exa., submeto a sua ele

vada apreciação o Relatório do desenvolvimento dos trabalhos admi

nistrativos da Secretaria desta Faculdade, realizados a partir da 

. indicação de V.Exa. como Responsável pelo expediente da mesma. 
A 

Inicialmente, foram.tomada~ providenciRs no sentido 

serem confeccionados os boletins de frequência dos Srs. Professô

res nomeados para ocuparem as diversas Cátedras desta Fac ldade, 

para efeito de recebimento dos vencimentos relativos ao perÍodo de 

janeiro a dezembro de 1956, com as restituiçÕes, feitas pelos pró

prios Professôres, atravez guias de recolhimentos, das diferenças 

de vencimentos percebidos pela Faculdade de Direito de Niterói. 

(ProfessÔres: Dr. Ramon Benito lonso, Dr. José Cândido Sampaio La

cerda, Dr. Benjamin A. Oliveira Filho, Dr. Geraldo Mo t 

Dr. Joaquim G. c. Gondim Neto, Dr. Homero B • • 

Pinho, Dr. l1urilo Fontainha, Dr. lf~edo Guimarães Lima, Dr. Luiz 

Pereira F. Faro Junior e Dr. Paulino José Soares de Souza Neto). 
A N , • 

I gual providencia foi tomada em rela~ao ao exerc1c1o 

de 1957, ficando, pois, atualizado o pagamento de vencir"entos dos 

Srs. Professôres, já nomeados para o exercício dos cargos. 

Em livro prÓprio, foram feitos os registros dos cré

ditos Especial e Orçamentários concedidos à Faculdade. 

Às Cia. Brasileira de Energia Elétrica, Cia. TelefÔ

nica Brasileira e Superintendência dos Serviços de Águas e EsgÔtos 

de Niterói, foram comunicadas as normas que deveriam adotar com re

lação a prestação e recebimento de pagamentos dos respectivos ser

viços. 

Ainda, à Cia. TelefÔnica Brasileira, foram solicitadas 
A 

provide~cias na alteração dos serviços, tais como, retirada de cabi 

ne de telefÔne pÚblico, bem como, estabelecidas normas para o ser

viço de ligaç0es intel'urbanas 

J J lt- f) p 
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Foram requisitadas assinaturas dos Órgãos ofici~is - n· 
ários Oficiais da União e do Estado do Rio de Janeiro, respectivame 

te, ao Departamento da Imprensa Nacional e Diretoria Estadual da Im 

prensa. 

Foi inaugurado um protocolo de documentos na Secreta-
A A 

ria, a fim de registrar e anotar a entrada de toda correspondencia , 

documentos e requeri~entos, etc. 

Para suprir a Faculdade do material e dos serviços ne

cessários ao desenvolvimento dos seus trabalhos , foram abertas as 

seguintes 11 Coletas de Preços": 

N Q 1 - para aquisição do material de limpeza e desin

feção . Essa 11Coleta 11 j~ teve o seu andamento encerrado , com o for

necir~nto do material e o pagamento já requisitado; 

NQ 2 - para consêrto e limpeza das máquinas de escreve 

da Secretaria, também encerrada com o serviço prestado e o pagamen

to re uisitac o; 

.NQ 3 - para aquisição de máq linas de escrever e de so

mar. Essa 11Coleta 11 , se encontra na fase de fornecimento do material, 

cumprindo ressaltar que dado o limite da despesa em Cr~50 . ooo , oo , 

só poderá ser adquirido , por conta da mesma, a máquina de somar , 

considerando que a aquisição das máquinas de escrever ultrapassa

rá aquêle limite. Para a compra dessas máquinas será procedida nova 

11Coleta 11 • 

' 
NQ 4- para aquisição-de móveis de madeira e aço (me

sas e qrquivos) . Encontra-se na fase de apresentação de preços pe

las firmas convidadas. 

NQ 5 - para aquisição de papel para prova, aguardando 

o fornecirrento do material pela firma que apresentou o melhor pre-

ço; 

NQ 6 - para aquisi~ão de utensÍlios de escritÓrio , agu 

dando fornecimento do material nela firma que apresentou melhor pre 

Q 7 - para prestação de serviços de encadernação . Es

tão sendo selecionados os volumes que deverão ser encadernados; 

NQ 8 - para aquisição de material de copa e cozinha . 

J 1-
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papel carbono, papel de embrulho, etc. 

A necessidade dêsse material era premente, pois vinha 

possibilitar a execução dos serviços da Secretaria e a sua corres

pondência com outros Órgãos oficiais, tais como Tribunal de Contas, 

Delegacia Fiscal, Contadoria Seccional e Ministério da Educação e 

Cul~ura, oriundos dos atos .administrativos da direção da Faculdade. 

Niterói, 19 de setembro de 1957 • 

• 
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lf'.STITUTO H ISTÓRiCO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE 

R ITABA IANINHA, ~~. ARACAJU 7 de dezembro de 1953 

Meu nobre amigo 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

Que lhe cheguem e aos seus muito venturosas 
as festas de Natal, Ano Bom e Reis. 

Tive ensejo de enviar-lhe dua~ cartas. A pri~ 
meira encaminhada para a sua residencia em Niteroi 
e a segunda para o Gabinete do Presid~nte do Supe
rior Tribunal do Trabalho, na persuaçao de que a 
o~tra tivesse sido extraviada por mudança de resi
dencia. 

Nelas eu pedia-lhe a fineza de examinar se , -

era possível descobrir na preciosa biblioteca do 
seu saudoso pai e meu nunca esquecido amigo dr. Jo 
s~ Geraldo, a data precisa d9 falecimento , do Pe. -
Gaspar Lourenço, o , grande apostolo do~indigena se~ 
g~pano, em 1575· E que o meu conterraneo, Pe. Au
relio Vasconcelos de Almeida, e$creyeu uma biogra
fia do referido catequista e nela nao deu o dia 
certo do falecimento. 

Remeto-lhe, pedindo posterior devolução,a ca~ 
ta de:te, a-fim::de que se inteire bem do assunto •. 
~orno e lohG~ n~o me senti com suficiente coragem 
para tran~creve-la no corpo desta. Envio-lhe tam
bem uma copia do meu artigo para mais facilitar
lhe o conhecimento do assunto em controversia. , , , 

O Padre Aurelio e um espiri to jovem, .talento-
so, culto e honesto. Reside em Nova Odessa, no Es 
tado de S. Paulo, onde brilha com as suas virtudes 
e dotes intelectuais. O trabalho dele sobre o Pe. 

, • -, I 

Gaspar Lourenço esta comigo para ser publicado~ ~a. 
Revista do Instituto. Aguardo sua palavra-- a -- res
peito. 

Agora uma sugestão. Entre os ardorosos catÓ
licos daqui figura com relevo o dr. ~~~~nuel Cabral 
Machado, leader d~ maioria 'Ida Assembleia Legisla
tiva do Estado. h pessoa isenta de exaltaçoes par 
tidárias, jornalista alheio aos fragores da impren 
sa_ nes~es tempos de tanta demagógià, professor uni 
versitario e advogado. 

Ele gostaria d~ v~r sua biblioteca enriqueci
da com a encorporaçao a mesma - do livro DOUTRINA SO 
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[AL E DIREITO DO TRABALHO, de sua autoria . Have -
1á margem na sua parcela de exemplar es cedida pelo 
3ditor para atender á es s a asEirsçã9 do Cabral? 

Falei ao mesmo da tradiçao catolica de sua no 
bre familia, tradição que contin~a viva em sua pe~ 
soa. 

Estou sumamente atarefado. O nosso Inst~tuto 
vem crescendo rapidamen~e, de ~odo que o edificio, 
a despeito de grande, ja lhe nao comporta o acer
vo bibl~ográfi c o. Lembrei à Dire~oria, de que faço 
parte ha mais de um quart~l de segulo, a necessida 
de ureente de uma ampliaç~o no p~edio, a qual nos 
pedira, com a suplementaçao de _moveis , uns 300 mil 
c~uzeiros . A luta pela obtençao dessa ~quantia es
ta pesando fortemente sobre minha pe~soa. O Aman
do Fontes, da bancada serg ipana na Camara dos Dep~ 
tados vem , ajudando, conseg uindo verbas no orçamen
to da Republica. 

Dêste modo já conseg~mos amealhar mais de 
uma centena de contos de reis. Tinhamos no Insti
tuto, por sugestão mi9ha , um~quadro de 60 s 6cios 
benfeitores . Esses socios nao pagam anuidade s,mas1 
contr ibuem com uma joia um pouco alta : dois mil 
cruzeiros, ficando vacinados para nao sofrerem no
v~s investidas. Gozam de ~re galias especiais e s~ 
sao recrutados entre , pessoas cuja estrutura e c.ono
mica comporte, sem mossa, o Pf}gamento dessa joia , 
e cujos dotes morais estejam a altura da nobreza 
do quagro . , 

So temos procurado , recrutar socios entre ser
gipanos, mas s~m privilegio dos filhos da terra. 
Temos alguns nao sergipanos, mas filhos de se ~gipa 
nos o~ ligados a familias de Sergipe. Na dificil 
emergencia sugeri o awnento desse , quadro de 60 pa
r a l QO, o que foi aprovado e eu ja conseg~ ~ 
adesoes. Nes t a l uta vejo miri9a correspondencia 
pessoal atrazar- se muito . Dai a demora desta, en
viando- lhe a gradecimentos pela gentil oferta do 
seu novo livro . , 

Tracei a nota que lhe envio por copia . Os 
jornf}is daqui são pequeninos e poli ticos L fazendo , 
razoavel uzura de espaç9 para a publicaçao da mat~ 
ria rendosa. Por isto ha de demorar um pouco a pu
blicação da referida nota. Quando ela sair lhe mag 
darei o jornal . Rogo o s eu vivo i~teresse na bus
ca da fonte onde o saudoso Dr. Jose Geraldo colhe u 
a data do f alec i ment o do Pe . Gaspar Lourenço . 

Um grande abraço do velho amigo ~~ 

! 



Nova Odessa, 28 de Agosto de 1953 

Prezado e distinto amigo, Sr. E. Dório.. 

sa,lutem. 

Com o maximo prazer rec~bi sua estimada carta de 19 deste e o.gradeço muitis-

simo penhorado a tão grande delicadeza de seu nobre e generoso coraçao , em-

prestando-mo bondosa1nente tantas qualidades de que lamentavelmente careço. 

Esvá no evangelho que o bom enxerga oro todos somente o bom • 

. r-ecebi com surpresa alegre seu artigo sobre o Pe. Gaspar Lourenço • Para mim 

foi pena. níio te-lo recebido hu. m11is tempo para que pudessemo,1 eutrar em expli-

caçÕes afim de que eu pudesse enriquecer minhas citaçÕes. Já estava todo o me 

trabalho passado a maquina pelo datilógrafo, quando o recebi, restando-me so-

mente a revisio que tive ainda de fazer. Poderia nessa ocasião ain4a utilizar 

me de seu artigo, mu.s pu.ra isto seria necess~rio consulta-lo sobre umas duvid 

que o mesmo me suscitou, muito iuteressantes, de tu.l sorte que esclarecidas, 

contribtliriam pu.ra completar uns pontos importantes sobre o local certo do 

falecimento, sepultura e dia do óbito • Achei isto muito curioso e me deixou 

u.nsioso por uma explicação pu.ru. valer-me tiwXID[ desses iuformes. Contudo, ama.~ 

nhu espero concluir defini tivumente a 11Wf'i síio , do.to.r e assinar o. biografia 

do P . Guspu.r e anu:mhíi mesmo , se Deus quiser) o. remeterei pelo C. Aéreo, paro. 

no.o u.tru.su.r u.i u. composiçao du Revista • Assim , emquanto isto, com u. cópia 

-do trt~balho que fico. comigo eu poderia. u.o menos em nota fazer uma mençao a 

essu. minuciu. interessante do locul da morte 9 dia. precisos . Como dei à biogro. 

fia o maximo de objetividade que me foi possível obter dos documentos jesuiti 
' 

cos e outros com alguma. analise crítica. inclusive ao próprio S . Leite, de que 
J 

divergi em alguns pontos, umas vezes apontados claramente, mas outras vezes 

implicitamente como sobre o. idade do P, Lourenço, missa nova dele etc., não 
~ (.....<>c.:.~ 

queria du.r~o. da fonte em que se inspirou o amigo, ou o saudoso dr. 

G. Bezerra que lhe deu algumas informaçÕes sobre o P. Lourenço • ..-
huitu. conjectura se formou em torno da pessoa do P. Go.sr~r, s~o que '4gora 
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o Pe. Seru.fim Leite que leu todos os arquivos inéditos dos jesuítas, esclareceu 

alguns pontos, u. começar pela. nu.tura.lida.de do nosso biografado. Até então su-
l 

punha-se que era ele mameluco, brasileiro portanto, chegando a.té o P. L. Gonsa.gu. 

