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Ministro Bezerra de 
Menezes homenageado 

O Jornalista Alberto To"es entrega a placa 
_de prata ao homenageado O Presidente da Câmara quando discursava 

Na presença de diversas autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
homenageado, ontem, em sessão 
solene, na Câmara Municipal, o Mi
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
inte lectualidade fluminense, o Mi 
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UFF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que fa lou em nome de 
seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Minis tro Bezerra de Menezes como 
"dos mais fecundos escritores de 
nossa época, professor ell!érito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasileira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não o'retender ser no 
dia de ontem "o mérito, sobretudo por-
que no dia 19 de Maio cumprirei mais 
uma eta pa di fÍcil de min ha vida , 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi
guras as mais importantes do con
texto nacional". 

Em seu discurso, o Ministro pediu 
uma pausa para homenagear "um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, meu emitlente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
F luminense, na Câmara Federal ele 
foi como que um precursor da política 
brasileira". 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou, ainda, a "impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna: 
"Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte, enquanto falava a mi
lhares de brasileiros, com sua palavra 
fácil e arrebata• I ora! Eram estas as 
suas virtudes". Referiu-se, por final, 
com palavras de enaltecimento, aos ir
mãos de Acúrcio, Pau lo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \ linistro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmeras personalidades flumi
nenses que se destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Oliveira 
Viana, " que, embora niteroiense, pre
feriu ser chamado de natural de 
Saquarema". 

- Os fluminenses não lhe fazem 
justiça. Iria mais longe, ao dizer que -
também os brasileiros. Um homem 
que abriu clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto. Foi o responsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais, foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e ele, alheio às críticas, 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizo1,1 de 
uma frase do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilustre homem dizia que 
o Brasil é um País destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Excelên- · 
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos, na Imprensa, no Fórum, na 
Cátedn e na Academia comprovam. 
que a língua e a literatura significam o 

caráter de um povo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao final da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornalista Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionári a da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro, Sra .' Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbi:Iha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade: a 
Diretora do Centro Educacional de 
N iterói, Professo ra Myrthes Wen
zel; Padre Menceslau :.V aliukevicius, da 
Matriz do Ba rreto; Promotor de 
Justiça, EdmÕ-'•Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José C hantre; P-rofessor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria , Ricardo da Fonseca Mar
tines; 29 Tenente da I~ Bateria do J9 
Grupo de Artilharia de Costa Motori
zada, Angel José Remesar Garcia ; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais e Aperfeiçoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro ; 29 Te
nente do 39 G rupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
Presidente do Centro de Choferes 
de Ni teró i, N azarino Freire ; ex
Deputado Silvio Lessa; Juiz do !9 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa; D ire to r da Faculdade de 
Direito da UF F, Acrísio Scorzelli ; 
Diretor- Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação, Jornalista Al
berto Torres; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon, do Tribunal Regional do 
Trabalho; Secretário Mu nicipal de 
Educação e que representou o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Horácio Pacheco ; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor• 
ge Uchôa, Hamílton Pires de Cas
tro .; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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Vereador José Paez saúda o homenagea~ -----· Ministro Bezerra de Menezes ao a~cer 

O JorTUllista Alberto Torres entrega a placa 
de prata ao homenageado O Presidente da Câmara quJJndo discursava 

Na presença de diversas autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
homen ageado , ontem, em sessão 
solene, na Câmara Municipal, o Mi
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
intelectualidade fluminense, o Mi
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UFF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que falou em nome de 
seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Ministro Bezerra de Menezes como 
"dos mais fecundos escritores de 
nossa época, professor emérito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasileira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não oretender ser no 
dia de onte_m "o mérito, sobretudo por· 
que no dia ]9 de Maio cumprirei mais 
uma etapa difÍcil de minha vida , 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi
guras as mais importantes do con
texto nacional". 

Em seu discurso, o Ministro pediu 
uma pausa para homenagear " um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, meu emi.,ente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
Fluminense, na Câmara Federal ele 
foi como ·que um precursor da política 
brasileira" . 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou, ainda, a "impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna: 
"Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte, enquanto falava a mi
lhares de brasileiros, com sua palavra 
fácil e arrebata• I ora! Eram estas as 
suas virtudes". Referiu-se, por final, 
com palavras de enaltecimento, aos ir
mãos de Acúrcio, Paulo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \ linistro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmer-as personalidades flumi 
nenses que se destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Oliveira 
Viana, "que, embora niteroiense, pre
feriu ser chamado de natural de 
Saquarema" . ' 

· - Os fluminenses não lhe fazem 
justiça. Iria mais longe, ao dizer que · 
também os brasileiros. Um homem 
que abriu clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto. Foi o responsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais, foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e ele, alheio às critica.§~ 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizou de 
uma frase do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilustre homem dizia que 
o Brasil é um Pais destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Excelên
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos. na Imprensa, no Fórum, na 
Cátedra e na Academia comprovam 
que a língua e a literatura significam o 

caráter de um povo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao final da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornalista Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionária da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro, Sra. Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbelha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade: a 
Diretora do Centro Educacional de 
Niterói , Professora Myrthes Wen
zel; Padre Menceslau Waliukevicius, da 
Matriz do Barre'to; Promotor de 
Justiça, Edmo:•Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José Chantre; Pro-fessor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria, Ricardo da Fonseca Mar
tines; 29 Tenente da I~ Bateria do 19 
Grupo de Artilharia de Costa Motori
zada, Angel José Remesar Garcia; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais e Aperfeiçoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro; 29 Te
nente do 39 Grupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
P residente do Centro de Choferes 
de Niterói, Nazarino Freire; ex
Deputado Silvio Lessa; Juiz do !9 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa; Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF, Acrisio Scorzelli; 
Diretor-Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação, Jornalista Al
berto Torres; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon, do Tribunal Regional do 
Trabalho ; Secretário Municipal de 
Educação e que representou o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Horácio Pacheco; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor· 
ge Uchôa, Hamilton Pires de Cas
tro·. ; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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Vereador José Paez saúda o homenagea~ Ministro Bez~a de Menezes ao agradecer 

O Jornalista Alberto To"es entrega a placa 
de prata ao homenageado O Presidente da Câmara quando discursava 

Na presença de diversas autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
homen ageado, ontem , em sessão 
solene, na Câmara Municipal, o Mi 
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Be"zerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
intelectualidade fluminense, o Mi 
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UFF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que falou em nome de 
seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Ministro Bezerra de Menezes como 
"dos ma is fecundos escritores de 
nossa época, professor emérito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável ·pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasileira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não oretender ser no 
dia de onte.m "o mérito, sobretudo por-
que no dia 19 de Maio cumprirei mais 
uma etapa difÍcil de minha vida, 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi
guras as mais importantes do con
texto nacional". 

Em seu discurso, o Ministro pediu. 
uma pausa para homenagear "um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, meu emi~ente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
Fluminense, na Câmara Federal ele 
foi como que um precursor da política 
brasileira". 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta-
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou, ainda, a "impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna: 
"Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte, enquanto falava· a mi
lhares de brasileiros, com sua palavra 
fácil e arrebatadora! Eram estas as 
suas virtudes" . Referiu-se, por final, 
com palavras de enaltecimento, aos ir
mãos de Acúrcio , Paulo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \ fini stro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmeras personalidades flumi
nenses que se-destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Oliveira 
Viana, " que, embora niteroiense, pre
feriu ser chamado de natural de 
Saquarema" . 

