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Fábio Villaça Guimarães Endereço: 

Escr. • Rua 9 de J~lho n.o ~266 
advogado 

OAB-SP n.o 8863 
CIC n.o 029 390 568.53 

RG 1016111 

Fone DDD 0144 5 
Res. • Avenida Rio laro n.o 232 
C. Postal411- Fone DDD 0144~ 
MA R I L I A - S P - CEP 17 500 

Novos telefones 
Esc.DDD 0144-335456 

~ Res DDD 0144 331052 

Ao ilustre Ministro, com meus cumprimentos , 
b mo a li.berdade de lhe enviar um convi te da II Semana de 
Estudos Jurídicos em nossa FacuHlade e que terá na pessoa de 
V . Excelência · um dos ilustres confer enc i s·t as . 

I x .~aluno, 

A W Marilia 
Prof. Titular de Direito do Trabalho na~a Idade de o;, i de Mar ia 
Prof. Titular de Leg is lação Soc ial na Fa Idade de Ci" cios Contáb ts e Admini stra ção de Empresa s de Mari lia 

Sócio Honorário da 11 Sociedade Bras i ira de Di reito 'iminal '
1 

Assiste nte Técnico Jurídico da Di v· ao Regiona l de Ensino · XI DRE· Moril ia da Sec. de Estado dos Ne gó ci os do Edu cação 
Miembro Titular de l Instituto L no-Americano de Derecho del Trabajo Y d e La Seguridad Social 
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Fundação de Ensino "Eurípides Soares da Rocha" 

Faculdade de Direito de Marília 

11 Semana de Estudos -Jurídicos 

MARÍLIA TENIS CLUBE 
20 horas 



A Faculdade de Direito de Marília, tem 

a honra de convidar Vossa Excelência para 

participar da "li SEMANA DE ESTUDOS .JU

RfDICOS ", a se realizar no período de 04 a 

08 de setembro, nos salões do Marília Tenis 

Clube. 

DATA 

04/09 

05/09 

06/09 

08/09 

PROGRAMAÇÃO 

CONFERENCISTA 

Ministro Geraldo Montedonio TEMA 

"A JUSTIÇA DO TRABALHO" 
Bezerra de Menezes 

Professor Doutor 
Flávio Flores da Cunha "O ESTADO DE DIREITO" 

Bierrenbach 

Professor Doutor "Aspectos Médico-Legais 
Armando Canger Rodrigues das Toxicomanias" 

Ministro Moacyr Amaral 
"PROCEDIMENTO" 

Santos 



MINISTRO GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 

Professor Catedrático de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito 
da Universidade Federal Fluminense. 

Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, de 1946 até 

1

·...( 195j e integrante dessa Corte até maio de 1966 quando se aposentou. 
Membro da Academia Fluminense de Letras. Presidente da Comissão 

elaboradora do ante-projeto do Código Processual do Trabalho. Detentor da 
Cruz do Mérito Judiciário e da Cruz do Judiciário Trabalhista. Membro do 
Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho, do Instituto de Direito, Medicina .e 
Seguro Social. Membro do Instituto de Direito Social de São Paulo. Membro 
do Instituto de Direito do Trabalho da Universidade do Litoral (Argentina) e da 
Industrial Law Society (Londres). Detentor da Comenda de São Gregório Magno, 
conferida pelo Pontífice Paulo VJ. 

OBRAS PUBLICADAS 

- Política Sindical Brasileira 
- Direito do Trabalho n a Constituição Brasileira 
- Dissídios Coletivos do Trabalho e Direito de Greve 
- A Segurança Socia l no Brasil - Temas e Soluções 
- O Comunismo - Crítica Li t erária 

Data: 04/09 Tema: A JUSTIÇA DO TRABALHO 



Professor Doutor FLÁVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH 

~ Conselheiro da Associação dos Advogados de São Paulo. 
~ Especialização em Direito Constitucional, na Pontifícia Universidade Católi

ca de São Paulo. 
~ Procurador do Estado de São Paulo. 
~ Professor de Direito Civil na Faculdade Paulista de Direito, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. 
~ Vereador à Câmara Municipal na cidade de São Paulo. 
~ Vice-Presidente da Comissão de Justiça da Câmara Municipal de São Paulo. 