Ca.brul no diJrso inaugural da. imagem de C. Redentor em S. Cristovão) u.vauçar de-

mo.is julgando que fosse até da família 

-P . Leite nao afirmou em que aldeia nem 

dos Lourenço de Gusmão etc. 
~~.u..~ 

o dia ~morte do P.Gu.spa.r. 

O proptio 

Por isso 

que fiquei curioso por i:Ib essa. pu.rticulu.ridu.de • Quanto tto ano o P. Lei te dá 
J 

que foi a 1581 conforme se lê nu. p. 446,nota 4 do T. I , citando o arquivo. 

2m~nto a ida.de - v é que nu.o concordo pelos motivos que eslareço no Cap . II de 

meu trabalho • Uma outra cousa. que me cha.mou atenção foi o nome que meu distin
.P--

to a.migo encontrou de Gaspar Lourenço Tulio Brasiliense, porque nem Leite, nem 

~ S. de Vasconcelos, nem em nenhuma das curtas jesui ticus conhecidas, assim eu-

contrei, mas simplesmente, Gaspar Lourenço. Creio que o Tulio Brasiliense se 

trata de algum titulo que os contempora.neos davam aos Padres, definindo-lhes 

as hubilita Ões na língua dos índios, porta.nto um a.pôsto, ll'Jmo~n cicet·-.~ .. Rra.sili-

co etc • .Alitís o Tulio bru.silico, ou bra.siliense , seriu. o Pe. Leoua.rdo do Va.le 

como se vê em s.Leite 11, P• 548. Creio que h~ um equivoco nesse nome. 

O que de Anchieta sobre G. Lourenço existe ao que me consta., além do que trans-

crevo de Cartas e InformaçÕes etc. , é uns Aponta.mentes referidos por ~. de 

Vasconcelos , a que me refiro ás fls. 21 e 22 e nota 92. Os Apontamentos depois 

de Vasconcelos perderam-se • Não sei atribuir a afirmação do Dr. Bezerra, sobre 

até onde vai o panegirista e biografo de G.Lourenço, Anchieta como ele indicou. 

Depois que a cu.demia Bra.sileira de Letras publicou as Cartas Jesuíticas e 

Serafim Leite entrou em cena, muita. cousa se modificou , com novos esclarecim 

mantos sobre varios t\.ssuntos, inclusive G. Lourenço • 

Assim , se meu nobre amigo dispuser de tempo para. me mandar a fonte desses 

esclu.recimentos, tratarei de redigir ao menos umu nota, com urgencia pura 

completar a lacuna que não me foi possível prencher do diu. da morte, lugar do 

falecimento e talvez mesmo elo uno, apesar da informução do Leite • 
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Pura. esse f im , deixo de mu.udur junto u. estu. sou u.rtigo, fttzendo-o 

logo a.pós sua rospostu , r.U.Jicri:x E'uota.vel a u.proximuçÕ:o quo htC entre 1580 

e 81, pa.ru o uno do falecimento do I e. Guspu.r, pois, nuncu untes de S. Leite 

li nenhuma refer~nciu., menos u.indu com u precisão do diu. 11 de Junho, o que 

é possível ser exato, talvez não quanto u.o u.no, segundo S. Leite. Não sei se 

o Pe. Sa.chino diz al~unu. cousa sobre isto porque não o li sinÕ:o mediante o 

resumo que dele dtC trt~duzido II. Leu.l. Mesmo u. esta. trudução não tive tempo 

-de ler inteira, porque nuo u. possuo. leitura que fiz u titulo de pesquisa 

muis ou menos rápida, foi nu. Biblioteca Nucionul • Du bibliogrufiu que aprc-

sento é o único que não é da nossa biblioteca pessou.l. Mas creio que ele nÜo 

so ocupou desse purticular, sinão o Leite teria da.do. 

Nosso bondoso Po. 1iltou esteve hu. pouco comigo e comentamos 1u.rgumente seu 

extruordinái:i:o esforço pu.ru. u vida. do I .Historico , prestundo wn excelente 

trabalho à cultura sergipunu ou melhor brusileira E'de merecer reais lou-

vores seu dinamismo em prol de tão utilíssima instituição. O nosso Pe. 

lliltCrio ficou satisfeito com a noticia du. publicação do tru.bu.lho dele, que 

se achu.vu. inédito nos arquivos du. Faculdade de Filosofia de Cu.mpina.s. NÜo 

li ainda. u. tése, mas acredito ser de valor correspondente á grunde inte-

ligeucia do o.ntor. Aguardo o no. 21 da. Revista do Instituto H. de Sergipe, 

pu.ru o feliz oportunidade ele a ler. 

g. 29.- Continua.ndo estu. cu.rtu. ontem começada, lembrei-me que o prezado u.mi· 

go poderia bem fazer um prefácio a este mou trabalho e nele historiar essas 

duvidas que apresentei e tambem apontar ll:rl os equívocos que encontrar no 

que fiz • Nno a.chu. melhor u.ssiru! Sentirme-iu honrt~do com isso. Emfim u.guu.rdo 

suu. resposta com muito u.cutu.ruonto. 

Do amigo e u.dJinnirudor gru,tissimo 

/!__' /1-V" ~ ~ ~ 
-Pe. Aurélio Vasconcelos de Aleruidu. 

Oueiru. desculpa.r-me o desu.linho com que escrevo,ás currciru.s, puru. vencer 
... o tempo , pelos mui tos tru.bulhos de que me u.cho carrego nesses ul timosdiu. 

dias. ~~ ~ P"l . ;e.,..~ F'~?;,~ 
A .. .. .C:.-...,..... ""A~,, I c_e~ ~ ~ ~~ 



11DOUTRI SOCIAL E DIREITO DO TRABALH0 11 

"' , Epií'anio Doria 

Com o sugestivo titulo que tornamos por ep{graí'e acaba 
de publicar o culto magistrado e homem de letras, minis
tro Geraldo Bezerra de Menezes, um excelente livro, digno 
da leit~a e meditação de quantos, bem inspirados e cheios 
de devoçao pelo bem geral, lidam com os problemas socia1s, 
nesta hora aguda do mundo, em que reina geral inquietaçao, 
ante as ameaç~s de choque . e~tre duas í'ortes correntes,ci~ 
sas de sua propria sobrevivencia: o velho capitalismo,con 
taminado de trustes e cartéis, e o extremismo eslavo, ca:
muí'lado em socialismo salvador, mas na realidade apenas 
urna ideologia fe!;OZ que tenta mudar violentamente 9s ru-
mos \'ta ajujJiz ' U" traçados pela civi~izaçao crista. , 

Esse brilhante hornew de letras e integro magistrado e 
bew o herdeiro das virtudes dos seus nobres antepassados. 
Eru..,suas veias circula o sangue cearense, herdado do seu 
avo paterno, o dr. Leandro Bezerra ~onteiro, bem como o 
sangue sergipano, herdado de sua avo paterna, d. Erneren
ciana de Siqueira M'ac~el Bezerra, descendente de velhos e 
nobres troncos ~enealogicos do ciclo açucareiro de Sergi-
pc. , , - , -

E catolico por conv~cçao propria e por tradiçao fami-
liar. O seu ilustre av2, o dr. Leandro Bezerra Ionteiro, 
figura de grande projeçao social e intelectual no seu te~ 
po e um dos deputados provinciais que contribuiram para a 
mudança da Capital, em 1855, foi catÓlico fervoroso, te~
do defendido ardorosa e b~ilhanteroente, da tribuna da Ca
rnal~ dos Deput~dos do Imperio, os bispos df1 Olinda e do 
Para, na questao religiosa aue ~gitou o pais inteiro e~ 
18?3· O seu ilustre pai, o notavel brasileiro dr. Jose 
Geraldo 3ezerra de Menezes, portador de vasta cultura e , , 
de invej'lvel talento, í'oi um grande apostolo leigo do ca-
tolicismo, sendo considerado um dos mais altos sabedores 
do direito canÔnico no Brasil, sendo profundamente versa-
do em teologia. , ... 

DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO e urna conferen
cia proferida na Academia Fluminense de Letras, quando es 
ta sole9izou, em 15 de rr.aio de 1941, a passagem do_cin- -
quentenario da enciclica Rerurn Novarurn, do Papa Leao XIII . 
Nela desenvolveu o I.1inistro Bezerra de ~enezes brilhante , -estudo sobre o papel da igreja catolica na qyestao sacia~ 
abordando com alta sabedoria o problema operar1o. 

Jtinistro presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

e proí'essante leigo do catolicismo, ninguem mais à altu
ra d~ realizar um es~udo desta natureza,,...de vez gue, co
mo ja ficou dito, ale~ daquelas circunstancias, e porta
dor de grande inteligenQia e de esmerada cultura. , 

Os es~udiosos poderao manusear no Instituto Histori
co o esplendido livro do Ministro Bezerra de Menezes • 

. INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE $l;!RGIPE 
RUA ITABAIANINHA, 41 

A RA C AJ U j 
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INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE SERGIPE 

R , ITABAIANINHA, <41 . ARACAJU 26 de setefl1bro de 1953 

?"ou nobre a.mit;o ministro Geraldo r.:antedonio 

:3ezcrra de :r.:ee.zcs: 

r:eu afetuoso s audar,almejando-lhe completo bem 

estar.na muito que na~ trocamos noticias rerlprocas 

tendendo a um justo pedido seu mandel-lhe,faz 

muito tempo,uma longa carta que recebi do meu saudo 
, , 

so amigo e seu chorado pai,o sabia DroJose Geraldo, 
, ... 

ignora ndo se ela chegou as suas naos. 

Jola agradecia-me as condolencias que lhe eu e!! 
, 

viara pelo ines perado falecimento de sua santa tia 

D.Hosa • ...::m nossa troca de correspondencia deu-me o 
, 

saudoso Dr . Jose Jeraldo uma minuciosa noticia sobr 

o Padre Gaspar Lourenço,dando-o c omo fal e cido 

d1o de 15 80 , vitima d0 tuberculose . Ao deixar a 
~u 
di r e-

çao da 0iblioteca PÚblica,perdi parte de um doeu-, ... 

mentario proprio que la se ficou e de que nao tenl:1o 

possibiliaade de rever,pelo desalinho em que ficou, 

na minha ausencia , o que vai dito muito em confiden-
, , 

cia.Sçra possível o nobre anugo dizer-me se e encon , 
travel no arquivo do saudoso Dr. Jose Geraldo a no-

""Ú c..ia que ele tinl:1a sobre o Padre Garpar Lourenço? 

Tenho urgencia na sua res posta a respeito . O meu 

conterraneo Padre Aurelio Vasconcelos de Almeida , 

uma grande intelie;encia e um belo carater , escreveu 

um longo trabalho sobre o Padre Gaspar Lourenço. 

Investi e;aclor arc;uto to cons cient.~~J1roduziu um b , 
1 o cyabalho ~ue sera rnui to a_pre.ciado pelos Gstudio 
s-os • ••. anaou-m o l)ara salr na lleVlsta do nosso Insti-

, 
_J' I 



tuto . Ticlill ou publicado um artigo em que dizia : 

n O panegir1b~ r@:t 0 Padre Garpar LOUl"enço Tulio 

Brasiliens~oi o grande apostolo do gentio o venera-._, 
vel radre j,.pj,p/J./-p/}11-lfii· Jose de 1 nchie ta , se

0
undo 

, 
nos asseverou o saudoso Dr . Jose Geraldo Bezerra de Ille 

nezes , em carta com que nos dnstinguiu em 6 de feverej 

ro de lj28 oisto constituiu novidade para o Padre .Aure 

lio de Vasconcelos , que duvida um pouco ou~ o Padre 

Gaspar Lour•enço tsnl.1o tido em seu nome o Tulio Brasi

liense . Gastou muito tempo e fez imensas leituras pa

ra nos dar um trabalho taÕ completo qy:anto lhe t3 osse 

possivel , sobre o -adre Gaspar Lourenço l a que chamou 

de O Primeiro Apostolo de Gereipe . r:uando estava ,com 

o trabalho pronto chegou- lhe micl1a carta com ~para 

ele , novidade de ter o adre Gaspar Lourencio falecidj 

mo dia 1 1 de juru~o de 1580 c ter tido aquele final 

no seu nome . Por mais que pesquizsse na Õ chegou a enc 
. ~ 

trar o dia certo em que falec~ra o referido jesuita , 
LSta esta sendo feita ao correr dos dedos na ma 

, 
~ ... na , sendo que sou mau datilografo . 

1•'ico aguardando sua palavra com a urgencia que 

l he for possivel . Bu disse ao Padre ~urelio que o r . 
J·ose Geraldo Bezerra de Menezes cobecia teol ogia pa 

ra dar liçoes a doutores na mataria . 

um grande abraço do velho admiradm' mui to amig 

\.'-~/:h~ 

( 



Rio de Janeiro , 3 de setembro de 1953. 