- Os fluminenses não lhe fazem 
justiça. Iria mais longe, ao dizer que · 
também os brasileiros. Um homem 
que abriu clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto. Foi o responsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais , foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e . ele, alheio às criticas, 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizou de 
uma frase do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilustre homem dizia que 
o Brasil é um País destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem. com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Exc.elên
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos, na Imprensa, no Fórum, na 
Cátedra e na Academia comprovam 
que a ling~a e a literatura significam o 

caráter de um povo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao final da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornalista Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionária da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro, Sra. Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbelha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade: a 
Diretora do Centro Educacional de 
Niterói , Professora Myrthes Wen
zel; Padre Menceslau :.V aliukevicius, da 
Matriz do Barreto; Promotor de 
Justiça, EdmÕ.-•Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José Chantre; Professor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria, Ricardo da Fonseca Mar
tines; 29 Tenente da I~ Bateria do )9 

Grupo de Artilharia de Costa Motori
zada, Angel José Remesar Garcia; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais e Aperfeiçoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro; 29 Te
nente do 3 9 Grupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
Presidente do Centro de Choferes 
de Niterói, Nazarino Freire; ex
Deputado Silvio Lessa; Juiz do )9 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa; Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF, Acrísio Scorzelli; 
Diretor- Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação, Jornalista Al
berto Torres; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon, do Tribunal Regional do 
Trabalho ; Secretário Municipal de 
Educação e que representou ·o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Horácio Pacheco; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor• 
ge Uchôa, Hamilton Pires de Cas
tro·.; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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Vereador José Paez saúda o homenagea~ -----· Ministro Bezerra de Menezes ao agradecer 

O Jornalista Alberto Torres entrega a placa 
de prata ao homenageado O Presidente da Câmara quando discursava 

Na presença de diversàs autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
home nageado, ontem, em sessão 
solene, na Câmara Municipal, o Mi
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
inte lectualidade fluminense, o Mi 
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UFF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que falou em nome de 
seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Ministro Bezerra de Menezes como 
"dos mais fecundos escri tores de 

, nossa época, professor emérito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável ·pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasi leira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não oretender ser no 
dia de ontem "o mérito, sobretudo por-
que no dia 19 de Maio cumprirei mais 
um a etapa d ifÍcil de minha vida, 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi
guras as mais importantes do con
texto nacional". 

Em seu discurso, o Ministro pediu 
uma p,ausa para homenagear "um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, me.u emir'lente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
Fluminense, na Câmara Federal ele 
foi como que um precursor da política 
brasi leira". 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou , ainda, a "impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna: 
"Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte,' enquanto fa lava a mi
lhares de brasileiros , com sua palavra 
fácil e arrebata• I ora! Eram estas as 
suas virtudes". Referiu-se, por fi nal, 
com palavras de enaltecimento, aos ir 
mãos de Acúrcio , Pau lo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \1 inistro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmeras personalidades. flumi
nenses que se destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Oliveira 
Viana, "que, embora niteroiense, pre
feriu ser chamado de natura l de 
Saquarema". 

- Os fluminenses não lhe fazem 
justiça. Iria mais longe, ao dizer que · 
também os brasileiros. Um homem 
que abriu clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto . Foi o responsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais, foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e ele, alheio às criticas, 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizou de 
uma frase do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilustre homem dizia que 
o Brasil é um Pais destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Excelên
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos. na Imprensa, no Fórum, na 
Cátedn e na Academia comprovam 
que a ungua e a literatura significam o 

caráter de um po,vo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao fi nal da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornalista Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionária da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro, Sra. Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbelha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade: a 
Diretora do Centro Educacional de 
Nite rói, P rofesso ra Myrthes Wen
zel; Pad re Menceslau Waliukevicius, da 
Ma tri z do Bar reto; Promotor de 
Just iça, Edmo:•Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José C hantre ; P ro-fessor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha ; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria, Ricardo da Fonseca Mar
tines; 29 Tenente da I ~ Bateria do 19 
Grupo de Artilhari a de Costa Motori
zada, Angel José Remesar Garcia; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais e Aperfe içoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro; 29 Te
nente do 39 G rupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
Presidente do Centro de Choferes 
de Niterói, Naza rino Freire ; ex
Deputado Silvio Lessa ; Juiz do 19 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa; Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF, Acrisio Scorzelli; 
Diretor- Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação , Jornalista Al
berto Torres; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon, do Tribunal Regional do 
Trabalho; Secretário Mu nicipal de 
Educação e que représentou o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Ho rácio Pacheco ; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor• 
ge Uchôa, Hamilton Pites de Cas
tro·.; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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Ministro Bezerra de 
Menezes homenageado 

Vereador José Paez saúda o homenagea~ _____ .Ministro ' Bezerra de Menezes ao agradecer 

O Jornalista Alberto Torres entrega a placa 
de prata ao homenal(eado O Presidente da Câmara quando discursava 

Na presença de diversas autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
homenageado , ontem , em sessão 
solene, na Câmara Municipal , o Mi
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
intelectualidade flum inense, o Mi
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UfF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que falou em nome de 
seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Ministro Bezerra de Menezes como 
"dos mais fecundos escritores de 
nossa época, professor emérito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasileira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não oretender ser no 
dia de onte.m "o mérito, sobretudo por-
que no dia 19 de Maio cumprirei mais 
uma etapa difÍcil de minha vida, 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração .ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi 
guras as mais importantes do con
texto nacional" . 

Em seu discurso, o Ministro pediu 
uma pausa para homenagear " um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, meu emi~ente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
Fluminense, na Câmara Federal ele 
foi como que um precursor da política 
brasileira". 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta-
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou , ainda, a " impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna : 
" Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte, enquanto falava a mi
lhares de bras ileiros, com sua palavra 
fácil e arrebata• I ora! Eram estas as 
suas virtudes". Referiu-se, por final , 
com palavras de enaltecimento, aos ir
mãos de Ac úrcio , Paulo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \ linistro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmeras personalidades flumi 
nenses que se destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Olive ira 
Viana, " que, embora niteroiense,. pre
feriu ser. chamado d.e natur a l de 
Saquarema". 

- Os flu minenses não lhe fazem 
justiça. Iria ma is longe, ao dizer que · 
também os brasileiros. Um homem 
que abri u clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto. Foi o responsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais, foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e ele, alheio às criticas, 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizou de 
um a fra se do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilus tre homem dizia que 
o Brasil é um Pais destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Excelên
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos, na Imprensa, no Fórum, na 
Cáted~·a e na Academia comprovam 
que a língua e a literatura significam o 

caráter de um povo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao final da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornalista Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionária da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro , Sra. Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbelha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade : a 
Diretora do Centro Educacional de 
Niterói , Professora Myrthes Wen
zel ; Padre MenceslauJ/aliukevicius, da 
Matriz do Barreto; Promotor de 
Justiça, EdmÕ.-•Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José Chantre; Pro-fessor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria, Ricardo da Fonseca Mar
tines ; 29 Tenente da I~ Bateria do )9 

Grupo de Artilharia de Costa Motori
zada , Angel José Remesar Garcia; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais .e Aperfeiçoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro; 29 Te
nente do 39 Grupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
Presidente do Centro de Choferes 
de Niterói, Nazarino Freire; ex
Deputado Silvio Lessa; Juiz do 19 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa ; Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF, Acrisio Scorzelli; 
Diretor- Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação, Jornalista Al
berto Torres ; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon , do Tribunal Regional do 
Trabalho ; Secretário Municipal de 
Educação e que representou o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Horácio Pacheco; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor• 
ge Uchôa, Hamilton Pires de Cas
tro· ; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 

. .OS ... nº 16-;z /83/SE/CFC 
Em 11 . 12 . 19 8 3 

Do Secretário-Executivo do Conselho Federal de Cultura 

À/J Sra. Presidente da Comissão Nacional de moral e Civismo -
Profª EdÍlia Coelho Garcia 

Assunto 

Senhora Presidente 

Em nome do Presidente do Conselho Federal de Cultu 

r a , temos a satisfação de acusar recebimen to do ofÍcio744/ 83-

cm.IC, de 13 de dezembro corrente, cumprindo-nos informar ter 

sido designado, em atendimento a sua solicitação, o Conselhei 

ro Geraldo MontedÔnio Bezerra de Menezes para inte~ar, como 

representante do Conselho Federal de Cultura, o Grupo de Tra

balho incumbido de estudo relativo ao material:'~ovimentos Fo 

lÍticos na Universidade". 