TRABALHOS PUBLICADOS : 

- "A Reforma Universitária" 
2 - "Arrendamento de Área no Aeroporto de Congonhas" 
3 - ''So1o Criado" 
4 - "A Censura" 

Data: 05 de setembro 
Tema: "O ESTADO DE DIREITO" 



Professor Doutor ARMANDO CANGER RODRIGUES 

~ Professor Titular do Departamento de Medicina Legal, Medicina Social e do 
Trabalho e Deontologia Médica ( Instituto Oscar Freire) da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 

~ Ex~Professor Titular de Medicina Legal e Deontologia Médica da Faculdade 
de Medicina do A .B.C . 

~ Ex~Professor Titular de Medicina Legal e Deontologia Médica da Escola 
Paulista de Medicina. 

~ Ex~Médico Legista Chefe do Departamento de Toxicologia do Instituto Médi~ 
co Legal do Estado de São Paulo. 

~ Conselheiro Efetivo do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo. 

~ Secretário Geral e Membro Fundador da Sociedade Brasileira de Medicina 
Legal, 

~ Sócio Fundador da Sociedade de Medicina Legal e de Criminologia de São 
Paulo. 

TRABALHOS PUBLICADOS 
Publicou cerca de 50 trabalhos científicos em revistas nacionais 
e estrangeiras sobre Medicina Legal, Patologia Forense, Toxicolo

gia Forense, Sexologia Forense e Deontologia Médica. 

Data: 06 de setembro 
Tema: "ASPECTOS MÉDICO~LEGAIS DAS TOXICOMANIAS 



MINISTRO MOACYR AMARAL SANTOS 

Ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Professor C atedrá~ 
tico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Professor Emérito 
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Ex-professor Catedrá~ 
tico da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie, Ex~Professor Titular 
Extraordinário da Faculdade de Direito da Universidade de Brasilia. Membro 
Titular da Academia Paulista de Direito. 

OBRAS PRINCIPAIS 

1 - Prova Judiciária no Cível e no Comercial. 
2 - Das Ações Cominatórias no Direito Brasileiro. 
3 - Da Reconvenção no Direito Brasileiro. 
4 - Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 
5 - Comentários ao Código de Processo Civil, IV 
6 - Das Condições da Ação no Despacho Saneador. 

I 

Data: 08 de setembro Tema: PROCEDIMENTO 



Fundação de Ensino 
.,Eurípides Soares da Rocha" 
Mantenedora das Faculdades: 
Direito • Ciências Contábeis • Administração de Empresas 

FDM/Of. 31/78 MarÍlia , 5 de julho de 1978 

I lustre Ministro. 

A "FACULDADE DE DJ.rlEITO DE MARÍLIA'', confirmando en 
t endimentos mantidos com Vossa Excelência através do dr. Fábio Vil: 
laça Guimarães - seu ex-aluno e professor de Direito do Trabalho 
sente j Úbilo em convidá-lo para a palestra de abertura na II smWUiA 
DE ESTUDOS JURÍDICOS a realizar- se no dia 4 de setembro p.f. as 20 
horas nesta cidade. 

De acordo , ainda , com entendimentos telefÔnicos o 
t ema da palestra ficará a seu critério , certo ainda que gostaríamos 
de saber se Vossa Excelência virá sozinho ou acompanhado a fim de 
que possamos providenciar as reservas no ''Holliday Inn Hotel". 

É com satisfação que comunicamos , ainda , que a 
dade instituidora desta Fundação , denomina-se "Educandário Dr. 
zerra de Menezes'' com quase 20 anos de ativo funciona~ento e 
assim foi denominada em homenagem ao saudoso dr. Adolfo Bezerra 
Menezes , de cujo tronco descende o ilustre Ministro. 

enti 
Be -

que 
de 

Junto tomamos a liberdade de lhe enviar um quadrore 
horár ios de aviões , a fim de que Vossa Excelência faça a sua opção 
de viagem , comunicando- nos com uma certa antecedência , para que po~ 
samos lhe remeter as passagens de vinda , bem como reservar as de re 
t orno . 