Exmo. Sr. 
Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 
Tribunal Superior do Trabalho 
Rio de Janeiro 

Senhor Ministro, 

A 

Levo ao conhecimento de Vossa Excelencia 

que o Ministério da Justiça e NegÓcios Interiores expediu,ho

je, a portaria cuja cÓpia remeto anexa . Muito agradec~ria ao 

ilustre Ministro se pudesse cooperar com os trabalhos ali refe 

ridos. 

Atenciosamente, é> . ~~ 

a-~ ~''~'-o.~ I 
I 

e.. ~ v. t.l f"\u 

MA/ad. 
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AO DAS 
- ' --- . - --- -

S IL:EGAIS 1 
(TUulos principaC.. - t.• pdgf-J 

O ministro Tancredo Neves encaminhou ao L• secretA-rio da 
CAmara dos Deputados um anteproJeto de lei, reguladora do pro
cPsso de dlssidios coletivos perante a Justiça do Trabalho e do 
exercício do direito de greve, a titulo de contribuição aos estudos 
que se processam naquela eaaa do Congresso, perante a ComlssAo 
e:opecial institulda nêsse sentido. O trabalho encaminhado pelo 
ministro da Justiça à Câmara dos Deputados foi elaborado por 
uma comissão que funcionou em seu gabinete, constltutda do se

Art. 11 - Na•execuÇAo de ato 
que lhe Incumba, a secretaria do 
Tribunal não poderá exceder o 
prazo de •s horas. 

nador Dario Cardoso. denutado Lucia Blttencnurt 

Art. 12 - As decisões proferi· 
das pela Justiça do Trabalho em 
processo de dlssidlo coletivo po
derão estabelecer normu e con
dições de trabalho, Inclusive pa.· 
ra o efeito de reajustamento ou 
fixação de salário: 
a)- quando a modlflcat;Ao du 

clrcunstAnclu tornar Injustas ou 
Inaplicáveis as normu e condi· 
ções em vi8'or; 

b) - quando houver senslvel 
.., _ ~ · - • desproporção entre a remunera
prazo será o suscitado notifica- ção aos trabalhadores e a retrl-

Juridlco do Ministério do Trabalho, Sr. Oscar Sara!
\ a., do Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, Sr. Anor Bu
tler Maciel, e do procurador da Justiça do Trabalho, Sr. Evaristo 
de Moraes Filho. 

Assim ficou elaborado o lm- 1 
portante tral.Jalho: 
DOS DISSlDIOS COLETIVOS 

PERANTE A JUSTIÇA DO 
TRABALHO 

Art. 1.• - Têm qualidade para 
suscitar dlesídio coletivo: 

a) - os sindicatos, no âmbito 
de sua representação ; ' 

b) - a8 assoCiliÇÕes sindicais 
de grau superior, nas mesmas I 
condições da alínell anterior; 

c> - ·a maioria dos trabalha
dorea Interessados, ou o empre
gador, não havendo sindicato da 
categoria; 

d) - o Ministério Público ou 
a autoridade administrativa, nos 
casos previstos nesta lei. 

Art. 2.• - A Instauração de 
dinídio coletivo, ealvo nas hl
pótOMes du a.llnea.s c e d do ar
tigo u.nterior, depende de apro
v:oção, em escrutínio secreto, ela . 
rualo~l~ c!e dois t~r~;os doa votan
te~. n-.:nldo11 em ussembléla pelu 
slnJ:t'ato, em primeira convoca
ção, <'•>ru a pn::ença ele mala cl&A 
n•etac!, e, com lltguuda, l!e nu.Ja 
de um ti<rço doe aas(~iat!os ln~e
ru•"-d:.;, . 

I t J.• - Quanto u v~laçOes 
windlcah; de grau superio.r, 6 ne
ce,esarlo qu• a deliberação se to-
me rela maioria daa entidade• 
repre~mntud&.a, conforme autort· 
zação de eBsembléia em que se 
atenda ao disposto neste artigo. 

t 2. • - A primeira convocação 
far-se-á pela Imprensa, com o 
prazo de 8, e, a a.egunda, de 3 
dias . 

Art. 3.• - Na hlpót('se da aU
nea c do art. 1.•, a instauraçã:> 
de dissídio pelos empregados dto
penderá da aprovação de ,.mat11 
da metade dos Interessados, em 
votação secreta, lavrando-se ata 
autenticada pela ·mesa que prt..'
sidir aos trabalhos e pelo repre
sentante do Ministério Público 
do Trabalho ou do · Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio, 
quando presente. _ 

Parágrafo único- Neste caso, 
far-se-á, igualmente. a eleição 
de um delegado, qu1.. representa
rá a coletividade perante a Jus
tiça do Trabalho. 

Art. •· • - A petição de dlssl
dio, oferecida no original, em 
tantu vias quantos os suscita
dos, caso o número dêlea não 
excedá a vinte, conterA.: .

1 I - a designação e qualifica
ção das partes, Inclusive a na
tureza da emprêll& ou aatabelecl-
mento; r 

n - 011 motl~ 49 dlu 
m - o pedido oullu 

OODCÜI&çl.o. 
I L•-.A. 

do para contestar o pedido. bulção ao capital; 
I 1.• - Quando se tratar de c) - quando ocorrer elevac;t.o 

dlssldlo em localidade fora da do custo de vida, provocando 
sede do Tribunal, não havendo acentuado desnlvel entre fite e 
delegação de atribuições à auto- os salários; 
rldade judiciária local, o prazo d) - quando deixarem u em
para a realização da audiência presaa de organizar os quadro• 
poderá elevar-se até ao triplo, de seus empregados, definindo
consideradas as distâncias e as !hes as atribuições e estabelccen· 
condições de transporte. do acel!lso gradual ou melhoria de 

1 2.• - Ao expedir a notifica- salário em função do tempo de 
ção, por via postal, a secretaria serviço ou de merecimento. 
do Tribunal remeterá aos suscl· Art. 13 - Nos dlssidios sobre 
tados a segunda via da petição estipulação de salário, serl.o e• 
de dlssldlo. tabelecidas condições que, use-

I 3• - Envo!vendo mais de gurando justa remuneração aos 
uma emprêsa e havendo slndtca- trabalhadores, permitam, tam
to da categoria econômica, con- bém, justa retribuição ao capl
tra êste serã suscitado o dlssldlo. tal. 

I •.• - Sendo os sunscltados Parágrafo dnlco - Se alguma 
em número superior a vinte, e empresa, ou sindicato. fizer pro
não havendo sindicato da eate- va. no processo de dlssidlo, da 
gorla econômica, a notlflcaç!o impossibilidade do reajustamen
far-se-á por edital, publicado uma to dos sa~árlos ao nivel da ele
vez no órgão oficial, com o pra• vação do custo da vida, serão os 
zo de dez dias. mesmos fixados de forma com-

Art. 8.• - A audiência, além patlvel com as possibilidades eco
do representante do Ministério nômlcas da empr~a ou da cate-
Público, conforme o casor goria. ' 

a) o representante do slndl- Art. U - A decisão que fixar 
cato suscitante; novo~r salários não poderá con-

b) o delegado eleito, o empre- diclónar o lll!D pagamento à as
gador ou preposto autorizado (ar- slduida,:e do" empregado ou re
tigo 1.•, o); :egar à execu~ão a verlflcação 

c-) os delegados grevistas. no da capacidade econômica e fi· 
caso do artigo 1.•, d; nancelra das empresas. 

d) o representante do elndl- Parágrafo dnico - Os aumen-
cato suscitado; tos resultantes de dlssldlo coletl-

e) o empregador, ou preposto vo Integram o salário para todos 
a1•torlzado, quando não houver os efeitos. 
sindicato ou o dlssidlo for suscl· Art. 15 - O Tribunal fixará a 
tado contra uma dnlca empresa. data em que a decisão eDtrará 

Art. 7.• - Aberta a audiência. em vigor. 
presentes as partes, o presidente O DISSIDIO CO?II!RA O 
do Tribunal, oferecida a contes· SINDICATO 
tação, promoverá a conciliação I Art. 18 - Tratando-ae de dlaaJ.. 
doe dissidentes. dlo suscitado ~outra aindicato, a 

decisão obrigarA a tôdaa aa em
prtaaa que htteararem ou vlere" 
a JDtegrar a respectiva cateto~l 
lnclualve •• que forem j 

Parâgrafo dnlco - Celebrado 1 
acôrdo, submeter-se-! o respeo-. 
tlvo têrmo li. homo'ogaçl.o do Tri
bunal na primeira sessão. 

ao alndlcato. facaltado a 
participarem 4• PIOGUIO 
•••l~taatea. 

t .. -o-.. --._,jjà 
Art. 8.• - Não havendo acôr

do, ou deixando de comparecer 
à audiência qualquer das partes, 
terão estas o prazo comum de 
cinco dias para a produção de 
provas e razões finais, contados 
da audiência. lndependentemen-~, 
tt' dt> notificação. · -- • 

Art. 9.• - O presidente do Tri
bunal, de oficio, a requerimento 
das partes ou do Ministério Pú
b:lco. formulado em audiência, 
determinará a realização das dl· 
llg~nclas que julgar necessária~. 
marcando-lhes prazo não excc
dPnte de quinze dias. 

Art. 10.• - Instruido o preces
Ao serão os autos remetidos. em 
24 horas. ao Ministério Público, 
que opinará em três dias. 

§ 1.• - Devolvidos os autos pe· 
lo Ministério Público t' do re'l.-i
sor, que terão. respertlvamPnte. 
o prazo de cinco e três dias para 
e!!'tudo do processo Quando o re
lator for juiz representante de 
claRse, o sortPio do revisor far
SP·á dentrP O!!l juizes togados. 

§ 2.• - Restltnldos os autos 

ela 
halbo. 

Art. l7 -.la dacllaa prof•l"'lle 
em dl11ldlo eoletJovo, •••fm eoJDG 
a1 CODYeaç6ea, contratoa, oa ..-... 
doe coletlvoa, hoJDCtloPdOII peJa 
Jutlça do Trabalho. aomeate pooo 
derio ser revlatoe apóa doia &JSCit 
de aua vigência. A revldo oheo 
deced aoa trlmltea e 1 
do proceaao de disaldlo. 

I 1.• - A1 dec .... 111 _. 
Jam tôda a eate«o~1 



(2'Utdoa priftcipaC.. fiG r.• pdgffiGJ 
O ministro Tancredo Neva encaminhou ao L' aecretArlo 4& 

C&mara doa Deputados um anteprojeto de lei, reguladora do pro
c•sso de dlssidlos coletivos perante a Justiça do Trabalho e do 
exerclclo do direito de greve, a titulo de contribuição aos eatudos 
que se processam naquela casa do Congresso, perante a Comlad.o 
e~<pecial lnstltuida nêsse sentido. O trabalho encaminhado pelo 
ministro da Justlça 1 Câmara dos Deputadoa foi elaborado por 

r 

uma comissão que funcionou em seu gabinete eonstltulda do se
nador Dario Cardoso, deputado Lucio Blttencourt, do ministro do 
.Tribunal Sunerior do Trabalho, Sr Bezerra d s 
.Jb.LJll!z do Tribunal Regi.mãl do Trabalho, Sr. o Maranhão, 
do Consultor Jurldlco do Ministério do Trabalho, Sr. Oscar Sara!
' a, do Consultor Jurídico do Ministério da Justiça, Sr. Anor Bu
tler Maciel, e do procurador da Justiça do Trabalho, Sr. Evaristo 
de Moraes Filho . 

Assim ficou elaborado o lm- L~r~azo~--,s"'e-=r"'l~o-suscltado notltlca.
portante trabalho: 
DOS DISSlDIOS COLETIVOS do para contestar o pedido. 