Desta forma, po~~rá a Senhora Presidente da Comis

sao Nacional de Moral e Civismo entrar em entendimento s com o 

Conselheiro Bezerra de Menezes sobre as atividades do referi-

do Gru~o de Trabalho e sobre a reunião a realizar-se a 30 de 

janeiro prÓximo. 

Agradecendo-lhe a atenção, subscrevemo - nos , 

muito atenta e cordialmente , 

l~ " k_o~~j,~:- ~Ç,~~ - t-l.Q 'if 
Manoel Caetaro Bs.ndeira de Mello !J 

Secretá rio-Executivo do CFC 

Cr/MC - MEC Lr, \ '\ í' i 
PROTOCOLADO EM __ ~.~J--.~=--.J{l__ 

J ':'}.. _;'~ 
-~~-------··--------··;-·---· 
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ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE RELAÇOES PÚBLICAS 
SEÇÃO DE NITERCI - RJ. 

Rua da ConceiçâC', 137 - Sala 100t - Niterói - RJ. 

Prezado Senhor: 

N ~ I A ASSOCIAÇAO BRASIL3IRA DE R3LAÇuES PUBLICAS, com a pre-
tensão de homenagear ps homens que ajudam a construir este pais, no 
dia nacional de Relações PÚblicas, a considerar principalmente, o -
momento histÓrico qua a nação br2 sileira vive, no pode prescindir -

, 
de incluir entre os dignos dessa homenagem, a figura celebre de Vo~ 
sa Ser~oria que, pela sua inteligência e mqderação, contribui para 
o enriquecimento deste pais • 

. Este reconhecimento é recheado pela pessoa do nw menos/ 
--~· admirado, o jovem advogado Ricardo, seu filh~ que, na certa, despon , . 

tara como o pai , para a grandeza do BrasLl. 

Azhomenagem ser~ realizada no dia 09 de dezembro de 1983 .. , ' 
as 21,00 horas, no HOTEL SAMM~GUAIA, a Av. Carlos Ermelindo Marias , 
~9~ - Jurujuba - Niterpi - RJ. 

Aténciosamente 

AO ILUSTRÍSSI~O SENHOR 
PROFESSOR DOUTOR GERALDO BEZERRA DE MElffiZES 
EM MÃOS 
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6 • Estado do Rio de J aneÍl~, domingo, 11 e segunda-feira, 12 de dezemb ?L() /sl. /(~B3 

!-Semana de RP encerra 
:com entrega de títulos 

: São vistos, da esquerda para a direita, Antônio da Rocha e Souza, Raymundo Dória, 
:Alberto Torres, Dante de Lima Vianna, Cândido Teobaldo Souza Andrade, José Haroldo 
~ueno da Silva e Celso Peçanha. 
I 

: Com um jantar de confraternização, realizado 
no Restaurante Samanguaiá , foi encerrada, na 
t11tima sexta-feira, a III Semana de Relações 
P.úhlicas. reunindo pessoas ligadas ao setor e 
'aos de jo rnalismo, publicidade e propaganda, 
~lém de representantes de outras áreas, ocasião 
em que diversas personalidades foram homr na
!'íeadas com títulos de sócio honorário e benemé
rito. tendo sido o "Troféu da Paz" con<;edido 
~ Dante Lima Vianna, ex-presidente da Associa
Ção Brasileira de Profissionais de Relações 
~úblicas - Seção do Estado do Rio e ex
presidente do Conselho Federal de Profissionais 
de Rel ações Públicas_ 
I 
I 
o A 111 Semana de Relações Públicas culminou 
~o_m um Seminário. no qual foram debatidos, 
entre outros temas. "Legislação Federal e Mer
cádo de Trabalho". por Dante Lima Vianna; 
" Relações Públicas e Atualidade", pela presi
de nte da Associação Brasileira de RP/ RJ , 
Y, ilma Vida! : "Administração em Relações 
Públicas. Publicidade e Governo", a cargo do 
Professor Cândido Teobaldo Souza Andrade_ 
I Q Seminário foi promovido pela Subseção de 

f\)i terói da Associação Brasileira de RP, o Sindi-
C/'to dos Corretores de Imóveis e O FLUMI
NEt~SE_ O professor Teobaldo Cândido ressal
tqu a expressão do Seminário, comemorado 
em conjunto 'com o Dia Nacional de Relações 
~úbli cas . afirmando que o aspecto mais signifi
d tti vo foi o interesse das pessoas presentes. de
!-latcndo e participando ativamente dos assun --- -

tos. Cândi do Teobaldo disse ainda que o Semi
nário alcançou êxito devido à qualidade dos te
mas e de seus debatedo res. O intercâmbio. em 
sua opinião, é importante para que o campo de 
Relações Públicas ga nhe mais impulso. 

Discursaram o Delegado da Subseção de Ni
terói. José Haroldo Bueno da Silva, que desen
volveu longa análise sobre a função dos homens 
do setor de Relações Públicas em face <la comu
nidade: o Deputado Celso Peçanha. que agrade
ceu em nome dos agraci ados com o t itulo de 
Sócio Honorário: e o Sr. Ázio Arouca Brasil. 
pelos que receberam titul as de Sócio Bene-
mérito. 

Com título de Sócio Honorário foram agra
ciados: o Jornali sta Alberto Torres : o Deputado 
Celso Peçanha: a Professora Iara Vargas: o De
putado Cláudio Moacyr; o ~ist ro Gerald.Q 
Bezerra de Menezes: o Prefeito José Carlos 
Barbosa ;· o Professor Carlos Henrique Schenei
der: o Corretor~ Imóveis Antônio da Rocha e 
Souza : o poeta Almanyr Greco: e o empresário 
Pierre Farsoun. 
- Ao todo. com tit ulas de Sócio Honorário e 
Beneméri to, foram homenageadas 5 I individua
lidades do mu ndo em presa ri a l. intelectual e 
políti co de Niterói . nelas contando-se. na rela
ção dos que receberam títulos de Sócio Benemé
rito. entre outros, Vilma Vida!: Lício Araújo : 
Cândido Teobaldo: José Harqldo Bueno da 
Silva: Ázio Arouca Brazil : Rujany Martin s: 
C arlos Prestes Cardoso: Raymundo Dóri a : 
Alvear Barroso e. Ivo Graça. -

~ ":: 
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE JURISPRUD~NCIA E DIREITO COMPARADO 
RUA ALVARO ALVIM, 37 - Grupos 1.412/3 - TEL. 240-0280 

Correspondências : Caixa Postal 15.082 - LAPA - CEP 20.031 
R IO DE JANEIRO - BRASIL 

.A .Academia Jnternaclonal de ]url~prudêncla e Direito 

Comparado üm a honra de convidar íJJ. E.x. c Exma. f=oamilla para 

a Óet§t§êlo íJ1lagna de Pot§t§e Coletivq de todoJ ocJ cJeuJ 11tembroJ, que 

fard rwlí~ar no dia 29 de novembro de 19cS3, taça-feira àJ 1(/, horacJ, 

no Salão 1lobre do Jnótltuto doó AdvogadoJ 'BracJiltiroJ, Jifo à 

Av. ?flarechal Cdmara n.0 210, 5.0 andar. 