Temos contado , senhor Ministro , com grandes persona 
lidades uando das realizações de nossos eventos e aqui já estive : 
ram os Professores Octavio Bueno Magano , Manoel Gonçalves Ferreira 
Fi lho, André Franco Montoro , Waldemar Mariz de Oliveira, Paulo José 
~a Costa Júnior , Vitorino Castelo Branco e os senhores Paulo Egydio 
Martins e Laudo Natel , certo ainda ue neste ano , porém fora da re
ferida semana , ainda teremos a presença de seu colega :Ministro Rus
somano , dai nossa satisfação em ver o seu nome como um dos mais cul 
tos e ilustres membros da Magistratura incluidodentre os conferen -
cistas que peregrinaram por esta Faculdade. 

Com os protestos de elevada estima e consideração , _ 

i b !FI §M w A!OM 'tdft4 , ...• 
AV. MARGINAL CAMPUS UNIVERSITARIO - FONES : 828 4 • 2268 • DDD 0144 C. P . 508 



Fundação de Ensino 
"Eurípides Soares da Rocha" 
Mantenedora das Faculdades: 
Direito • Ciências Contábeis • Administração de Empresas 

e aguardando confirmação por parte da preferência de horário de 
viagem de Vossa Excelência, acompanha~te, retorno, etc., a fim de 
~ue possamos tudo programar, somos 

Respeitosamente, 

Diretor 

Excelentíssimo Senhor 
Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 
Rua Herotides de Oliveira n2 13 
Icarai - NITEROI - RJ - 24.000 

f f J. -= !4::. '=·' = : tti :: J • 

AV. MARGINAL - CAMPUS UNIVERSITARIO . FONES: 8284 • 2268 • DDD 0144 -
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.Sr.Dr.Diretor da Faculdade de Direito de Marilia 

Ilustre Presidente da Fundação Mantenedora. Digno Presidente Sub-Seccio-

nal da O.A.B. 

colenda Mesa. Srs. Professores, dedicados alunos, autoridades presentes

Sr-Professor "Honoris Causa" Paulo Corr~à .t de Lara. Meus Senhores, minhas 

senhoras. 

A "FACULDADE DE DIREITO DE MARÍLIA" e o Diretó 

rio Acadêmico"PAULO CORRÊAl DE LARA", corno nos anos anteriores promove

atualmente a"SEMANA DE ESTUDOS JURÍDICOS" , concentrando neste recinto 

seletos ouvintes e dedicados mestres do Direito, num congraçamento que -

anualmente marca a vida acadêmica de Marilia. Por aqui já passaram os 

mais renomados mestres do Direito, trazendo sempre valiosos subs1dios ao 

estudantes e pessoas que cultuam o Direito. 

Quando, no inicio do ano, no recesso das reuniões 

do CONSELHO DEPARTAJreNTAL desta Faculdade, se planeja a realização desta 

sempre esperada "Semana", já se antevê o sucesso desta pausa do ensino

tradicional, com palestras proferidas poe eminentes tratadistas e que 

complementam o ensino acadêmico, dando, assim, a tão almejada formação - 

universitária aos nossos diletos alunos. Durante esta "Semana", sempre 

prestigiada pela Colenàa Ordem dos Advogados- do Brasil, não só pelo 

apoio de seu culto Presidente Sub-Seccional, como pela presença dos srs. 

advogados militantes e mesmo autoridades desta cidade, ocorre o encontro 

de mestres e alunos interessados nos estudos juridicos e nesse constante 
' 

entrelaçamento oom os mestres. 

Já no ano anterior, por sugestão do Departamento 

de Direito Privado desta Faculdade, aqui esteve, junto com outros notá 

veis conferencistas, o DR.OCTÁVIO BUENO MAGANO, dando-nos inolvidáveis 

lições deste fabuloso Direito do Trabalho. 
) 

Este ano, novamente aquele Departamento, sà faz 

presente neste encontro e com du_pla satisfação: primei ro, porque : -

coincidentemente na data de hoje, e neste momento, recebeu o titulo de 

professor "Honoris Causa" o ilustre cidadão benemérito de Marilia PAULO 

COR~l DE LARA, sustentáculo de todas as nossas entidades e que compôem 

o Instituto Assistencial E~pirita de· Marilia_ Assim, para maior gáudio 

de nossa "Semana", quis,não só o Poder PÚblico Municipal outorgar-lhe 

nesta solenidade, de abertura de nossos estudos juridicos, o titulo de 

Cidadãa Mariliense, corno também os nobres pares da Faculdade de Direito 

conceder-lhe o honroso .titulo de "PROFESSOR HONORIS CAUSA". Mas , a par 

5 

dessa feliz coincidência que somente aumenta 0 br"lh d 1 "d d 1 o e nossa so en1 a e, 
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trazemos, hoje, para abertura de nossa "SEMANA", a presença e a pala'lfra 

do insigne MINISTRO GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES. 