PERANTE A JUSTIÇA DO I 1.• - Quando se tratar de 
TRABALHO dlssldlo em localidade fora da 

Art. 1.• - Têm qualidade para sede do Tribunal, não havendo 
suscitar dissídio coletivo: delegação de atribuições à auto-

a) - os sindicatos, no l.mblto rfdade judlclârla local, o prazo 
de sua representação; para a reallzação da audiência 

b) - as associ&.ções slndlcals poderá. elevar-se até ao triplo, 
de grau superior, nas mesmas I consideradas as distâncias e as 
condições da alínea anterior; condições de transporte. 

c) - a maioria dos trabalha- I 2.• - Ao expedir a notiflca
dorea Interessados, ou o empre- 1 ção, por via postal, a secretaria 
gador, não havendo alndlcato da do Tribunal remeterá aos suscl
categoria; tados a segunda via da petição 

d) - o Mlnlstérlo Público ou de dlssidlo. 
a autoridade administrativa, noa 1 s• - Envo:Vendo mala de 
casos previstos nesta lei. uma emprésa e havendo slndlca-

Art. 2. • - A lnstauraçl.o de to da categoria econômica, con
diasídio coletivo, salvo naa hi· tra êste aerá suscitado o dlssidlo. 
pótues dllS alineas c e d do a~ 1 4.• - Sendo os sunscltadoa 
tlgo IIJiterior, depende de apro- em ndmero superior a vinte, e 
v:.c:ão, em escrutínio aecreto, da . não havendo sindicato da cate-

I ~:>aaio:-ln c!e doia têrc;:os doa votan· gorfa econômica, · a notificação 
te11, recnllloa em assembléia pelo far-se-! por edital, publicado uma. 
alnJót'ato, •m primeira convoca- vez no órgão oficial, com o pra· 

I
. ção, t''.lru a pre:~ença de mala du zo de dez dias. 

n•at:u!e. e, e>m l!tgunda, de mala Art. 6.• - A audlencla, al~m 
de \\m tilrço doa IIUIS('•Giat!oa 1nte- do representante do Minlstêrlo 

• n-'•"d;,;, . P"dbllco, conforme o caso1 

I t .1 .• - Quanto t.a liJ'!lloeiaçl5es a) o representante do alndf-
•indlcah; c1e grau auperio.r, é ne- cato suscitante; 
Ct-!sário qu• a rlellberação se to- b) o d!'legado eleito, o empre-•n• reta maioria daa entidades gador ou preposto autorizado (a.r-
repre~~cntud&.B, conforme autort- Ugo 1.•, o); · 
zação de e..ssembléia em que se -::) oa delegados grevfatas. no 
atenda ao disposto neste artigo . caso do artigo 1.•, d.; 

§ 2.• - A primeira convocação d) o representante do slndl· 
far-se-á. pela imprensa, com o cato suscitado; 
prazo de 8, e, a 11egunda, de 3 e) o empregador, ou preposto 
dias . a t•torlzado, quando não houver 

Art. 3.• - Na hipótese da ali- sindicato ou o dissídio for suscl
nea e do art. 1.•, a Instauração tado contra uma dnlca empresa. 
de dissídio pelos empregados dt!- Art. 7.• - Aberta a audl~ncia, 
penderá da aprovação de matl'l presentes as partes, o presidente 
da metade dos interessados, em do Tribunal, oferecida a contes
votação secreta, lavrando-se ata tação, promoverá a conclllação 
autenticada pela mesa que pro- dos dissidentes. 
sidir aos trabalhos e pelo repre-
sentante do Ministério Públic<> Parágrafo dnlco - Celebrado 
do Trabalho ou do Ministério do acôrdo, submeter-se-! o respec
Trabalho, Indústria e Comércio, tivo t~rmo à. homo'ogaç§.o do Trl-
quando presente. bunal na primeira sessão. 

Art. 8.• - Não havendo acôr
Parágrafo único - Neste caso, do, ou deixando de comparecer 

far-se-ã. igualmente, a eleição à audiência qualquer das partes, 
de um delegado, qut. representa- terão estas 0 prazo comum de 
rã a coletividade perante a Jus- cinco dias para a produção de 
tiça do Trabalho. 

Art. 11 - Na execuçlo de 
que lhe Incumba, a secretaria do 
Tribunal não poderá exceder o 
prazo de 48 horas. 

Art. 12 - As decisões proferi· t--=--=--...1 
das pela Justiça do Trabalho em 
proces!!o de dissídio coletivo po-
derão estabelecer normas e con-
dições de trabalho, Inclusive pa-
ra o 'efeito de reajustamento ou 
fixação de salário : 

a) - quando a modiflcaç§ o das 
clrcunstAnciaa tornar Injustas ou 
Inaplicáveis as normas e condi· 
ções em vigor; 

b) - quando houver aenslvel 
desproporção entre a remunera
ção aos trabalhadorea e a retri
buição ao capital; 

c) - quando ocorrer elevaç§.o 
do custo de vida, provocando 
acentuado desnlvel entre êlte e 
os salários; 

d) - quando deixarem aa em
presas de organizar os quadroa 
de seua empregados, deflnindo
:hes as atribuições e estabelecen
do aceeso gradual ou melhoria de 
salário em função do tempo de 
aervfço ou de merecimento. 

Art. 13 - Nos dlssldlos sobre 
estipulaçl.o de salário, serlo e• 
tabelecldas condições que, asse
gurando justa remuneraçl.o aos 
trabalhadores, permitam, tam
bém, justa retribuição ao capi
tal. 

Parágrafo dnlco - Se alguma 
empresa, ou sindicato. fizer pro
va, no processo de dissídio, da 
impossibilidade do reajustamen
to dos sa!árlos ao nivel da ele
vação do custo da vida, serão os 
mesmos fixados de forma com
patlvel com as possibilidades eco
nômicas da empr~a ou da cate
goria. 

Art. 14 - A decisão que fixar 
novo&r salários não poderá con
dicionar o seu pagamento à a• 
slduida,:e do empregado, ou re
:egar à. execução a verificação 
da capacidade econômica e tf· 
nancelra das empresas. 

Parágrafo ó.nlco - Os aumen
tos resultantes de dissfdio coleti
vo Integram o salário para todos 
os efeitos. 

Art. 115 - O Tribunal fixará a 
data em que a decisão entrará 
em vigor. 

O DISSIDIO CONTRA O 
SINDICATO 

Art. 14 - Tratando-se de dlsal
dlo suscitado ..:outra sindicato, a 
decisão obrlprA a t6daa ae em
prhae que lutel!'llrem ou vlerew, 
a Jnte1rar a reapecUva eate10rta., 
lnclnaive aa que forem fWada1 
ao facultado a eataa 

do PI'OCeiiO OOIDO 

Art. 4.• _ A petição de dlssl- provas e razões finais, contados 
dio, oferecida no original, em da audl,ncla. fndependentemen· ~~-ii~· 

ti' df' notificação. 1 
tantas vias quantos os suscita- Art. 9.• _ o presidente do Trl· 
dos, caso o número dêlea não bunal, de oficio, a requerimento 
exceda a vinte, conterA: das partes ou do Ministério Pú-

I - a designação e qualifica- I b:lco. formulado em audiência, 
ção das partes, inclusive a na.- determinar! a realização das dl
tureza da emprêaa ou e.stabelecl- llg~ncias que julgar necessáriaFa 
mento; n _ oe mo"* :r.:laa 1 marcando-lhes prazo não exce-

m _ _.,d ... _ df'nte de quinze dias. 
- o p.... O 011 ,.. Art. 10.• - Instruido o proees· 

oo;cUlaç&o. 110 serão os autos remetidos. em 1 

~:;;.Â 24 horas. ao Ministério Público, 
ta QUI' opinará em três dias. 

a I 1. • - Devolvidos os autos pe-
lo Ministério Público " do revl
!'or. que terão respertlvamf'nte. 
o prazo df' cinco e tr~s dias para 
f'!'ltudo do processo Quando o re
ISJtor for juiz represf'ntante de 
cbtssf', o sortPio do reviRor far
!lf'-á dentrf' O!< juizes togados. 

I 2.• - Restltuido!! os autos ou 
fundo o prazo fixado no pará
e-rato Rntf'rior ser! o dissídio 
submdldo a jule-amPnto na prf. 
rnelra sessão. depois de 48 bo
raa. lndepentemente de pub:tca
t:lo de pauta. 

I 3. • - Proferida a daefslo. a 
intlmac:io das partes rar-se-6 peo 
lp puhll<'aç§.o do acórdão no ór
gão oflciL. 

menor DO 
reapeltado .-itl~iPõíto 
da Couolldaclo 
halho. 

Art. 17 - A1 deeleiJea proferfdaa 
em dleaidlo eoletlvo. a11fm como 
•• eonvenç6e~, eontratoa, ou ae6~ 
doa eoletlvoa, hom~lopdoe pela 
Justiça do Trabalho, eomente ~ 
derio eer revlstoe apóa doia anoa 
de ana vlg~ncia. A revisão obo
decerA aos trAmites e requisito• 
do processo de dissldlo. 

I 1.• - Aa decisões que abran
jam tôda a categoria alcançam 
os empregados de emprêsa nu 
parte dêstes que hajam partici· 
pado do dfsaidlo anterior ao1 
mesmos circunscritos, independea
te do prazo previato neale artJae. 
naquilo em que lhea forem ta.,. 
rtveia. 

I 2.• - A. l'e'fllha alea....
•• emprtua lataJr&Dtea da &!iat. 
1orfa ecoa6mlea qae alo partlel

clo dlaaJcüo oa revt11o ... 
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regulamentação cl o 
proceao dos df11l· 
clios coletivos • a 
sua situação perante 
a Justiça elo Traba· 
lho - O dissídio 
contra os sindicatos 
- O direito ele gre
ve - Os que a po
dem declarar • as 
garantias que a lei 
lhes proporciona -
A greve nas ativida
des fundamentais -
A greve lliclta • ·a 
suspensão elo ae"f. 
ço por parte elas ent
pr6us - C r I m • • 
co~tra a organiza
ção elo trabalho -
O anteprofeto 
enviado à Clmara 
elos Deputados pelo 
ministro ela Justiça, 
• a título ele contri• 

bulção 



""''!'--•-11!'1-.. --:'lll!"~~~~"."'~lpeiirn~do acarre e P 
preaadoa ela emprtaa perteocentea à ordem piíbllca. ._._ 
l meama eateJOrla. A DECLARAÇÃO D GRr.ou•• 

Art. 11 - Daa deela6ea fiDalt Art. 83 - 1t licita. a declar .. 
doa TrlhaDala Relfoula em p~ ç1.o da greve, desde .4ue ateDCWI 
oe11o de cllnldlo coletivo. cabe- clu u seguintes condlç6es: 
rt recuno ordiDArlo para o Trl- a) a abstenção somente "e 
lnmal Superior do Trabalho. DO poder6. verificar depois de trarw
praao de dea dllla. corrido o prazo da notlficaçlo. 

Art. ,., - Noa proce11oa de eom- que ser6. de dez dias naa atlvt
J)f:lfncll orilfnãrla do Tribunal dades não fundamental• e, de 
Superior elo Trabalho. eaberlo vinte dla.a, naa atividadee fun
embarJOI, no prazo de cinco dias damentais 

Art. 2J - O. recunoa cabl· b) a paralisação do aervtço 
nl• daa declsõea proferldu em l deve revestir-se do carâter de 
dlssldlo coletivo nl terão efeito simples abstenção ao trabalho. 
suspensivo. podendo aer cobrado1, considerados llegala oa atos de 
desde Joao. oa llll!rlos devldoa. violência contra pessoas ou 
Contar-se-io Juros moratórloa a sas e a ocupação do estabeled
partir da data fixada na aentença mento ou local de trabalho. 
coletiva para Inicio do pagamen- Parágrafo iínlco - A notlflca-
to. ção far-se-á por e~~crlto, devida-

Art. 22 - O direito de recorrer meilte datada, com a indicação 
de sentença proferida em dlnldlo precisa dos motivos da greve 
coletivo poderA exercn-se tam- dos objetivos visados e será 
bém pelo Ministério Público do tregue ao destinatário ou 
Trabalho. nos praaoa doa arla. da por via postal. com recibo, 
18 e 19 desta lei. volta., correndo da entrega 

Art. 23 - Jnterpoato o recuno. prazos da alínea a deste 
serA notificado o recorldo, pana Art 3ft - As notlficaçõee ... 
oferecer auaa razõe.. DO meamu , rão dirigidas ao próprio emp.reo 
prnzo do recorrente. ' gador, ou a quem legalmente o 

Art. 24 - Sah·o motivo de f6r- represente, ou a êste e ao 
ça maior, não se admitirA a jun- dicato ou associação 
tada de documento• em fase ue grau superior Interessada, 
recurso. greve alcançar mala de 

beleclmento, apuraaa meaJ&n 
votac;l.o levada a efeito pelo 8\Q
dlcato repreaentatlvo da catego
ria profissional, e. na falta d
te, na forma do art. 3.•. 

1 1 • - Para que possa nr d• 
elarada greve por sindicato ou 
&~~~~oetaçõea atndlea.la de grau au· 
perlor, 6 mister re~~oluçáo toma· 
da mediante votação que obede
cer'-. em aeu proce11110 e cquo
ruin:. a.o disposto no art. 2.•. 

1 2.• - Quando a greve fôr 
declarada por aasoclaçáo sindi
cal. aua direção caberé. a uma 
comissão composta do prealden· 
te da entidade. que a chefiará. 
e de tr~a delegados, eleitos para 
ê.sse fim. Nos demais casos, os 
trabalhadores que votarem a 
greve elegerão nease ato e den
tre ai, até o máximo de t dele
gado&. 

Art. 38 - Nu atlvtdadee 
fundamentais, ficarão u partea 
em litfgio sujeitas, durante «1 
prazo da aUnea a do art. 31. a 
med1ação conciliatória da au~ 
rldacte administrativa competen
te pm matéria de trabatno nor 
dez primeiros dias e malogra 
da esta. à ~o Tribunal do Tra
balhe. no pPrlodo segwnte. 