ApóJ a Je~rJão óolenc, haverd um coqudel no CLube doJ 

Advogadot§, no 3. 0 andar do mc~mo edifício. 

r!Ju.slo»io Je f).;cetJeJo ~ouças 
TRA.JE: Terno completo ou smoking PRESIDENTE 

l 

_) 
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INSTITUTO L.<\TINO AMERICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

! li y I V CONFERENCIAS DE F.A.CULTt\DES DE 

DERECHO ( CIE~C I AS JUiWJICAS Y SOCIALES) 

FACULTAO DE DERECHC Y CIE~:C i AS SOCIALES 

DE LA UNIVí:RSIDA D NACiONAL DE TUCUMIIN , 

LATINO AM ERIO.NAS, SAN TIAGO DO CHILE INSTITUTO DE DER ECHO DEL Tf<ABAJO 

1963 Y .'.~ONTF.VIDí:O 1965 · • JU AI'-1 C. A LBI:RD I" 

Calle 25 de Mayo 471 - S. M. do Tucuman 

~-----------------------------------------~----~----------------------"-~~---, 

SECRETARIA GENEf~L 
PATRICIO SANZ 529 DESP. 201 

--~~·~---"· DELEGACION BENITO J"UAREZ 

L-~~-----.. ·--~~0~-:---~~x ~o , , D ~F. 
. ~.~ ........ --............ ~~---1-WT-·-- ·~ "'.:. .... _, .. ~, ~~~ 

M§xico, D. F., a 16 de ncviembre de 1983 

SR. DR. GERALDO M. BEZERRA DE MENEZES. 

Muy estimado y fino colega: 

Durante el mes de Dici embre próximÕ debe~á ~enovarse 

la Mesa direc tiva del Instituto Latinoamericano de De~echo del -

Trabaj~ y de la Seguridad Soc i al de la que usted es Miemb~o Ti-

tular. En esas c i rcuns tancias, me es grato enviarl e adjunta la 

CEDULA u~ '~.iO ·l li.C: ú)N a ei:t:cto ue q:üe debida:;:-,12nte llena se sirva-

devolverla al suscrito, a la breve dad posible, a la direcci~n -

de la Secreta=ia General arriba anotada, para los efectos esta-

tut:arj_os. 

// , 

/ 
i\ L~ 
•' tJ. / 

j ' { . / .... ~ ~~.~ .~~ ti _, / , I ~ .. ,. ·.__.. i- . 
LIC. GUII.JLEf-(10 HORI FOBi\INA. 
S:SC RETAl1 T_C CE NRA!: • • 

~-~----__,.~· 
,,:V' 

./ 
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Prezado Legionário, 

De ordem do Rever' ndíssimo Padre Diretor, aviso-vos que 

a REUNIÃO GERAL deste mês será no próximo domingo, 

dia_Qg___de OUTUBRO às 9,30 horas no salão Paroquial. 

Pedimo-vos convidar, para assisti-la, seus parentes e amigo~. 

Será conferencista: MINISTRO GE?...AL::O BEZERRA DE 

r~;SNBZ~S . 

Tema da conferência: OLIVEIP..A VIANNA A -rRO::?OSITO 

DE SEU CENTENbP..TO. 

·~ ....... .. -Lembramos ainda que a HORA SANTA será Quinta-feira, 

dia4-às 16,30 horas, assim como a MISSA da primeira 
. /(7 

. --. 
~-- ... -
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Oliveira Vianna, destaque na OAB 
"Não se entenderá a obra de Administração de Teresópolis , Diretor Moraes; o Vice-Presidente da OAB-

Oliveira Vianna, nem tampouco a do Colégio Itapuca e membro da 'Subseção Niterói, Jadir Domingos 
fixação de seus posic ionamentos cien- Academia Fluminense de Letras - Bruno; o Promotor de Justiça 
tíficos, sem a visão retrospectiva do abordou conhecidas obras de Francis- Maurício Helayel , e o vice -presidente 
quadro político , econômico e cul- co José de Olive ira Vianna, entre da Academia Fluminense de Letras, 
turiu de sua época". Este foi o outras "Evolução do Povo Brasileiro", Vilmar. Abreu Lassance. 
início da conferência proferida ontem "Introdução à História Social da 
pelo Professor Angelo Longo, na Economia Pré-Capitalista no Brasil': e 
OAB-Subseção Niterói . sobre o tema "Instituições Políticas Brasileiras'' , · e 
"Metodologi~ do Direito Público no lembrou que o também historiador 
Pensamento de Oliveira Vianna" , em "contribuiu para a mobilização in-
homenagem ao centen á rio de nas- telectual de estudos sobre o Brasil, 
cimento do pensador fluminense, reconstruindo todo nosso passado 
ocorrido dia 20 de junho. Junto com histórico em uma contribuição suficiente 
a OAB, a Academia Fluminense de para atuar como estrutura em variações 
Letras participou da promoção da ·posteriores". 
palestra, que contou com a presença Disse, ainda, que Oliveira Vianna 
de autoridades, membros da Aca- colocou manifestações sócio -jurídicas 
demia e da OAB. na temática da historiografia nacional: 

Fizeram parte da mesa, ao lado ''O retorno aos estudos da natureza 
do orador, Professor Angelo Longo, local, a nível de município, na redes-
o_ Ministro Bezerra de Menezes; o coberta ininterrupta dos valores 
Diretor do Departamento Cultural da anônimos da memória nacional , per-
OAB-Subseção Niterói , Ronald Eu- dida nos lábios-arquivos de canta -
cárie Villela , representando o pre- dores e contadores de histórias" . 
sidente daquela Casa, Reinaldo Mósso Estiveram presentes à palestra, 
Beyruth; e o Presidente da Academia entre outros, o Secretário Municipal 
Fluminense de Letras , Edmo Lutter- de Educação e Presidente da · Aca-
bach. demia Niteroiense de Letras, profes-

0 Professor Angelo Longo - sor Horácio Pacheco; o Secretário 
Diretor da Faculdade de Economia e Municipal de Administração , Leir 

Longo mostrou a grande 
ção do histqriador 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

GABINETE DO DIRETOR 

O Diretor da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal Fluminense, tem a honra de convidar Vossa Excelência 
e Excelentíssima Família para a Sessão Magna, comemorativa do 
Centenário de Nascimento de FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA 
VIANNA, Sociólogo, Jurista, pensador político e ex-Professor desta 
Faculdade . 

Será conferencista o Professor Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes . 

Dia : 10 de agosto de 1983 - 4'~- feira 
Hora : 20 :00 horas 
Local: Salão Nobre - Rua Presidente Pedreira, 62 - Niterói 

~ 

Palestra do 
professor Geraldo 

Bezerra de Menezes, 
sobre os 100 anos 

do sociólogo-jurista 
e pensador político, 
Oliveira Vianna, dia 

10 de agosto, às 
20 horas, no 
auditório da 
Faculdade de 

Direito de Niterói. 