Senhor Ministro, a Faculdade de Direito de Ma

rília, que hoje praz·e.::,rosamente o recebe para a abertura da "SEMANA DE 

ESTUDOS JUR!DICOS" nasceu nos idos de 1 966 quando um grupo de cidadãos 

marilienses, de coração ou mesmo por adoção, entre eles o nosso Profes

sor"Honoris Causa" - hoje homenageado, ' além de Higino Muzzi Filho, Dr. 

Francisco Anhaia Ferraz aqui presente,v e outros tantos resolveram dar 

a Marília e à região esta Faculd~de que hoje se projeta por todos os 

rincões do Estado, for~ando profissionais de alto nível e com ensino 

dinâmico e administração honesta. Pois bem, para instituidora dessa -
J 

Fundação, não poderia ser a escolhida outra entidade, que não fosse do 

mesmo gabarito. Foi assim, que os homens que lançaram a idéia da cria

ção desta casa de ensmno foram buscar como instituidora outra congêne

re que há dois decênios vem formando os jovens e preparando-os para ~~ 

cursos super iores e para a vida prática: o " EDUCANDÁRIO DR.BEZERRA 

DE MENEZES" • 

Esta instituidora que traz em seu frontespí -

cio o nome inolvidável do dr. ADSLFO BEZERRA DE MENEZES e a Funda~ão 

EURÍPIDES SOARES DA ROCHA sentem hoje incomensuráv~l orgulho e satis

fação de trazer para abertura de nossa"Semana" o ilustre magistrado -

DR GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES, descendente daquela estirpe 

e que norteia a vida profissional e pBrticular
1 

de magistrado e de pr2 

fessor, segundo as pegadas daquele seu antecessor. 

Praze i rosamente hoje, fazemos a apresentação 

do ilustre conferencistaL aos presentes, como magistrado culto, profes

sor emérito e com muito orgulho e satisfação redobrada pwr ter sido 
" seu ex-aluno, na memorávelnTurma de Bachareis do ano de 1 955v da reno 

mada Faculdade de Direito da Universidade Fluminense, onde pontific~ 

como Professor Catedrático de Direito do Trabalho, bem como benemérito 

Diretor. 

Bacharel em Direito pela turma de 1 936 daquela 

Faculdade, Presidente do Centro Fluminense de Estudos Jurídicos e do -

Centro Acadêmico Evariste da Veiga,orador oficial de sua turma, profe~ 

sor de Sociologia no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de Me

dicina, ainda, Professor de Direito Constitucional e Coletivo de Tra -

balho, mantido pelo Ministério do Trabalho, eis algumas passagens do 

ilustre conferencistas pelo magistério. 

Sua carreira de Magistrado foi rápida e vertigi 

nosa. De 1.939 a 1.945 foi Presidente da 2a. e posteriormente Sa. Junta 

1'-lf-.59 
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de Conciliação e Julgamento do então Distrito Federal e, nesse mesmo ano, 

Procuràdor do Conselho Nacional do Trabalho para, em 1.946 , com a inte

graçao da Justiça do Traba&ho no Poder Judiciário, caber-lhe a Presidên

cia do Egrégio TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, tendo sido eleito para diri 

gir-lhe os destinos, por unanimidade de seus pares. 

· ffisirn, ilustre Ministro, desde o nascedouro da Jus 

tiça do Trabalho ,que é o Conselho Nacional do Trabalho, seu nome está a 

ela ligado, não só nas atas e anais daquele Sodalicio,corno nos Provimentos 

corno seu Ministro Presidente w postericmrnente Corregedor e também nos ares 

tos de sua lavra, pDoferidos até a sua aposentadoria em 1.966 e que, se 

por um lado retirou daquele Pretório um dos seus mais conspícuos cornpone~ 

tes devolveu aos estudiosos o professor, o escritor e o mestre do Direito 

do Trabalho. 