Art. 25 - Naa ações para eam- prêsa., e, 'las atividades 
prlmento das decisõea proferJdu mentais, taiJ: oém àA au,t~~atl· 
em dissídio coletivo. não se ques- públicas competente&. 
tlonarA sObre a matéria julgada 1 1.• - Para os tf~i:na;:1,!:!!~=~~ 

1 1:• - Para os efeitos dêst.P 
artigo o malõgro da concUiaçao 
será comunicado ao Tribunal pe
Ja autoridade mediadora até o 
déctmo dia do prazo a que se 
refere êste artigo. ou pelo M1 
nis~erio Público do frabalho 

no dissídio ou que neste poderia neste artigo, aão C• 

ser alegada. Diretor do D~:it~:~~e~~~·~::;: 
Art. 26 - lnielada a ação de na1 do a 

eobrnnça de salários devidos por Regtonala, •o 
fOrça de sentença normativa ao- balho, 
rão pagos eu• dóbro, salvo ae aa- Delepdoa do .,. ...... t'hft .X~Itl.!!~ 
tisfeito o pagamento na fase de e oa cbefea daa 
conciliação ou se houver relevan· derala, utaduala 
te razão de direito. l • .,.,,. .. vttlftr .. 4oe •••PVIiefta· 

Art. 27 - Prescreve em dois 
anos, contados do dia em que 
cada prestação fôr e:dgivel, a 
a~ão Individual para a cobran,.a 
de salário devido por fôrça de 
sentença normativa. 

Art. 28 - No processo do11 
sidios coletivos. aplicam-se. nu 
que couberf'm, as norm. s estabe
lecidas oa Consolidação das Le111 
do Trabalho. 
00 EXERCICIO 00 DIREITO 01!. 

GREVE 
Art. 21' - O exercido do direito 

de greve ~guiar se-6 pel1111 coa· 
dições estabelecidas nesta lei. 

Art. 30 - Coosldel';l-se grevt: 
a abstenção ao trabalho pela to 
talidade ou maioria doa emprep. 
dos de um.L ou viriaa emprhas 
ou estabelcrimE'nl ·"· ou por trn· 
ila lhauorcs autônomos su.idt ... s A 

leglslaçlo trahlllhfata.. vlaando • 
alteraçio ou manuteoçlo de eoa
dlçõea de trabalho ou l aoluçill 
de caso que diga respeito l ea .. 
tegoria ou aoa empregadoa lD
teressadoa. 

Parágrafo 6nlco - Nlo ae ht
elul no conceito de greve a dimi
nuição lnjuatificada do ritmo de 
produçlio. 

Art. 31 -o direito de greve 
nio ar estende aoa aen·idorea dA 
União, Territórios, Estados. Mu
olclpíos e autnrqulas, alllvo H •e 
tratar de sen·lço Industrial. e o 
pe~~oal respectivo não perreber 

fi~ada em let. 
Art. 32 - Para os efeitos 

ta let, consideram-se IUJDQJilmlen'""'l 
tala aa atividades doa aerviçoe 
de água ener~tla. gâa, luz, sago
toa, comunicações, tranaportea. 
carga ou descarga. do• eatabele
clmentoa hospitalares, de 
de gênero• allment1cloa 
metra nl!cessidade, raJrmac
cos, dos hotéis, daa 
básicaa ou ei!Senciala l def~~& 
nacional, assim declaraclu eataa 
últimas por decreto, ouvtdo Q 

Conselho de SeguranÇa Naclo-

f 2.• - Havendo acOrde sera 
o mesmo sujeito à bomclogaça .. 
do Tribunal. 

1 3.• - Não havendo ~Ordo. e 
er:gc.tado o prazo da notlflcaçlo 
poderá ter Inicio a greve. 

Art 39 - Nas atlvldadel nllo 
fundamentais, poderio as auto
rldlldes administrativas promo 
ver a conciliação DD perlodo de 
notr.:ttcac;ão por ato próprio, ou 
a requerimento dos tntereaa· 
doo. 

transtôrno ou 
víaa coletiva, po· 

Públ1co do 
instauração 

I () J/ _ L/ 



_ -- . - I .l:"lU"agrafo 1inlco - "A16~. 
it. 18 - Em eaao de dlssldlo enumeradas neete artigo, Otltnut 

em que flpre apenaa ama fraçio atividades poderio ser declara
de emprepdoe de ama emp~sa, das fundamentais por decreto do 
poder' o Tribunal, na própria Executivo, deede que a sua eueo 
decisão, eatendf-la aoe demala em- pendo acarrete prej~izo gra. 9· 
pregado• da emp~ pertencente• à ordem pública. . .. · 
à mesma categoria. A DECLARAÇÃO D GRB 

Art. 11» - Dae deels6ea flnaJa Art. 33 - :S: licita a declar• 
doa Tribunal• Regional• em pro- çil.o da greve, desde .. que aten• 
ceno de dluldlo eoletlvo, c:ab~ das as seguintes condlç6es: 
rt reeurao ordln,rlo para o TrJ- a) a abstenção somente 111e 
bunal Superior do Trabalho, no poderá verificar depois de tran. 
prazo de dez dlu. corrido .o prazo da notiftcaçlo. 

Art. ~ - Noe proeenoe de eom- que será de dez dias nu 11tlvt
petênela originAria do Tribunal dades nio fundamentais e, ele 
Superior do TraJ.lbo, cabel"lo vinte dias, nas atlvidadee fwa. 
embaraos. no prazo de elneo dlaa damentais 1 

Art. 2J - O. reeuraoa eabl- b) a paralisação do servtc-
vela du declsõu proferida• em J deve revestir-se do caráter de 
dlsaidlo coletivo nl terão efeito I simples abstenção ao trabalho, 
suspensivo, podendo aer cobrados. considerados ilegais os atoe de 
desde logo, 01 aalârlos devldoe. violência contra pessoas ou coi
Contar-se-ão Juros moratório• a sas e a ocupação do" estabeleci-' 
partir da data fixada na aentença mento ou local de trabalho. 
coletiva para inicio do pagameu- Parágrafo único - A nbtlfloa-
to. ção far-se-á por escrito, devida-

Art. 22 - O direito de recorrer meilte datada, com a lnd 
de aentença proferida em dlsaltllo precisa dos motivos da 
coletivo poderâ exercf'r-se tam- dos objetivos visados e 
bém pelo Ministério Público do tregue ao destinatário ou 
Trabalho. nos prazoe doa arts. da por via postal. com re 
18 e 19 desta lei. volta, correndo da entrega 

Art. 23 - Interpoato o reeuno, . prazos da alínea a deste 
serâ notificado o recorido, para ' Art. 34 - As notlficaçOee - J 
oferecer auas razões. no mesmo rão dirigidas ao próprio emPiltr'~ 
prazo do recorrente. gador, ou a quem legalmente 

ArL 24 - Salvo motivo de f6r- represente, ou a êste e ao 
ça maior. não se admitir' a Jun- dicato ou associação sindlc 
tada de documentos em fase ue grau superior Interessada, 
recurso. greve alcançar mais de 

Art. 25 - Naa ações para com- prêsa, e. "las atividade . 
prtmento das declsõn proferJdal! mentais, tarr oém às au;;i 
em dissidio coletivo, não se ques- públicas c. ompetentes. •· 
tlonarâ sôbre a matéria julgada 1 1.• _ Para os fine lndl 
no dissidio ou que neste poderia neste artigo, são com~ __ 
ser alegada. Diretor do Departamedtcl 

Art. 26 - Iniciada a açlo ele na! do Trabalho, os Dt 
cobrança de salários devidos por Regionais, •o Ministério _po_j 
fôrça de sentença normativa se- balho Indústria e Comttc:JG 
rão pagos em dúbro, aalvo se sa- Delepdoe do Trabalho ·.xaz 
tisfeito o pagamento na fase de 1 08 chefes du repartlofcj 
conciliação ou se houver relevan- derata. ostaduala ou mu 
te razão de direito. IUpervlaoru 4oe aervtco. 

Art. 27 - Prescreve em dois Uda4e p6bllca 
anos, contados do dia em qu" mntmut.o. 
cada prestação fôr esif!ivel, a 

ação indi\'idual para a cobrança 
de salârio dnido por fôrça de 
sentença normativa. 

Art. 28 - No processo do11 
sidios coletivos. aplicam-se, Do 
que coubl'rf'm, as norm. s estabe
lecidas na Consolidação das Le111 
do Trabalho. ' 
UO EXERCICIO DO DIREITO Dll. 

GREVE 
Art. ~ - O nerciclo do direito 

de greve .!guiar se-A pPias COD· 
dições estabelf'cldas nesta lei. 

Art. 30 - Consldef'll-se grevt 
a abstenção ao trabalho pela to 
talidade ou maioria doa emprega. 
dos de um.> ou virias emprêsas 
ou estab<· lccimC'nt .l '• ou por tra· 
:•al lladorcs autônomos sujdt ... s à 

Iegislaçlo traJ.Ihlsta. vlaaDdo l 
alteração ou maouteDçio de aa
dlções de trabalho ou l soluçin 
de caso que diga respeito à ca
tegoria ou aoa empregadoe Ja.. 
teressado•. 

Parágrafo ónlco - Nio 1e la
clul DO conceito de greve a dimi
nuição Injustificada do ritmo de 
produção. 

Art. 31 -o direito de greve 
não se estende aos servidores da 
União. Territórios, Estados. lolu
olclpios e autarquias, salvo se ,. 
tratar de serviço industrial. e o 
pc~~oal respectivo não pereeber 
rr:muncração fixada em lei. 

Art. 32 ,- .Para os efeitos 
ta lei, consideram-se fundamen""l 
tala as atividades dos 11ervlços 
de água. energia. gáa, luz, esgo
tos, comunicações, transportes. 
carga ou descarga, dos el!tabele
clmentos hospitalares. de 
de gêneros allmenticloa • 
melra necessidade, farmact 
cos, dos hotéis, das 
báaicaa ou euenclala 

assim 

6) u auoctaç~-.tiiafc&ti 
grau IUperlor. nu meemu ooa
dlç6ee 4a alinea utertor: ' . 

c) a maioria doe trabalb&cior. 
de uma emprêsa. HrviCO ou ..ta
beleelmento. apurada medtan• 
votação levada a efeito pelo Sin
dicato repreaentatlvo da eatep 
ria profissional, e. na falta 4 .. 
te, na forma do art. 3. •. 

I 1.• - Para que possa Mr 4• 
clarada greve por elndlcato ou 
assoclaçõea alndlcale de grau su
perior. é mister resolução toma
da mediante votação que obede
cer4. em seu processo o cquo
rum:. ao disposto no art. 2. •. 

I 2.• - Quando a greve f&r 
declarada por associação llndl
cat. 1ua direção caberá a uma 
comissão composta do preslden· 
te da entidade, que a chefiará. 
e de tr~s delegados, eleitos para 
êsse fim. Nos demais casos. os 
trabalhadores que votarem a 
greve elegerão nesse ato e den
tre st. até o máximo de ' dele
gados. 

Art. 38 - Nu atlvldadee 
fundamentais. ficarão u panea 
em litígio sujeitas, durante CJ 
prazo da alínea a do art. 31. a 
medtação conciliatória da autu
ridarte administrativa competen
te E'm matéria de trabalho nor 
dez primeiros dias. e malogra 
da esta. à do Tribunal do Tra
balhe, no p!'riodo segumte. 

I 1.• - Para os efeitos dêstf> 
artigo o malôgro da conciJiaçâc> 
será comunicado ao Tribunal pe
Ja autoridade mediadora a'\6 o 
déctmo dia do prazo a que se 
refere êste artigo. ou pelo MJ· 
ois:,erio Público do Trabalho 

I 2.• - Havendo acllrdc serê 
o mesmo sujeito à bomclogaça .. 
do Tribunal. 

I 3.• - Não havendo Bl'&rdo. e 
e!:gGtado o prazo da noflftcaçao 
poderá ter inicio a greve . 

Art 39 - Nas atividade& nto 
fundamentais, poderio as auto· 
rld11dea administrativas promo 
ver a eoncillaçlo no perlodo do 
notdlcação por ato próprio. ou 
a requerimento dos lntereua
do<i. 



durante o tempo da Interrupção. 
sem piejuizo de outras penali· 
dades, ·. aplicando-se, em tudo 
quant~ couber. o disposto nesta 
lei sObre a greve. Nesses ca,sos, e 
se a suspensão do serviço puder 
ocasionar graves transtornos ou 
prejulzos à vida coletiva, poder!\ 
a autoridade pública competente 

, ocupá-lo para assegurar seu fun-
1 clonamento. 