· • A Faculdade de Direito da UFF 
·promove .Sessão Magna comemorativa 
do Centenário de Nascimento de Fran
cisco José de Oliveira Vianna. Será ás 
20 horas do dia I O, com conferência 
do professor Geraldo Bezerra de Me· 

nezes. 

4<0f~-r: 
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CENTENARIO DE 
OLIVEIRA VIANA 

Sessão magna comemorativa 
na Faculdade de Direito 

Está marcada para o dia 10, 1 

quarta-feira, às 20 horas, no 
salão nobre, a sessão magna da 
Faculdade de Direito da Universi
dade Federal Fluminense , em 
homenagem a Francisco José de 
Oliveira Viana, sociólogo, jurista . 
e pensador brasileiro, pelo 
transcurso do centenário de seu 
nascimento. O diretor da 
faculdade, professor Acrlsio 
Scorzelli, está convidando profes
sores, alunos e nossos intelectuais 
para a solenidade. 

O autor de Populaçllel 
Meridlonala do BraaU e outras 

·obras clássicas sobre a formação 
do povo brasileiro é fluminense e 
figura representativa de nossa 
cultura. Lecionou na Faculdade 
ao lado de Abel Magalhães, 
Henrique Castrioto, Ramon 
Alonso, Oscar Przwodowski, 
Teles Barbosa e outros. 

Foi catedrático de Direito do 

Francisco José de Oliveira Vianna 
(Bico-de-pena de G. Bloow) 

Trabalho, sendo seu sucessor o 
professor Geraldo MontedOnio 
Bezerra de Menezes, que falarA . 
sobre a sua obra. 

~Of~aW&..,.'r 

tV~_~ 8-B-A9BJJ 

Faculdade 
homenageia 
Oliveira Viana 
Em hom enagem ao cente

nário de Oliveira Vianna será 
realizada nesta quarta-feira 10 , 
às 20 horas, no auditório da 
Faculdade de Direito , na Rua 
Presidente Pedreira, 61 ,. pales
tra do Ministro Geraldo Bezar
ra de Menezes . O evento será 
aberto a comunidade e contará 
com a presença do diretor da 
Faculdade, Acrísio Scorzelli. 

#Da:~"'"'-~; 6<1(_12-B---f'JB~ 
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1ft l i 
ralestra 

Hoje, às 20 horas, no audi
tório da Faculdade de Direito, 
o professor Geraldo Bezerra 
de Menezes faz palestra em 
torno do centenário do his
toriador Oliveira Viana, as
sunto que está despertando 
enorme interesse. O meu pro
fessor daquela mesma casa de 
ensino é uma das pessoas mais 
cultas e simpáticas que co
nheço. · Minha admiração. 

• ·.::r 
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Centenário de 
Oliveira Vianna .~ 

Hoje, às 20h , no Salll.o Nobre da ' t 
Faculdade de Direito da UFF, em co- '

1 

memoraçll.o ao Centenário de nascimento '4 
do not ável fluminense Francisco José de ' 
Oliveir a Vianna, fará o elogio desse con- ' :; 
sagrado Sociólo go, Jurista, Pensador "} 
Político e ex-Professor daquela Facul- ' 
dade , o Ministro Geraldo Montedônio ''

1 

Bezerra de Menezes, membro do Con- "~ 
sellio Federal de Cultura e, também, ex-

1

~ 
Professor titula" daquela Casa. 

1
( 

• Logo mais. às 20 horas, a Facul 
dade de Direito da UFF estará reali
zando Sessão Magna comemorati va ao 
centenário do soc ió logo Olivei ra 
Viana. com palestra do Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes. 

;..J 
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Palestra 
Hoje, às 20 horas, no audi

tório da Faculdade de Direito, 
o professor Geraldo Bezerra 
ae Menezes faz palestra em 
torno do centenário do his
toriador Oliveira Viana, as
sunto que está despertando 
enorme interesse. O meu pro
fessor daquela mesma casa de 
ensino é uma das pessoas mais 
cultas e simpáticas que co
nheço. Minha admiração. 

"'o p-~'7-'7-w~ ---10- a-A9'83 
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J-<1 Centenário de 
Oliveira Vianna ·~ 

Hoje, às 20h, no Salão Nobre dà!q 
Faculdade de Direito da UFF, em CO'L • 

memoração ao Centenário de nascimentO::> 
do notável fluminense F rancisco José de-L 
Oliveira Vianna, fará o elogio desse corrO 
sagrado Sociólogo, Jurista, Pensador.:>! 
Político e ex-Professor daquela FaculH)I 
dade, o Ministro Geraldo Montedônio.•· 
Bezerra de Menezes, membro do Co!l>':n 
selho Federal de Cultura e, também, ex-
Professor titular daquela Casa. 1::1~ 

I .rr 
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M Logo mais, às 20 horas, a Facul
dade de Direito da UFF .estará reali 
zando Sessão Magna comemorativa ao 
centenário do soc iólogo Oliveira 
Viana, com palestra do Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes. .. . ,. 

1,/,.P ~~-rv'~, 4fJ~'{J-4~33 

~~ 

- ;><-



O GLOBO Quarta-feira, 3/ 8/ 83 

Conselho Federal de\:Cultura presta 
homenagem inédita a Roberto Marinho 

O Presidente das Organizações 
Globo, jornalista Roberto Mari
nho, foi homenageado ontem pelo 
Conselho Federal de Cultura por 
suas atividades jornalísticas, 
educacionais e culturais, em ceri
mônia que teve caráter inédito: 
foi a primeira vez que o Conselho 
se reuniu para homenagear uma 
pessoa em vida. 

A Ministra da Educação, professora 
Esther Figueiredo Ferraz, represen
tou o Presidente da República em 
exercício, Aureliano Chaves, na ceri
mônia, à qual também compareceu o 
Vice-Governador Darcy Ribeiro, co
mo titular da Secretaria Extraordiná-

' ria de Ciência e.Cultura. 
Foram oradores da reunião, além_ 

do jornalista Roberto Marinho, o hl:s· 
toriador Pedro Calmon, que o saudou 
em nome do Conselho, e a professora 
Heloísa Aleixo Lustosa de Andrade, 
que propôs a homenagem. 