Brasileiro há catorze geraçoes, exemplar chefe de 

família, catÓlico fervososo, correto e justo é lembrado sempre por seus -

ex- alunos e que, apesar do tempo, nao esqueceram a sua figura austera -

seu procedimen·to bondoso e sua invulgar didática, continua a enriquecer 

o Direito do Trabalho com prestimosas obras jurídicas, presentes em todas 

as bibliotecas daqueles que cultuam esse ramo do Direito. 

Não poderia encerrar esta cutta apresentação do fes 

tejado conferencista aos presentes, sem repetir trecho de sua própria alo 

cução ao assumir a Presidência d a Academia Niteroiense de Letas, em junho 

de 1 945, quando, ainda, com trinta anos incompletos dizia: 

" Sou Miteroiense, criei-me no Gragoatá, práia de 

aguas tranquilas, aahhadas pelo sol, num esplenfior de luz 

e de cores. Há reflexos do céu naquele eeaanto,-crepús -

culos decorados por Deus , predispondo o espírito à poesia , 

ao sonho e à màditação. Minguem envelhece, ninguém odeia, 

minguém blasfema, ninguém empobrece a alma, ninguern supri

me a DEUS refugiando-se na beleza daquelas tardes." 

Receba, sr.MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES a ho 

menagem ·dos marilienses extensiva a sua exma esposa e diletos filhos,

que embora singela há de ser sempre lembrada por aquele cujo nome tornou

se uma espec±e de sinônimo da Justiça do Trabalho. Se dizem os Magistra 

dos que nenhum Juiz do Trabalho esquecerá os inestimáveis seryiços pres-, 
tados àquela Justiça por V.Excelência, também nos podemos assegurar-lhe 

que esta platéia, que hoje se concentra neste local para ouví-1 , jamais 

esquecerá sua impoluta presença e seus magníficos ensinamentos. 

I t.><. 
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Amanhã, sr. Ministro, vol t a ndo à sua quer i da Ni teroi, 

e no remanso de Icarai, acr e d itamos , lembrar á deste momento v ivido entre 

alunos, professores e demais presentes neste conclave, i nscrevendo seu 

nome já conhecido por todos nós corno um dos no táve i s c onferencistas que 
~ por aqu1 passaram. 

Ao encerrar, ilust re magis trado, novamente reitera~ 

mos nossos a g radecime ntos pela maneira cordial que nos aten deu d e sde o s 

primeiros contactos mantidos para a sua vinda à es ta casa de ens ino , 

ressaltando que sua pales t ra na noite d e hoje nos honra e enob rec e aq ue

les que aqui ensinam e estudam. 



PROGRAMAÇÃO 

CONFERENCISTA 
DATA TEMA 

Ministro Geraldo Montedonio 
04/09 "A JUSTIÇA DO TRABALHO" 

Bezerra de Menezes 

·. Professor Doutor 

05/09 Flávio Flores da Cunha "O ESTADO DE DIREITO" 

Bierrenbach 

Professor Doutor "Aspectos Médico-Legais 
06/09 Armando Canger Rodrigues das Toxicomanias" 

Ministro Moacyr Amaral 
08/09 "PROCEDIMENTO" 

Santos 
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Palestra 
A palestra sobre "O 

Estado de Direito" atra
vés do professor doutor 
Flávio F'lore..c:; da Cunha 
B!':rrenta.:::h dará sequen 
CJca hoje à II Semana 
de ~studos Jurídicos que 
esta sendo nro""lovida 
pela Faculda 1e dê Di
r~ito de Ma-rília, man
tld~ pela Fundação de 
Ensmo "Euríp~des Soa 
res da Rocha'' _ 

_ A II Semana teve iní
CIO ontem quando 0 mi
nistro G::raldo Ivlonte
donio Bezerr:a de Me
ne:;es falou sobre " ·\ 
Justiça do Trabalho;, 
no Marília Tenis Clu'. 
be, onde está sendo de
!senv'Olvida a promoção 
O ministro manteve 011 ~ 
tén;t contatos com as au.
t.andad~s- municipais, 
tendo VJSit~do o Gabins
te do prefeito Theoba\
'~0. Bezerra de Menezes 
e P~ofessor catedr8,t hrJ 
de Direito do Trabalho 
da Facul:da.de ct8 Dü·.aj_ 
~o do TJnj!versidade Fc:
~eral Flumine111se _ 