CRil\IES CONTRA A ORGANl· 
ZAÇAO DO TRABALHO 

Art. 47 - Além dos previstos 
no titulo IV da Parte Especial do 
Código Penal. oonstltuem crimes 
contra a organização do traba· 
lho: 

I . - ~promover ou Insuflar. 
membro da diretoria de assoc1!1.· 
çtlo sindical, com desrespeito ê" 
condições desta lei, greve ou 
"lor.k-out"; 
li - Incitar o desrespeito a 

sentença normativa da Justiça 
do Trabalho que puser têrmo a 
greve; 

III - deixar o empregador, 
maliciosamente. de cumprir sen
tença normativa da Justiça do 
Trabalho ou obstar à sua exe· 
cu cão; 

IV - Incitar A. greve ou "lock
out", ou aliciar partlclnantes, 
quando estranho A. orofissll.o. atl· 
vtdade econOmlca ou emnrl>~a. 

Pena: detenc§.o de um a sel' 
meses ou multa de CrS !100,00 
(oulnl1entos cruzell'f'Sl a CrS ••. 
10 .000,00 (dez mil cruzelrosl, 
nnllcada em dObro aos reinciden
tes. 

I 1.• - Os estramreiros que In
fringirem M prescrições desta lei 
serão passfvets de expulsão, a Jui
zo do govêmo. 

I 2. • - Nos casos dos lncl&) I 
e II, em s,. tratando de dirigen
te de MSoCiaçll.o sindical. serão 
dest!tuldos os resocnsávels, fi
cando a entidade sujeita à tn
tervencão. O interventor promo
verá.. ouando fOr o cMo. Imedia
tamente, a lnoo:tauração do dts
sfdlo coletivo. bem como a elei
ção da nova diretoria. 

I 3.0 - Nos prccPssos referen
tes aos crimes contra a organl· 
zacão do trabalho, caberé. prisão 
preventiva. 

Art. 48 - Esta lei entrará t>m 
vigor na data de sua publicação, 
1:-evoQ'adas as disposições em con
trário. 

.. 
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PAROQUIA DO BARRETO 
RUA GENERAL CASTRIOTO, 469 

Tel. 6903 

Niter6i , ,1º de 9utubro de 1 . 952 

Meu prezado Dr. 4Geraldo Bezerra q.e Nenezes 

Viva Jesus . 

Recebi e li com alegria o opúsculo que 
me enviou - "Elogio de José Geraldo Bezerra de 
Menezesn -, discurso do Dr. Telles Barbosa, na 
Academia Fluminense de Letras . 

AgradeÇo- lhe a defer~ncia e a amisade , 
assegurando- lhe ~ue a recordação dos talentos , 
das virtudes e da vida edificante do seu sau -
doso genitor me fez meditar sobre o hem imenso 
que um homem assim projeta em todos às tempos , 
sobre a humanidade . . 

~o fulgor imortal da car~dade ••• 
Aceite, com meu agradecimento, os para 

bens cordiais p6r descender de tão prande Pai . 
Em J e sue e Earia , 

~)f~. 
f.l ons . João Raeder . 

! ~ t;~ ~1 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

JUNTA DE CONCIUAÇAo E JULGAMENTO DE VITORIA 

Vit6ri&, 13 de junho de 1 950. 

Prezado e eminente amigo Mlnistro 

Geral~o Bez~rra de Mene3os. 

Um aLraço. 

~uando assumi a Pr~s~dência de Junta 
de Concilicção e Julganento de ~itÓria, malgrado o 
meu prnposito de servir ~ Justiça do Trabalho, e, 
talvez, por iato mesmo, fui combatido, de tôàa3 a 
formas, por um gru o re advogados, contra os Y. ais, 

uando advogava, ~ive~a opor u ida~e de milit r, na 
J stlça Comum e nuo fora a minra força de vontade e 
a aç&o serena, 3U .Jeri0r, do eminente amigo, do mi
nistro Edgard ·ancbes e do meretissimo ' juiz ~ostes 
kalta, - e hoje estaria vencido. 

Eio desanimei, todavia,- e hoje aque
les mesmos ue me combateram - reconhecem q'..le erra
ram - e vê~, de pÚblico, rrestar a sua h~menQgem ao 
rr~ço que nao transigiu , n o se acovardou, procurou 
fazer Juatiça, aplicar be~ a lei, e corres onder ~ 
confiança dos seus superiores. 

Ai vai a prova. Ofereço-a não por vai
dade - mas para demonstrar ao eminente amigo que tu 
do fiz no sentido de ma~ter al c o prestigio da Jus 
tiça do Trabalho - no EspÍr_to 3anto, e ce o apoiÕ 
o prezadissimo amigo n;o oi em vão • 

.&-? atu. ~h ' 
------------~-----~-~la~---------------------.c:::- Martins Moraria. / 

Rua G~~a Rosa - 103- EspÍrito Santo. 
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a PODER .JUDICIARIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE VITÓRIA 

GABINETE 00 PRESIDENTE 

PrQzo.d'J ~ ~1:1in~ntc 11ini?tr0 Gcrald0 Bcz~r 
scs . 

,, (' J:H:-

nvi~ ~o prcz~d0 ~ cmin~nt Q.L!l ig ')'c 01. eL c , ut!! m·tit?'J 

sôur'l\i ç; 0bra. , magnific<-t, 11:Jiseidi0s colctiv'JE d.o trnbal.L0'. 

a1't i ~· 0 n 
I , •. 

ra JL4Cl1Cü 0 na "L~gislnçÊÍ.0 'J T r a b r: lh 'J ~' 

.JT'JVE'it'J a 0p01' tuni:l.ad.z. l)ar~ lh<J cnvic.r,tmlbc~m , u t:. 

.J 2 lJ" a 52 
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P. J. J. T.- JUNTA DE CDNCILIAÇAD E JULGAMENTO DE CURITIBA, 

Curitiba, 13 de maio de 1952 

Senhor Ministro 

Geraldo Bezerra d8--' Menezes: 

, , 
Infelizmente uma molestia, alias sem a maior gravidade, 

de meu neto que se achava na praia de Guaratuba privou-me do prazer 
, ~ # / 

de acompanha-lo nas ultimas horas de sua preciosa e brilhante visita 

a Curitiba. Regressei o mais rápido que me foi possÍvel, mas já não o 

~~hcontrei aqui. 
' -Isso evitou-me o prazer de lhe oferecer em mao alguns 

dos meus desvaliosos livros. Falta-me aquele que eu dese jaria que o -
~nente amigo, escritor e homem de sensibilidade, lesse em pri

meiro ~ogar: "Aguas de PrL"llavera" que tem sua edição esgotada, não -
, 

possuindo eu um unico exemplar. Vai o trabalho sobre Alberto de Olive! 
- ti , ,, - , ra, - ~diçao do Jornal do Comercio. Nao e uma monografia com qualquer , , , , 

traço p~bliografico; e um pequeno estudo, apenas de carater literario . 
Muitos ~os seu~ oonoo~~os ~u qoje os revisaria com grande acêrto e pra 
.zer. Entr~ êste s, a irrefletld~"'- éomparação entre o Alberto e Keat s , qu; 

, , 
constitue um contrasenso literario. O inglez e um poeta requintado;sua 
poesia é alguma cousa como um perfume de beleza precioso e raroo A po~ 

sia de Alberto rescende às agrestias da alma brasileira e americana, 

ainda com floraçÕes agrestes, como as dos nossos jasmins, dos nossos -
, , 

resedas e das nossas flores de maracuja • 
.... 

Antes do que o estudo sobre Alberto, pediria sua atenção 

para a novela "Flor de Manacá", com ambientes de sua terra, os quais -

deverão, por certo, ter influido sÔbre a formação literária do seu emi 
, , 

nente pai, que e da Paraiba, trecho de terra brasileira, com algümas 

das mais belas e emocionantes paisagens do nosso grande pais. 

Pedindo-lhe desculpa pela insignificante oferta - folha 
. - , seca do passado, recordaçao apenas - e com prazer que, mais uma vez, 

lhe asseguro os protes~os da minha grande admiração e sincera estima. 
Agora, não ao Ministro, mas ao homem de letras. 