A FESTA DA CULTURA 

Roberto Marinho chegou à sala de 
reuniões do Conselho, no 7~ andar do 
prédio do Ministério da Educação e 
Cultura, acompanhado de sua mu-
lher, D. Ruth Marinho, da Ministra e o Diretor de Redação, Evandro Car- quem devia presidir os trabalhos era 
Esther Figueiredo Ferraz, e do Presi- los de Andrade. a Ministra Esther Figueiredo Ferraz, 
d~nte do próprio Conselho, Adonias Pela Rede Globo compareceram 0 mas, que:,a pedido de~a, ele ass~mira 
Fllho. Vice-Presidente Roberto Irineu Ma- a função por ser am~go e admirador 

Aguardavam o homenageado o ex- rinho, acompan'hado da mulher, D. de Roberto !-farinho": . . 
Ministro da Justiça Armando Falcão; Maria Aparecida Marinho; o Diretor ·.Em segm~a, ~domas Filho anun-
seu filho Guilherme Falcão· e o ex- de Comunicação João Carlos Magal- ciou que o historiador Pedro Calmon 
Senador Gilberto Marinho; 'o Presi- di, também Secr~tário-Geral da Fun- faria a saudação ao Presidente das 
dente da Academia Brasileira deLe- dação Roberto Marinho; o Superin- Organizações Globo. 
tras, Austregésilo de Athayde; o Rei- tendente de Comercialização, De improviso, Calmon lembrou que, 
tor da Universidade Federal do Rio de Dionísio Poli; e o Superintendente ao fundar O GLOBO, deixando o ves-
Janeiro, Adolfo Polilo; o Presidente Executivo, Miguel Pires Gonçalves. pertino "A Noite", Irineu Marinho, 
da Fundação Rio Arte, Gerardo de Estavam ainda presentes Arthur pai de Roberto Marinho, avançou até 
Mello Mourão; Carlos Tavares, da Peixoto Neto, Diretor Comercial da em relação ao título do jornal, "por-
Confederação Nacional do Comércio; Central Brasileira de Produções e que "A Noite" iluminou a cultura; 
o Delegado do Ministério da Educa- Empreendimentos (outra das empre- mas era preciso se ver o mundo na 
ção no Rio, Pery Porto; a Diretora do sas das Organizações Globo), Nelson sua globalidade; e vê-lo assim consti-
Instituto Nacional de Estudos Peda- Melo e Souza, Diretor do Programa tuiu uma evolução" . 
gógicos, Lena Castello Branco; e o Comunitário da Fundação Roberto Antes, ao iniciar o seu discurso, o 
Secretário-Geral do Ministério da Marinho; e José Carlos Barboza, Di- historiador acentuara que "no caso do 
Educação, Sérgio Pacoali. retor do Programa Cultural da mes- homenageado, o que acontece é que 

Estavam também presentes os ma fundação. ele representa a Imprensa brasilei-
Vice-Presidentes do GLOBO, Rogério ra". 
Marinho e João Roberto Marinho, es- DA 'NOITE' AO GLOBO -Acolhendo-o, nós recebemos o co-
te com sua mulher, D. Mônica Mes- • mando da opinião, a liderança da 
quita Marinho; o Diretor-Secretário, Diante de 21 dos seus pares, o Presi- notícia, o governo da informação diu-
Ricardo Marinho; o Diretor- dentedoConselhoFederaldeCultura, turna que está nos órgãos que refle. 
Financeiro, Arthur de Almeida; o Adonias Filho, abriu a sessão expli- tem o pensamento do povo- afirtpou 

Depois discursou a conselheira He
loísa Al&i.xo Lustosa de Andrade. 

- O privilégio de tantos anos de 
amizade de Roberto Marinho - disse 
ela- dá-me razões de todas as ordens 
e tornaram imperativa a proposta 
desta homenagem. Lembrando ape
nas as razões de caráter público, cito 
o homem de imprensa que devotou to
da a sua vida à comunicação. 

Afirmou a ex-Diretora doMAM que, 
"no processo intenso e veloz de mo
dernização da imprensa, O GLOBO 
significou sempre um jornal pionei
ro". 

- Mais do que ninguém vivendo e 
sentindo seu tempo - afirmou He
loísa- Roberto Marinho, assim que a 
informação instantânea passou a se 
fazer pelo rádio, em 1945, fundou a 
Rádio Globo. E, em 1965, a TV-Globo 
canal4 do Rio, seguida de outras TV
Globo em São Paulo, em Minas, em 
Recife, Brasília, mais as emissoras 

afiliadas, que constituem a Rede Glo
bo de cobertura nacional. 

TEMPOS DE ABERTURA 

O jornalista Roberto Marinho, ao 
discursar, contou que as primeiras 
idéias relativas à Fundação Roberto 
Marinho lhe ocorreram em 1977, 
"quando se iniciava o processo de 
abertura política e havia quem ale
gasse que o povo brasileiro não se 
achava preparado para o pleno 
exercício do regime democrático". 

- Enquanto a sociedade, por seus 
segmentos mais representativos -
continuou o jornalista Roberto Mari
nho- exigia uma participação maior 
nas decisões nacionais, questionava
se a conveniência desse debate mais 
amplo dos program-2~ .de GQverno, 
sob a justificativa de que a maioria da 
Nação se encontrava em precário es
tágio cultural, cujo aperfeiçoamento 
só poderia vir a resultar do progresso 
econômico do pais. 

Ainda explicando o que o levou a 
criar a Fundação Roberto Marinho, o 
Presidente das Organizações Globo 
disse o seguinte: 

-Naquele momento, adverti-me de 
que o desenvolvimento espiritual não 
é uma simples decorrência do desen
volvimento econômico, mas implica 
na utilização de valores e energias 
que transcendem as dimensões mate
riais da sociedade, podendo ser mobi
lizados por uma ação cultural ampla e 
diversificada, que não pode ficar res
trita ao sistema regular de ensino. 

Ao terminar o seu discurso, o jorna
lista Roberto Marinho foi cumprimen
tado por todas as pessoas presentes, 
inclusive os 22 membros do Conselho 
Federal de Cultura presentes: Ado
nias Filho, José Cândido de Carvalho, 
Manoel Caetano Bandeira de Mello, 
Heloísa A. Lustosa, Sábato Magaldi, 
Miguel Reale, Arthur César Ferreira 
Reis, Carlos Chagas Filho, Djacir Me-

J 
nezes, Gilberto Freyre, .Q._eraldo Be
Z_ftra de Menezes, Abgar Renault, 
Mário Chamie, Herberto Sales, Maria 
Alice Barroso, Pedro Calmon, Afonso 
Arinos de Mello Franco, Marcos V. 
Villaça, Viana Moog, Raymundo A. 
Moniz de Aragão, Rachei de Queiroz e 
Vamireh Chacon. 

Na p6gina seguinte, os discursos de Roberto Marinho, 
Pedro Calmon e Heloisa lustosa 

Diretor-Comercial, Mário Bockman; cando que, por dever de hierarqui,aa.:., _ _:::C~a~lm~o~n::·-~------~--___;==:-:==-----:----=================:.J ., -



r (f CIDADE I ~ ~(umintn.st > 
,~Geraldo Bezerra 

fará palestra 
O Ministro Geraldo Bezerra 

'·• de Menezes fará palestra 
'-' amanhã, às 9h30min, no Salão 
'' Paroquial da Igreja-Matriz de São 
•Lourenço, no Ponto Cem Réis de 
Santana, sobre o tema "As 

_. Mensagens de Paulo 11" . 
Dará prosseguimento a mais 

~um ciclo de conferências promo
- vido pela Legião do Sagrado 

\_- ~~.ração de Jesus, da Paróquia de 
~o Lourenço. 

" 
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MEMóRIA AMEAÇADA 

Prédio histórico 
pode ser demolido 

Sem o telhado, que ruiu 
por falta de conservação, com 
dois terços do beiral destru
ídos, e o alpendre de acesso 
ao segundo pavimento desmon
tado, o prédio situado na Rua 
Alexandre Moura , 23 a 29, em 
São Domingos, um dos poucos 
remanescentes da arquitetura 
do séc. XIX em Niterói, corre o 
risco de ser demolido por seus 
proprietários para a tender a 
interesses imobiliários. 

O prédio, onde já fun
cionou o Colégio Martim Afon
so, tem 16 cômodos na parte 
inferior e 12 na superior. 

Acredita o arquiteto 
Wagner Morgan, que tem 
lutado por seu tombamento, 
que Dom João VI teria se hos
pedado nele em época posterior 
à morte de sua mãe, Dona 
Maria I. 