;/L /1-0 3 



MAR~IA, QUARTA FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1978 

<<Curricu um • v1tae>> 
do • • • m1n1stro 

Bezerra de Menezes 
Uma das maiores expres

nõe~ da II Semana de Estu
dos Jurídicos da Faculdade 
de Direito de Marília foi o 
ministro Geraldo Montedó
nio Bezerra de Menezes, que 
falou sobre "A Justiça do 
Trabalho". Aqui está o 
"curriculum vitae"do confe
rencista : 

Natural. de Niteroi _ Estado 
do Rió de Janeiro. Bacharel 
~m Direito pela Faculdade 
daquela capital - Turma de 
1936 da qual foi orador ofi
cia1. 

Professor Catedrático de 
Dkeito do Trabalho da FacuL 
dade de Direito da Universi
dade Federal Fluminense, 
tendo sido seu benemérito Di
retor. 

Magistra:' o, em 1939 fo"i 
Presidente da 5. a Junta de 
Conciliação e Julgamento do 
Distrito Federal e em 1941 
Presi·dente da 2.a Junta . Em 
1945 foi Procurador do Con
selho Nacional do Trabalho. 
Em 1946 com a transforma-

ção do Conselho Nacional d.o 
Trabalho em Tribunal Supe
rior do Trabalho, cabia ao 
Ministro Geraldo Bezer·ra de 
Menezes a .Presidencia desse 
máximo Sodalício, por elei
ção unânime de seus pares. 
Dessa for;ma foi Ministro 
Presidente do T.S.T. de 
1946 até 1953 e integrante 
dessa Corte até maio de 1966 
quando se aposentou. 

Autor de uma série de li
vros, destacando-se "Politica 
Sindical Brasileira" que re
cebeu grandes elogios do 
Prf. Rafael Caldeira (Uni
versidade de Caracas) - Ma
rio de La Cu.zva (Universida
de do México) e Mariano Tis
sembaum (Universidade do 
Litoral (Argentina). Publi
cou ainda, Direito do Traba
lho na constituição BrasL 
leira - Dissídios Coletivos 
do Trabalho e Direito de Gre
ve - A Segurança Social no 
Brasil - Temas e Soiuções -
O Comunismo - Oritica Li
terária - além de inúmeros 

trabalhos jurídicos e literá
rios. 

Membro da Academia Flu
minense de Letras - Presi· 
dente da Comissão elabora
dora do ante-projeto do Có
digo Processual do Trabalhe 
- Detentor da Cruz do Mé
rito Judiciário e da cruz do 
Judiciário Trabalhista 
Membro do Instituto Brasi· 
leiro de Direito do Trabalho, 
do Instituto de Direito, Medi· 
cina e Seguro Social - dO . 
Instituto de Direito Social de 
S. PauLo - Membro do Ins. 
tituto de Direito do Traba.:. 
lho da Universidade do L!~ 

to.ral (Argentina) e da Ir ... 
dustrial Law Society (Lon· 
dres). 

Participante de diversos 
Congressos de Direito do Tra. 
balho e integrante de várias 
Bancas Examina -:l oras dou. 
toramento em Direito do Tra· 
balho. Detentor da CQ..'Ilen· 
da de S . Gregori0 Magno -, 
conferida pelo Pontífice Pau-

. lo VI . 
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O ministro Dr. Geraldo 

M. Bezerra de Menezes 
esteve em Marília na ulti
ma segun ]a-feira a con
vite da Fundação de Ensi
no "Eurípedes Soares da 
Rocha" para pa rt icipar da 
li Semana dt Estudos J u
r ídi ~os e o.u ra nte o d ia fez 
vilsi tas pela cidade, inclu
sive ao "Correio de Marí
lia". A tarde, o ministro, 
que é sobrinho-neto do 
Dr. Adolpho Bezerra de 
Menezes - patrono do E
ducandário - esteve em 
visita àquele estabeleci
mento de ensino, quando 

111 

I 
ficou entusiasmado e sur
preso com as instalações e 
o organização. 

O ministro foi recebido 
pela diretora do E::lucandá
rio Dr. Bezerra de Mene
zes, professora Sylvia Ma
rina C. Cancian e pelo vi
ce-diretor, J osé Dalton Ge
roti. Alunos da 3.a e 4.a 
séries do período diurno 
recepcionaram o ministro e 
encenaram trecho da peça 
que foi apresentada em 
homenagem ao Dr. Bezer
ra de Menezes no ultimo 
d ia 29 de agosto. Dr. Ge
ral :Jo ficou bastante co
movido. 