J 

Seu devotado amº. e ad0 r. 

~~~ --AvzÁ.J.. ~ ' 

'-· ~ .,. -, , : 5; 



Jl lf ~)56 

~rcchispabo be tiãn ;iahtabor ba 1Jaqia 

~a1Jsa~or, .... 1.3. ____ be ........... _ ... P~.~~!!!l>.!'.Q. _______________ ~e l!JtP..Q _____ _ 

Exmg. Am2. e sr. 
Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

favor. 

Afetuoso saudar. 

Eis-me á sua porta para solicitar um grande e urgente 
erei muito breve para poupar-lhe o precioso tempo. 

A Eupreza "ERA UOV A LIMI T.\.DA", pertencente á Obra das 
Vocações Sacerdotais, e, portanto 
vada ao Tribunal do Trabalho pelo 
imoressor da ERA NOVA desde 1941, 

á Arquidiocese da Bnhia foi le
r. Eduardo Leonel. Sendo este 

passou a titulo oro·1isorio a ser 
vir na linotypo, aprendiz que era ~~1da, e onde demorou-se cerca 
de ano e meio, ~or impedimento do linotypista efetivo que passara 
a cargo de confiança, como mestre das oficinas. 

erminado seu impeii::nento e devendo voltar a seu car
go de linotypista, foi, :t-ela Gerencia da Empreza, reconduzido o 
sr. Leonel a sua verdadeira ocupação como impressor. Não se con
formando recorreu ao nosso Tribunal do , Trabalho e perdeu na pri
meira instancia. Recorreu ao Tribunal Superio~ do Trabalho que 
lhe deu ganto de causa. Achando descabida ft reforma da primeira 
sentença, a ERA NOVA volta-se para o Supremo Tribunal Federal do 
Trabalho, em recurso ' de revisão. 

O nosso advogado aqui está preparando o Memorial para 
ser distribuído, como convem. 

I 

Por meio desta estou solicitando do distinto e bonís
simo amigo nos aconselhe e encaminhe para a justa vitoria que es
peramos. 

eço, em primeiro lugar me mande alguem comunicar~ 
o numero que ha de caber ~í a esta causa e quaes· são os Ministros 
elator e Revisor da mesma. 

' 
Ficaria ainda nuito reconhecido se me indicasse o no-

e "VVJ'V\Jtl' ' 30 



~J'I·Jf· 

-2-

Arcehispab.o bt i&o jahtabnr ba !&'a4ia 

jjal.lrab o r, ________________ b e __________________________ __________________________ _____________ &l e 1 94 _________ _ 

me de um advogado que se possa i::teressar ai pela causa , que, co
mo vê , o é tambem da igreja da B~ia. 

ça deixo 
homenagens 
me confesso 

- Confiado principalmente nos seus sentimentos de jus
ui o testemunho de minha mais ppofunda gratidão e as 

da minha grande simpatia religiosa e lite~aria com que 

admirador e P ervo 

f--'7~' .h, . ;:2./ 

.; 
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ISSUED BY THE 
PUBLISHERS OF 

BURKE'S PEERAGE 
(EST. 1826) 

THE 
INTERNATIONAL 

YEAR BOOK 

AND 
STATESMEN'S WHO'S WHO 

180, FLEET STREET, 
LONDON, E.C.4 
TELEPHONE: 

CHANCERY 8&14 

J~nuary 8th 1951. 

Bir, 
I have received no reply to my letter and 

questionnaire sent to you some weeks ago. 
As "THE INTERNATIONAL YEAR BOOK AND 

STATESMEN'S WHO'S WHO", which is a 
comple;,ly NEW ventura, will contain 
bio$f~hi~of these men prominent in 
+n<iustry; · Commerce, Banking and Statesmen
ship, I feel that it is in your own interest 
tha.t your entry should appear in oompa.ny 
with others recoived. 

I ~feel sure that you would not wish your 
entry to appear incompleta, as, for 
example:- John Smith, Pdme Minister, 174, 
Every Road, Metropolis, Otopia, instead of a 
fully informativa biography. 

Would you return, by AIR MAIL if 
possible, your comple~ed questionnaire as 
overleaf, adding, if necesRary, on a separata 
sheet of paper- any further details wbich the 
limited space on the form does not allow. 

Your answers will be submitted to you 
for final revision before publication, and I 
would emphasise that this involves you in no 
obllgation whatsoever. 

Yours fa:lthf 

# 

H. 

i 
1:! 
~ ... :e 
~ 

~ 

BY A:R MAIL 

AIR LET,TER .~is l.?PM~ ·. ~'MN 
IF ANYTHING IS EN ~~ ... JAri ;· . 
CLOSED THIS LETTE 1-·"" I ' 

J 
WILL BE SENT BY o•.·' .. 
ORDINARY MAIL.. . "~ 

----···-----· --------~-- ... --· .... -· 
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BIOGRAPHIG 
PLEASE COMPLETE· AND RETURN AS SOON AS P 

SURNAME 
x-
A.peUido -··························································· .................... ............ ..... ...................... . 

OTHER NAMES 
Prlnoms 
Ktm~bres ................................. ............................ ................ ..................... .. .. ........................ ................. . 

~,HONO~,DEOORATIONS 
liftr, ~. DleortltiDns 
TituúJs, Hrmores Coruleeoraciones ................••••............................................. , ................................................................................................... . 

PROFBiSION OR DESCRIPTION 
~essitm ou Dlsmptúm 
Professitm o DU&ripcion .... ................ ... ................. .. .. ......... ... .... ... ........................................................ . 

NATIONALITY 
Natitmalitl 

DATE OF BIRTH 
Date de Naissanu 

NtM:ilmalit/ad ............ ...•.... .... .. .......... .... .. .... .. .... .... ........................ ......... ..........• Fecha de Nodmiento .... ... ............. ................................................ ................... . 

EDUCATION (Wilh Ik,rees) 
(Gf-adl UnWmitairl) 

EJucacion (Gitulln Uni"DITsitarios) .................... .............. .. .... ................ .................................................................. ............. . 

TO WHOM MARRIED 
Maril.doec 
Casado c.,.._ ............................ . 

NAMBS OF CIULDREN SONS 

~==~ ::s ................. . 
APPOINTMEN'l'S OR OFFICES NOW HELD 

(Dijuis Qpelle Dali) 

YEAR 
Anr.ll 
Ftdul. 

DAUGHTERS 
Fillu 
llgas ....................... . 

Pwilo o Car~OI_~ A.&tualmente 
(Dist/6 f'".Jilliillla) ...................................................................................................................................................... .. 

PREVIOUS CAREER (With Da~) 

g:: 1:/:(J,.Dj,f;~ ...... :. ........................... . 

POLITICAL PARTY (lf Relevant) 
Parli P..ti . (S'il y a Lill.l) 
Pflrlido · p'::f:a, (Si es Plrlinenl4) ........................ ....................... . 

ADDRESS 
Addresse 
~n .................. ...... ........... ........ .. .. .................... .................. ... ............ .... ....... . 

ORDER FORM 
To Thcf'Publisher 
''The lnternation~ Year BoOk and Statesmen's Who's Who", 
18o, Fleet Street. l.9ndoil, E.C..f.. England. 

Please make·cheques payable to: 
"THE PUBLISHERS, THE I.Y.B." 

Please reserve ................ . copy(ies) ofthe First Edition of"THE INTERNATIONAL 
YEAR BOOK AND ·sTATESMEN'S WltO'S WHQ" and ·send, ali carriage 
charges pre:-paid, immediately upon publicàtion. 
s~ pre:-publicatión price !6 6s. Od. per co_py. (Pilblication price l8 a.. ocL) 
I enclõse.cheque herewith f Please invoice me on, publication. 

Name ..... ....... .......... ........ .. .... ..... .. .......... ....... .................... ..... ....... ... ... .............. ....... ..... ...... . 

Address .. .... ............... .. ...... .............................. ...... ..... ........ ..... ...... ....... ......... .. ............................. .... .... . 



ARNO voN MUEHLEN 
ADVOGADO ==== 

AV. RIO BRANCO, 173- Grupo 502 
Telefone : 32-1292 - T elegr.: "Muehlen" 
Cx. Postal 3.885- RIO DEJANEIRO (D.F.) 

Rio de Janeiro , 12 de novembro de 1?1~8 . 

• 

./.7tf.:6j 

( Ditada em 11/11/48 ) 

Exno. f r . 
!'Unistro Ger.alclo Bezerra de Menezes , 
DD . ?residente do Tribunal Superior do Trabalho , 
ilesta. Cap~tal 

.Preclaro a::nl.t;o . 

A aula ina.ueural dada pelo insifpe amigo em 11 de 
agosto Último , na instalação do "Curso de Divulgação e Anerfei 
çoamento de Direi to do Tral.JaL~o" , mantido uelo l;.inisterio , teve 
uma significação muito maior do 1ue a:J.uela ara a lllA.l foi pre 
vista e rasgou os limites , em '-llle a sua mo lés tia a circunscre -:: , 
veu , uara se exibir na amplituçle do seu extraordinario valor in 
telectual . 

- f A sua ?releçao revela - se uma TiaCD~fica mon9gra -
fia s~bre a Justiça do Traball1o e sua sicnificaçao na histeriA. 
ju . .-· f :ica e social do ::ras i l . O eminente anieo abordou o proble 
~a sociol6gico nos seus a s nectos mais importantes, traçando ~ 
perfil histÓrico do novo direito de modo a esclarecer todos 
1uantos buscam , na ualavr a dos mestres , o caminho sef;uro do bom 
entendiMento jurÍdico . 

~eira acei·tar os meus mais efusivos cumprimentos, 
embora tardios , pelo seu Ma::;n{fico trabalho e ácredite no devo 
tamento elo seu mais modesto admirador -

Mh/Gw • 
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CAIXAS RURAIS 

I. No Festa de Nosso Senhora de Lourdes 
nismo em marcho 

11. O Roifoiseo-

I 

A rua Buenos Aires, 168, 1o andar, reu
niu-se, no dia 11 de Fevereiro, a assembléia or
dinária da Federação das Cooperativas Caixas 
Rurais do Distrito Federal. Fizeram-se repre
sentar as 10 caixas associadas, com sede em 
Olaria, Penha, Lucas, Vaz Lobo, Jacarépaguà, 
Marechal Hermes, Campo Grandl!, Engenho No
vo, Engenho de Dentro e Anchieta. 

A Federação fixou essa data, pa.ra a sua 
sessão máxima, em homenagem ao precursor 
do raifaiseanismo no Brasil, o saudoso dr. Fe
licio dos Santos, convertido à fé católica em 
1907, no dia em que a Igreja comemora as 
aparições da Imaculada Conceiçllo a Berna.dette 
Soubirous, nos rochedos de Massabieille. 

- Lido o relatório da diretoria e aprovadas 
as contas, foram eleitos os dois conselhos, que 
ficaram assim constituídos: Administração, Srs. 
Dr. Plácido d.e Melo, presidente: Waldevino 
Silva, secretàrio; Dr. Demóstene.!l de Oliveira 
Dias, tesoureiro; José Lobo, inspetor; Padre 
Elpldio Cotias, assistente. Fiscais: Dr. Antonio 
de Barcelos Netto, Luiz Lopes dos Santos e 
Simão Mendes Barbosa, efetivos; José Loureiro, 
José Brasil e Severino Sena, suplentes. 

- A Federação tem um capital subscrito 
de Cr$ 150.000,00, em quotas de Cr$ 100,00, dis
tribuídas entre as caixas. Esse capital é variá
vel e coresponde a uma responsabilidade dez 
vezes maior, das associadas para com a Federa
ção; e a um crédito, na base acima, de .... 
Cr$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
cruzeiros), aberto pela Federação a suas asso
ciadas. 

- Os imóveis dos sócios proprietários das 
dez instituições filiadas montam atualmente a 
mais de 10 milhões de cruzeiros. Só podem fa
zer parte das Caixas os que respeitam os prin
clpios básicos da sociedade, consagrados na 
Constituição Federal, a saber, a fé, a faml
lia e a propriedade. 

!i 

As <Jixas rurais funcionam em território 
limitado e séde gratuita (a casa do presidente 
ou do contador gerente). Fundam-se sem ca
pital, que é substituído, para os empréstimos, 
pelos. depósitos disponlveis. O fim da institui
ção ·é combater a usura voraz, nos têrmos da 
enclicllca Rerum Novarum, ' de Leão XIII. Os 
juros legais de 12 % que as caixas percebem são 
calculados sôbre o saldo devido ·e 'Pagos com a•S 
amortizações. Sem nenhuma outra exigência. 

- Os principias do raifaiseanismo são: a 
responsabiildade pessoal, solidária e ilimitada 
de todõs os sócios; a grãtuidã.âe d-a administra
ção; a indivisibilidade dos lucros, mesmo em 
caso de dissolução da sociedade; e a impossibi
lidade de toda e qualquer especulação. 

- Os diretores e fiscais da Federação resol
veram manter a renúncia a quaisquer cédulas 
de presença, continuando a servir gratuitamen
te à obra, como nas caixas rurais. 

- Em Ohio, nos Estados Unidos, - são pa~ 
lavras do relatório da presidência, "continúa .a 
repercutir _.o nosso esforço. Temos novas li
nhas de Dom Carlos Alter, que volta a aplau
dir os raifaiseanos brasileiros, dizendo textual
mente: "Fiquei muito satisfeito em receber sua 
carta de 23 de dezembro, acompanhando o ar~ 
tigo - O raifaiseanismo. Póde estar certo de 
que estou muito interessado nêste empreendi
mento". O artigo a que se refere o bispo de 
Toledo é o preâmbulo da segunda ~arte do "0 
Evangelho em Ação Social", contendo as ativi
dades da obra das caixas rurais, no Distrito 
Federal. 

F - O relatório conclui com bréves observa
ções sôbre o movimento das caixas, no exer
clcio findo: E. de DENTRO - Prima pela pon
tualidade dos sócios em suas operações. - LÜ~ 
CAS - Arrancou um de seus sócios das garras 
de um empréstimo de usura, em que, desde .o 
inicio, só vinha êle podendo pagar os juros. 
em razão da altíssima taxa do negócio. Vai 
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agora. emprestar Cr$ 50. 000,00, com reembol
so em cinquenta prestações mensais (mais de 
quatro anos de prazo), a um sócio benemérito, 
para a construção de sua residência. - MARE
CHAL HERMES - Fizéra um mau negócio 
perdendo 3.600 . cruzeiros, por falsificação de 
avais e desaparecimento do tomador. Sanou o 
prejuízo, parte com o tvndo de reserva, parte 
com um rateio entre os diretores, que tiveram 
escrúpulo, como responsáveis, de recorrer aos 
outros sócios. - JACAREPAGUA - E' a de 
funcionamento mais regular entre as congêneres 
às quais, como mais velha, serve de modêlo. 
Com recursos próprios, sem sacrifício das do
tações anuais, gratificou satisfatoriamente o 
contador-gerente. - CAMPO GRANDE - Con
tinúa como braza debaixo da cinza. Já convi
dou IJ.m proprietário rural, jurista de renome, 
patrióta dos melhores que já proc;!uziu o Brasil, 
a interessar-se na organização. Um antigo 
sócio da Caixa da Penha, com I<>-Cursos to