Ontem, depois de ter 
recebido denúncias de que, 
embora estivesse em fase final 
o processo de tombamento, os 
herdeiros Henrique José da 
Rocha Pinto e Jadir da Rocha 
Pinto estariam providenciando 
a demolição, embargada an
teriormente, o arquiteto 
acionou a Prefeitura, que por 
sua vez colocou um guarda no 
local e ficou de enviar um en
genheiro para vistoriá-lo. 

Wagner Morgan, em con
versa com um dos filhos de 
Nei, um dos herdeiros, expli
cou que não P.Odem ser feitas 
obras no edifício sem a licença 
da Prefeitura. Frisou que não 
tem interesse em entrar em 
litígio com seus proprietários, 
mas em lu ta r pela preservação 
de um dos poucos prédios an
tigos e xis tentes em Niterói. 

Dentre os motivos que 
levaram o arquiteto a pedir o 
tombamento do prédio estão: 
seu fechamento sem uso 
adequado que pudesse garantir 
a preservação; a "especulação 
por firmas imobiliárias que es
tariam querendo adquiri-lo"; o 
fato de a Prefeitura considerá
lo integrante do Sítio Histórico 
de Niterói, cujo desapareci
mento eliminaria o que existe 
de mais representativo na 
Cidade, com relação a uma 
época. 

Além desses motivos, o in
ventário do Patrimônio His
tórico do Estado comprovou 
que o edifício possui carac
terísticas singulares do Século 
XIX e personalidade '~r6jlriá1,' 
na história da Cidade. Para 
Wagner Morgan, a não
preservação do edifício "con
solidaria a vitória da espe
culação doentia e destruidora 
dos bens patrimoniais" . 

"São Domingos, onde o 
prédio situa-se, é um bairro 
tradicional, onde as relações 
sociais preservam sua iden
tidade cultural com a arqiJi· 

Fica em São Domingos e tem 28 cômodos 

O arquiteto Wagner 
Morgan luta pela pre
servação 

tetut:a produzida',:,c disse. En
fatizou que este prédio e mais 
(!ois próximos acompanham o 
conjunto arq ui te tônico da 
região, já que a Igreja de São 
Domingos "ficou descarac
terizada com as obras de refor
ma". 

Depois de esclarecer que o 
bairro está intimamente re
lacionado à Universidade 
Federal Fluminense, oferecen
do equipamentos de serviço, 

habitação e lazer para os cor
pos discente e docente daquela 
instituição de ensino, enfatizou 
que existe projeto para cons
trução de um campus univer
sitário ali, o que viria "va
lorizar especulativamente" o 
bairro e, com isso, "acelerar o 
processo tle substituição de 
uma arquitetura culturalmente 
significativa por uma outra, 
com finalidades puramente 
empresariais". 

Com a recomendação do 
Patrimônio Histórico do Estado 
para que o prédio absorvesse 
atividades que o integrassem 
no calendário turístico da 
Cidade, o arquiteto Wagner 
Morgan falou da necessidade 
de uma ação dos órgãos res
ponsáveis no sentido de preser
vá-lo, porque a cada dia sua 
destruição aumenta. Em 1977, 
ainda segundo Morgan, quan
do foi feita a primeira proposta 
de utilização para fins culturais 
aos 'Proprietários,' eram neces
sários apenas a substituição 
das telhas, pintura e reparos 
gerais. "Atualmente, será 
preciso refazer a estrutura do 
telhado, tendo o Patrimônio 
Histórico do Estado já apron
tado este levantamento, re
cuperar o alpendre da entrada, 
que está destruído, e pintar as 
esquadrias e portas, únicas 
peças que sobreviveram", ob
servou o arquiteto. 
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Bezerrtl de Msnezes na conferlncia na 0Ad 

Bezerra de Menezes falou no 
encerramento de· curso da OAB 

~~: 
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No enef!rramento do 
curso "O Processo no Di· 
reito do Trabalho", no sa:· 
lio Nobre da OAB, Sacio· 
nal de Niterói, o ex-Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
proferiu palestra sobre " re· 
cursos extraordinários", mos
trando qual era o relaciona
mento da Justiça do Traba· 
lho com o Supremo Tribunal 
Federal, no que diz respeito 
ao julgamento de questões 
trabalhistas. 

Segundo Bezerra de Me
nezes, a Constituição de 
1967 - no seu artigo 143 -
errou em separar o julgamen
to feito pela justiça Federal. 
nas questões trabalhistas dos · 
servidores da União, das 
Autarquias e. empresas fe
derais, de empregados regidos 
pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT. Este fa
to s6 ocorreu com a nova 

• constituição, afirmou o ex· 
Ministro. 

Bezerra de Menezes, na 
abertura de sua palestra, pro· 
pôs uma homenagem ao ju
rista e sociólogo fluminense , 
Francisco José de Oliveira 
Viana, pelo seu centenário de 
nascimento e que segundo ele, 
foi o maior construtor do 
Direito do Trabalho no Brasil. , 

Estiveram presentes à 
palestra: Antônio Carlos Ro
boredo, Diretor da Faculdade 
de Direito da UFF; a Dire
tora do Departamento de 
Cursos Jurídicos da OAB/ 
Niterói, Rosângela de · Me
deiros R i beiro; as assessoras 
do departamento de Cursos 
Jurídicos Regina Tauil e 
Riva Leite Costa; o Presiden
te da OAB/Niterói, Reinaldo 
Beyruth e os advogados, Ger· 
son Restier, Oriovaldo Perim, 
Ricardo Bezerra de Mene
zes, Ronaldo Eulário Villela, 
Afranio Gouveia de Si· 
queira, José Carneiro Villar; 
o vice-Presidente da Casa, Ja· 
dy Bruno, e a assessora do 
Departamento Cultural, So- · 
lange Mattos. 



' 
AMAURI MASCARO NASCIMENTO 

s;o Paulo , 2 de méio de 1983 . 

•"' 

S enhor Pro:fcssor 

Dirij o-me a Vossa Excel~ncia a f im de agrade

c er a sua participação no Seminário de Direit o do Tra 

balho , de Brasflia . 

Contar com o brilho da sua presença f oi para 

mim e para a Academia Na cional de Direito do Traba lho, 

motivo de grande honra, pres t igiando a realizaç;o. 

Reiter o os meus mais expressivos agradecimentos . 

Prof . Amauri Ma scaro Nascimento 

Exce~entfssimo S enhor 

Professor Geraldo Monted~nio Bezerra de Menezes 



... 

PERÍODO 

LOCAL 

PROMOÇÃO 

SEMINÁRIO DE DIREITO DO TRABALHO. 

- de 29 d e abril a 19 de maio de 1983 

- Tribunal Sup erior do Trabalho 

- Tribunal Superior do Trabalho em co-patrocínio 

com a Academia Nacional de Direito do Trabalho, 

Seçã o de Brasília - DF. 

P R O G R A M A 

29 de abril - 6? f ei ra 

10 horas - Sessão inaugural -

Presidência da sessão: Min. Carlos Alberto Barata 

Silva. 

Orador : Min. Arnald o Lopes Sussekin d (Vice-Presidente 

da Academia) 

11 horas- Conferência do Prof. Aderbal Freire so b re História 

d a CLT. 

15 ho ras - Presidência dos Trabalhos: Amaur i Mascaro Nascimento, 

P resi dent e d a Academia Nacional de Direito do Trabalho. 