• 



Fundação de Ensino 
"Eurípides Soares da Ro·cha" 
Mantenedora das Faculdades: 
Direito • Ciências Contábeis • Administração 

OF.ES!·l5aa 
Secretaria·-

Prezado Senhor, 

MarÍlia, 04 de setembro de 1978· 

Ref. :- Relatório do Curso de Está
gio-Ano letivo de 1977• 

Tomamos a liberdade de encaminhar' 

a. Vossa Senhoria wn exemplar do Relatório do Curso de 

Estágio da h.cul.dade de Direito de Ka.r!lla, referente 

ao ano letivo de 1977• 

O conteúdo do trabalho, embora si!! 

gelo, tem para nós real significação, ou seja, o empe 

nho que se tem dedicado ao Estágio para que atinja os 

s~s objetivos regimentais. 

Neste ensejo, apresentamos-lhe os 

protestos de elevada estima e consideração. 

~tenciosamente, 

~~ 
Dr· car-t ê iíícômo b teiro 

-.Diretor-

AO ILUSTRISSIMO SENHOR DOUTOR 
GEBALDO MONTEDONIO BEZEBRA DB MENEZES 
DIGN1SS:nt0 MINISTRO :00 TRIBJNAL SUPERIOR DO TRA:BALHO 
NITERÓI ·= RJ 

AV. HYGINO MUZY FILHO, 529 - C. UNIVBRSITARIO - MARILIA - FONES 33-2268 - 33·~329 - 000 0111 
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HIBO DO EDUCm.JDÁRIO " DR ~ bE ZERRA DE i'1iliNE:6ES" 

M~~iQa: Pná. Adolpho Bim 
Letna: Pno6q Many Valdene~ Ribeino Okamoto 

I 

Intensifique seu esforço~ 

Colhendo louros e amando a todos, 

Sentindo no interior, a luz , 

O saber, a luta do amanhã 

II 

Se j a a 1 e g r e e a' g r a d e c ido , 

Honrando o nome do noss o Patrono-

"Dr. Bezerra de Menezes " 

~ o nosso guia - ~ o nosso mestre 

III 

Estudando segue, 

Em nosso ideal 

sempre trabalhando 

,_ 

~ o bom senso, 

E segurança 

Verdadeiro equilÍbrio social 

IV 

Hoje a benção e re a l, 

E para o amanhã nossa realiz açã o 

Modelo para noss o padrão de açao, 

Conscientizemos a instrução 

v 
Intensifique seu esforço, 

Colhendo louros e a mand o a to~os, 

Sentindo no int e ri or a luz, 

O saber, a lut a de a manhã 

VI 

Com ajuda venceremo s 

Com denodo e com galhardia 

"Dr. Bezerra de Menezes"-

~ o nosso mestre - ~ o nosso guia 



-oOo-

CONHEÇA O P.~ TRONO ])L NOS SA ESCOLA! 

No dia 29 de agos to, comemoramos mais um aniversário de 
nascimento do ilustre msdico Dr. Beze rra de Men ezes, que empresta seu no
me ao nosso Estabelecimento de En eino . Pis p0""'1Ue o nosso calendário esco 
lar indica tal data como feria do, em uma homenagem singela a tão concei-: 
tuado cientista que prestou relevante s s erviços à comunidade brasileira. 

Para se ter uma idé ia de quem foi Bez erra de Menezes, -
fornecemos a seguir alguns dado s ~ara que sirvam de modelo para o nosso 
padrão de conduta. 

Em 1831, nascia no Riacho do Sangue, na então Província 
do Ceará, Adolfo Bezerra de Menez .s. Seus pais, Antônio Bezerra de Mene
zes e Fabiana de Jesús Maria Bezerra, possuíam uma grande fortuna, inves
tida em fazendas de criação. Os f avores a parentes e amigos os levaram a 
uma precária situação financeira. 