·mados a. esta, comprou em Cam'!lo Grande uma 
propriedade agrícola. Vai transferir-se para a 
caixa parada, comprometendo-se a pô-la em 
movimento. - OLARIA - Tem como sóc;io 
o vigário local, que não está na direção nem 
na fiscalização; mas, de acôrdo com o pensa
mento da Igreja, é animador da instituição 
já se tendo valido, por vêzes, dos recursos dela 
para as o\:lras de sua Matriz. - VAZ LOBO 

Volta à regularidade inicial, escolhendo 
conL ma;m cuidado as garantias-<l~n:ptiis

timos. Desenvolve animadoran1ente a propa
ganda dos depósitos, atraindo para os seus 
cofres as disponibilidades das asociações lo
cais. - PENHA - Goza da confiança do povo 
em geral, cujas econom:ias recolhe em numero
sas cadernetas populares. De suas operações 
com os sócios diga-se o que se disse da caixa 
de Vaz Lobo - ENGENHO NOVO - Custou 
a. iniciar o :;;eu funcionamento. Graças a um 
novo e dinâmico presidente, recupera rápida
mente o tempo perdido e apresent? lucros de 
balanço dignos de nota. - ANCHIETA -
Continúa em organização. Pediremos ao Ser
viço de Economia Rural que não nos prive, 
<ilrn seu novo regular11ento, de uma iniciativa 
que temos mantido com sucesso, quanto às 
fundações do sistema Raifaisen. Delas temos 
sido alma e vida, orientando-as e. amparan
do-as moral e materialmente. Por uma expe
riência de 5 anos, realizada sem atropelos nem 
misturas, está a Federação . em condições de 
selecionar elementos para as organizações 
.1'\,0Vas, que se podem elevar a muitas dezenas, 
em pouco tempo, só no Distrito Federal. 

- E' esta a oração com que as assembléias 
raifaiseanas encerram os seus trabalhos: 

· Deus e Senhor Nosso, abençoai as caixas 
rurais e os propósitos em que elas se acham 
<le bem servir ao eredito e à economia do pobre 
que trabalha, para a renovação da ordem social 

com Cristo, por Cristo e para Crllito. Fazel 
com que esta obra se propague por toda a par
te e se conserve fiel aos princípios que a tor
nam uma expressão prática do preceito - "amai
vos uns aos outros", realizando as promessas 
do Sermão da Montanha e concorrendo para que, 
da Sociedade e da Família, se afastem os fla
gelos do comunismo e do divórcio. Vós que 
aquêles que procurassem primeiramente o reino 
de Deus e a sua Justiça, prometestes, por 
acréscimo, as demais coisas, assisti-nos com a 
vossa mi:;;ericórdia para que, no combate à 
usura voraz, sejamos dignos da recompensa da 
vossa palavra: "Quem é êste e o louvaremos! 
Porque êle fez coisas admiráveis em sua vida. 
Foi provado pelo dinheiro e achado perfeito. 
Isto lhe servirá de eterna glória. Assim seja!". 

- O raifaiseanismo é fruto da propagan
da da Vera Cruz, que promoveu a organização 
das caixas e continúa a auxiliá-las graciosa
mente, irradiando as Semanas Sociais da Fe
deração e as assembléias das instituições locais. 
O movimento financeiro de tôdas elas está cen
b·a!izado à rua Buenos Aires, 168, séde da 
Estação da Fê, em cujos salões funciona g7·a
tis pro Deo a obra e cujos empregados escri
turam, pelo mes7no preço, os livros da contabi
lidade da Federação e de suas associadas. 

li 

- As--dez caixas rurais associadas à Fe
deração do Distrito F-ederal realizaram, nos .{].Ua
tro dom:ingos de Março último, as suas assem
bléias ordinárias. E com êxito decisivo. O m..Q
vimento de empréstimos e depósitos das peque
nas cooperativas de crédito e economia do sis
tema Raifaizen, é ainda desconhecido do gran
de público do- Rio de Janeiro. Entretanto, os 
algarismos ora apurados nas respectivas reu
niões anuais e postos de manifesto no relatório 
e balanço de' cada uma delas, são de molde a 
impressionar os que estudam a sério proble
mas cuja solução dependa do fator tempo e, 
por conseguinte, da paciência e pers~:verança dos 
que os põem em equação. "Hum:ildes sejam os 
princípios, para que verdadeiramente se come
ce", - eis a legenda de tôda ação social cató
lica, bem compreendida e praticada. 

- As caixas estão sediadas em Jacarépa
guã, Lucas, Olaria, Penha, Vaz Lobo, Engenho 
Novo, Marechal Hermes, Engenho de Dentro, 
Campo Grande e Anchieta. O disponível de tô
das elas é recolhido à Federação. O emprésti
mo menor até hoje realizado foi de EüO,OO e 0 
maior, de 50.000,00, sob hipoteca, ao prazo de 50 
meses e a taxa de 12 %, tabela Price, para cons
trução de uma casa própria. O menor depósi
to foi o de 1,00 m1nimo usual, aliás, na abertu
ra das cadernetas populares; e o maior de 
25.000,00, à prazo fixo de 3 anos e juro de 10 %. 

• 



- As caixas funcionam sem capital, em 
área limitada, emprestando os seus depósitos 
com garantia de aval até 10.000,00, e sõmente 
aos sócios, ou sejam, pessôas moralmente idô
neas, que residam na circunscrição, ou ali 
trabalhem; e empreguem o dinheiro tomado 
em fins de notória utilidade. Assumem as Cai
xas uma tutela patronal sôbre os negócios. 
«Nós somos cem que nos enxergamos uns aos 
outros", disse a Wolenborgh um vigário das 
Províncias Renanas. Cada caixa empresta até 
50 % de seus depósitos; recorrendo pelo endosso, 
à Federação, nos negócios excedentes dentro de 
um crédito igual a dez vêzes o valor do seu ca
pital realizado; e assumindo igualmente, até 
êsse montante, responsabilidade solidária nos 
compromissos da Federação. 

- Respigando os algarismos das assem
bléias de Março : 

JACAREPAGUA - Sócios, 37, dos quais 15 
proprietários de bens imóveis na cifra global 
de 2.445.000,00, garantia real oferecida às eco
nomias do povo da paróquia. Presidente, dr. 
Antonio de Barcelos Neto. Empréstimos, 
32.388,60. Reservas, 763,50. Depósitos, 21.629,20. 
Crédito na Federação íf!_ez vêzes o valor das 
anuidades do capítal realisaao), 40-.000,00. Mo
vimento geral de saldos do balanço, 84.570,70. 

LUCAS - Sócios, 26, dos quais 12 proprie
tários de bens irpóveis no valor de 2.150.000,00 . 
Presidente, José Barbosa de Queiroz Loureiro. 
Empréstimos, 72.649,00. Reservas, 1.734,80. De
pósitos, 53.989,00. Crédito para o desconto na 
Feaeração, 80.000,00. Movimento geral, 
143.323,80. 

OLARIA - Sócios, 42, dos quais 13 proprie
tários de imóveis num montante de 2.405.000,00. 
Presidente, Luiz Lopes dos Santos. Emprésti
mos 12.084,00. Reservas, 757,00. Depósitos, ... 
7 .432,00. Crédito na Federação, 40.000,00. Movi
mento geral, 64.429,20. 

PENHA - Sócios, 27, dos quais 10 proprie
tários de bens de raiz avaliados em 1.075.000,00. 
Presidente Waldevino Silva. Empréstimos, ... 
24.536,00 Reservas, 2.180,50. Depósitos, 25.242,00. 

Crédito na Federação, 40.000,00. Movimento ge
ral, 84.672,50. 

VAZ LOBO - Sócios, 32, dos quais 14 pro
prietários de prédios e bens rurais na impor
tância de 2.100.000,00. Presidente, dr. João 
Paulo de Brito. Empréstimos, 13.603,90. Reser
vas 1.256,60. Depósitos, 5.650,00. Crédito na Fe
deração, 30.000,00. Movimento geral, 54.507,20. 

ENGENHO NOVO - Sócios, 21, dos quais 4 
proprietários de casas e terrenos estimados 
em 85.000,00. Presidente, contador Francisco 
Buarque Alves. Empréstimos, 30.990,00. Reser
vas, 345,40. Depósitos, 4.861,20. Crédito na Fe
deração, 30.000,00 . Movimento geral 43.686,60. 

MARECHAL HERMES - Sócios, 45, dos 
quais 3 proprietários de imóveis no montante de 
550.000,00. Prel!idente, Severino Rodrigues de 
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Sena, Empréstimos, 10.407,50. Reservas, 179,70. 
Depósitos, 11.173,50. Crédito na Federação, 
40.000,00. Movimento geral, 75.353,20. 

ENGENHO DE DENTRO - Sócios, 27, dos 
quais 3 proprietários de imóveis no móntante 
de 120.000,00. Presidente, José da Silva Lobo. 
Empréstimos, 19.667,10. Reservas, 1.572,10. De
pósitos, 5.639,10. Crédito na Federação, 45.000,00. 
Movimento geral, 58.528,30. 

CAMPO GRANDE - Sócios, 14 dos quais 5 
proprietários rurais de prédios e terras, num 
montante de 170.000,00. Presidente Moacir Sre
der Bastos. Depósitos, 1.919,70. Crédito na Fe
deração, 15.000,00 Esta cooperativa( viva, por
que já realizou três empréstimos e recebeu um 
depósito de 1.500,00, atê hoje imobilizado, e sem 
juros) continua a espera de um homem de boa 
vontade que a ponha em movimento...... Surgi
ram; nrJ assembléia, algumas esperanças nesse 
sentido. Bõa vontade, e não inteligência e cul
tura, eis a matéria plástica com que se cons
tróem as Caixas Rurais. Graças a um emprés
timo na caixa ·da Penha, tornou-se proprietário 
no Mendanha um lavrador que vai colaborar no 
ressurgimento da Caixa. O dr. Alceu Barbedo, 
dono de um sitio na estrada Cabuçú, interessa
se pela Caixa, como se vê do telegrama por 
S. Excia. endereçado ao dr. Plácido de Melo 
e que diz assim: "Lamento não ter podido, por 
motivo relevante, comparecer à reunião de on
tem. Aguardo--outras noticias. Cordial abraço". 

ANCHIETA - Em organização pelo vigá
rio, padre Basilio Vander Tavares. Presidente, 
Ernani de Araújo Esplndula. 

- São estas as somas dos algarismos apu
rados nas assembléias das 9 Caixas em funcio
namento: Sócios, 271, dos quais 83 proprietá
rios de bens Imóveis no valor de 11.945.000,00. 
Empréstimos, 216.306,10. Reservas, 8.789,60. 
Depósitos, 137.536,50. Crédito das Caixas na Fe
deração, 360.00,00. 

Para uma obra social em começo, fruto 
exclusivo da iniciativa particular dos católicos, 
sem o "1enor auxilio por parte do Govêrno, a 
não ser o da isenção de sêlos e impostos, são 
sobremodo animadores êstes algarismos. 

- A Rádio Vera Cruz chamou a si, como 
menina dos olhos de sua ação apologética, a 
propaganda oral das Caixas Rurais, em todo o 
Brasil. Por meio de conferências, textos e cha
madas, divulgou a obra em seus mlnimos deta
lhes. E nos escritórios e estúdios da empresa 
congregou, de inicio, os fundadores que todos 
os anos ali se reunem em semanas sociais de 
reciproco entendimento e animação. O órgão 
centralizador, fiscalizador e impulsionador 
do movimento funciona gratuitamente na séde 
da emissora católica, cujos auxiliares, alguns 
dêles já associados e beneficiados das Caixas, 
cooperam na escrita e correspondência; e 
explicam ao povo o mecanismo da obra, a 
ser espalhada em todos os centros suburbanos 
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e rurais do Rio de Janeiro. Na Bélgica, em 
regiões de população equivalente, as Caixas se 
organizam às centenas. 

- Vários bispos mostram-se desejosos de 
organizar a obra, em suas dioceses. A 6• Se
mana Social, a realizar-se em Setembro pró
ximo e em que Suas Excias. prometem se fazer 
representar, será um curso prático para a 
aprendizagem dos respectivos delegados. A cai
xa é o meio por excelência para combater o 
comunismo ateu, entre os pobres que traba
lham. Na caixa, só há lugar para os que acei
tem e pratiquem os principios fundamentais de 
tõda sociedade constituída, a saber, a religião, 
a familia e a propriedade. 

- As caixas rurais organizam-se sob a res-
ponsabilidade solidária de todos os sócios, com 
~istração gratuita e proibição de todo e 
qualquer especulação. Elas servem a <:;odas as 
clases, especialmente à lavoure.; e solucionam 
relevantes problemas nacionais, como sejam, o 

erédito à produção, tornando vi!Ível o instituto 
da letra hipotecária; a vulgarização do cheque, , 

em substituição ao papel moeda; o aperfeiçoa
mento das caixas econômicas, cujos depósitos 
passam a ser aproveitados nas próprias locali
dades em que se acumulam; a organização dos 
mercados e o fomento das rodovllis; o emprés
timo interno, como na Bélgica, em 1918 ; a 
formação da pequena propriedade. 

- Na verdade, as caixas realizam a divisão 
da terra, afastando e substituindo, a pouco e 
pouco, o capitalista de seu contato direto com 
os pobres . Comprando à vista, têm as caixas 
a vantagem de um preço melhor. Nada ga
nhando na venda, conseguem colocar as par
celas do loteamento a prazo mais longo e a 
juro menor. Concorrem para que a democracia 
se aproxime sempre mais de seu legitimo con
ceito. Pelas caixas, se conseguirá cristianizar 
a República. 

(Notícias publicadas no «Jornal do Com
mercio», Secção RADIO, de 24 de Fevereiro 
de 1949; e na «A Cruz», de 10 de Abril de 1949). 

Com a s1Ípl-ica 

homenagens- 'ae 
de algumas paJ:a.vra:s sôbre esta Obra, gra 

- -

Jb,. ~ ~ 
Presidente da Rádi.o Vera Cruz 

Ri o·, 10 de Ma; o de 1949 
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PRESIDENTE EURICO DUTRA 

Ao PADRE ANTONIO RIBEIRO PINTO 

Cantemos um TE DEUM, assinalando o dia 
Em que ao Marxismo Ateu põe cobro a tua espada ! 
Visceralmente máo, há muito êle porfia 
Por nos tornar a Pátria escrava e desgraçada. 

Vence-o, no entanto, a Fé, aqui assemelhada 
Ao cardo, a florescer na adusta penedia ... 
Sob o pé virginal, a Serpente é esmagada: 
Urucânia é a Promessa. A terra é de Maria ! 

O milagre comove as multidões sem conta 
Que acodem a vingar, ao teu comando, a afronta, 
Dentro da posição que altivamente traças ! 

Pondo fim à mentira, à contumácia, à. astúcia, 
Liberta-se o Brasil da infiltração da Russia; 
E erige um santuário à Senhora das Graças ! 

Rio, 24 de Outubro de 1947. 

Placido de Mello 

(Versos lidos pelo autor, ao microfone da Rádii> Vera Cruz, 
na hora em que ao Sr. Presidente da República levava o povo 
o seu aplauso e solidariedade pela ruptura <le relações diplo
máticas entre o Brasil e a Russia; versos publicados na Seção 
Rádio do Jomal do Commercio). 
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