Como o sonho de Bezerra de Menezes 11era ser médico, par
tiu em fevereiro de 1851 para a Corte, no Rio de Janeiro, a fim de fazer
seu curso, embora com muitos sacrlfÍcios. ~m 1856, doutourou-se em Medicl 
na, defendendo a tese sobre "DiagnÓstico do Cancro". Antes mesmo de for
mar-se, era já bastante conhecido do pÚblico, como praticante interno do 
hospital da MisericÓrdia. Foi membro titular da Academia Imperial de Medi 
cina em 1857 e redator dos Anais, no perÍodo de 1859 a 1861. -

Em 06 de novembro de 1858, casou-se com Maria Cândida -
Lacerda, que faleceu 5 anos mais tarde, deixando-lhe dois filhos. Preocu
p~:ru.-se COfl'!. os seus d0.ente -s, com e.;: pess oas que o procuravam, dando seu a~ 
xilio. Para ilustrar, vamos citar um dos muitos fatos semelhantes que su
e ederam na vida do ilustre médico: '. 

Em uma certa manhã nevoenta, o Dr. Bezerra de Menezes -
encontrava-se em seu consultÓrio, procedendo ao atendimento gratuito de 
seus clientes, que na sua maior parte eram co~ s tituidos de homens e mulhe 
res em grave estado de desnutrição. Em dad o momento, em sua pequena sala, 
entrou uma mulher, maltrapilha, t endo em s eus braços uma criança em lamen 
tável estado de subnutrição. Como sempre o fazia o ilustre médico, proce: 
deu o exame minucioso de sua pequena pacisnte. Prescreveu-lhe alguns medl 
camentos, os quais no entanto a mãe , muito pesaro sa , foi obrigada a decl~ 
rar não ter condições para comprá-l os . O Dr. Be ze rra de Menezes, confor-
tando-a prometeu-lhe ajuda, ao mesmo tempo qu e bus cava, ansioso, pelas 
algibeiras, algum trocado. Tud o em vão. De repente, seu olhar deu com a 
preciosa esmeralda de seu anel de formatura e, sob o choro convulsivo da 
pobre mãe, arrancou o ane l do dedo e o entregou com um sorriso. Por iss~ 
era chamado "o médico dos pobres" que pres tou grandes serviços ao municÍ
pio de São Cristóvão, que o elegeu vereador em 1861 e possib i litou-lhe, -
posteriormente, a eleição de Deputado Geral pelo Distrito da Corte. Vol
tou a casar-se, em janeiro de 1865, com Cândida Augusta de Lacerda Macha
do, irmã de sua primeira mulher e teve então sete filhos. Começou a inte
ressar-se pelo Espiritismo, apÓs 'ter sido curado por um Médium de uma gr~ 
ve moléstia. Foi então, no periodo compreendido de 1889 a 1900, presiden
te da Federação EspÍrita Brasileirra. Escreveu uma coluna no jornal "0 
PaÍs", sob o psudônimo de Max, divulgando essa crença.-



Prefeitura 1flunícípaL de 1flarílía 
€tJtado dt São 'PauLo 

DECRETO NÜMERO 3 9 4 9 DE 04 DE SETEMBRO DE 1978 

THEDBALDO DE OLIVEIRA LYRIO, Prefeito Municipal 

de MarÍlia, usando de atribuições legais e ten 

do em vista o decreto número 2943, de 16 de mar 

ço de 1973 e, 

CONSIDERANDO a visita que fará à MarÍlia o Excelen 

tíssimo Ministro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES, 

CONSIDERANDO ser o ilustre visitante, Professor Cate 

drático de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Uni 

versidade Federal Fluminense, 

CONSIDERANDO ainda que foi Ministro Presidente do 

Tribunal Superior do Trabalho, de 1946 até 1953 e 

dessa Corte até maio de 1966, 

integrante 

CONSIDERANDO que o visitante estará proferindo confe 

rência nesta cidade, no dia 04 do corrente, 

O E C R E T A 

• 
Artigo Onico - Fica considerado "H6spede Oficial do Município", 

Publicado 

de 1978 

sea 

no dia 04 de setembro de 1978, o Excelentíssimo Mi 

nistro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES, digno 

Professor Catedrático de Direito do Trabalho, entran 

do este o em vigor na data de sua publicaç~o~ 

isposições ontrário . 

Theobaldo de Oliveira Lyrio 

Prefeito Municipal 

e Administração, aos 04 de setembr 

~;p· 
Americo Fittipaldi 

Diretor de Administração 