16:30 horas - Conferência do Prof. Orlando Gomes sobre Pers 

pectivas atuais da CLT. 

30 de abril - sábado 

09 horas - Presidência dos Trabalhos: Min. Marcelo Pimentel 

Conferência do P r of. Cesa r i no Júnior sobre os Prin 

cípios fundamentais da CLT. 

10:30 horas - Conferência do Min . Rezende Puech sobre o Direito 

Co letivo na CLT . 

15 horas -Presidência dos Trabalhos: Prof. Cás sio de Mesquita 

Barros JÚnior . 

Conferência do Mi n . Segadas Vianna sobre a CLT e o 

fudill~rttd atual. 



16:30 horas - Conferência do Min. Coqueijo Costa sobre Reflexos 

da Jurisprudênci a do TST na atualização da CLT. 

19 cte maio - d o mingo 

10 horas - Presidência dos Trabalhos: Min. Marco Aurélio Prates 

de Macedo. 

Conferência do Min. Geraldo Bezerra de Menezes sobre 

Poder normativo da Justiça do Trabalho. 

11 horas- Sessão solene de encerramento 

Presidência: Min. Carlos Alber t o Barata Silva 

Orador: Min. Mozart Victor Russomano . 



OF.GP.N9 L~; /83 Em n"( de março de 1983 

Senhor Ministro 

Tenho a honra de dirigir-me a V.E x a., na 

qualidade de Presidente deste Egrégio Tribunal a fim de convidá

lo a participar do Seminário de Direito do Trabalho, a realizar

se nesta capital no período de 29 de abril a 19 de maio do corren 

te ano, promovido em conjunto com a Academia Nacional do 

do Trabalho. 

Direito 

Deve-se este empreendimento, a louvável 

iniciativa do Dr. Ama u ri Mascaro Nascim e nto que , como est ud i oso 

constante do Direito, soube bem avaliar a necessidade de um encon 

tro de mestres trabalhistas, ao ensejo ' dos quarenta anos do lança 

menta da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Exmo. Sr. 

Ministro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 



Assim teremos, conforme o programa anexo, 

lado a lado, catedráticos que já na época colaboravam com seus en-

sinamentos na construção do Novo Direito e os consolidadores que 

realizaram com sua experiência a árdua tarefa, além de outros co-

nhecidos mestres, que integraram ou integram este Tribunal. 

Tenho, pois, a satisfação de solicitar 

seu apo~o, através do seu pronunciamento, discorrendo sobre o tema 

Poder Normativo da Justiç a do Trabalh o , no dia 19 de ma~o, as 

10:00 horas. 

Creio ser imprescindível, para o momento 

atual, esta retomada às origens da Consolidação das Leis do Traba-

lho, para que, baseados nos estudos que foram feitos, possamos 

atualizar o Direito do Trabalho como pretendido e reclamado pelos 

interessados no assunto, através da vivência destes quarenta anos 

na aplicação diuturna daquela Legislação. 

Certo de que V.Exa. não se furtará a cola 

borar, mais uma vez, com este Tribunal e com a Academia Nacional 

._;,.:., 
do Direito do Trabalho, solicito sua confirmação que certamente 

abrilhantará o evento. Para tanto este Tribunal arcará com as des-

pesas de passagens e estada de V.Exa. 

Solicito, ainda, verificar da possibilid~ 

de de enviar, dentro do menor prazo possível, o texto da conferên-

c~a ou o resumo para que possamos tentar publicá-las e entregar 

quando da realização do Seminário. 

Aproveito o ensejo para apresentar meus 

ma~s altos protestos de respeito e consideração. 

e_)& 
~ C. A. BARATA SILVA 

Ministro Presidente do T.S.T. 



12 • Estado do Rio de Janeiro, sâbado, 9 de abril de 1983 

Bezerra~:de IV\enezes tem 
outro mandato no CFC 

Por ato do Sr. Presidente da 
Repúbiicà, foram nomeados para de
sempenhar novo mandato no Conse
lho Federal de Cultura os Conselhei
ros Miguel Reale, antigo Reitor da 
Universidade de São Paulo; Carlos 
Chagas Filho, professor e cientista· 
Djacir Menezes, ex-Reitor da Universi: 
dade Federal do Rio de Janeiro; e 
Geraldo MontedOnio Bezerra de Me
nezes, M lnistro, ex-Presidente do Tri
bunal Superior do Trabalho e profes
sor. Foi também nomeado o Acadê
mico Abgar Renault, antigo membro 
do Conselho Federal de Educação. 

O Dr. Geraldo Bezerra cie Mene
zes é ex-Diretor da Faculdade de Di-· 
reito e ex-Presidente da Academia 
Fluminense de Letras, sendo também 
um dos nossos assíduos colaborado
res. E: o atual Presidente da Câmara 
de Letras do Conselho Federal de 
Cultura, sendo o seu novo mandato 
para um periodo de 6 anos. 

Dados biográficos 

O Professor Geraldo MontedOnlo 
Bezerra de Menezes é natural de Ni
terói, nascido em 11 de julho de 1915. 
Filho de José Geraldo Bezerra de Me
nezes e de Luclnda MontedOnlo Be
zerra de Menezes. Bacharel em cilln
cias jur1dlcas e sociais pela Facul
dade de Direito, hoje Integrada à Un fJ 
versidade Federal Fluminense. Presi
dente do Centro Acadllmico Evaristo 
da Veiga e do Centro Fluminense de 
Estudos Jurídicos. Representante da 
Faculdade no I Congresso Jurídico 
Universitário Brasileiro (Salvador-
1936). Orador oficial de sua turma 
(1936) . 

Juiz Presidente de Junta de Con
ciliação e Julgamento do Dlstrlio Fe
deral (RJ), Procurador e Presidente 
do antigo Conselho Nacional do Tra
balho. Ministro e primeiro Presidente, 
por eleição e reeleição unânimes, do 
Tribunal Superior do Trabalho, do 
qual foi o organizador. Corregedor 
Geral da JusHça do Trabalho no 
Brasil. 

Detentor da Grã-Cruz do Mérito 
Judiciário. Da Grã-Cruz do Poder Ju
diciário Trabalhista. Do Colar do Mê
rito Judiciário do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. Autor do 
projeto convertido no Decreto-lei n° 
9.797, de 9 de setembro de 1946, que 
deu à Justiça do Trabalho sua orga
nização atual. Presidente da Comis
são Elaboradora do projeto do Código 
Processual do Trabalho. 

Do Instituto Brasileiro de Direito 
do Trabalho, da Acad·emia Brasileira 
de Direito do Trabalho. Pórtador do 
titulo de Construtor do ·olrelto do 
Trabalho, conferido pela Associação 
dos Magistrados do Trabalho do Es
tado de São Paulo. Do Seminário de 
Legislação Social da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo. 
Membro honorário do Instituto de DI-

Geraldo Bezerra de 
Menezes 

reito Social de São Paulo. Membro 
correspondente da Academia Paulista 
de Direito. Do Instituto de Direito do 
Trabalho da Universid'ade Federal do 
Litoral, Argentina. Do Instituto Lati
no-americano·de Direito do Trabalho e 
Previdllncia Social. Membro honorá
rio da Industrial Law Soclety, élé Lon
dres e do Instituto Espanhol de DI
reito Processual. Da Sociedade Inter
nacional de Direito Social. Da Acade- · 
mia Internacional de Jurisprudllncia e 
Direito Comparado. Da Sociedade 
Helênica de Estudos Filcsóficos, 
com sede em Atenas. 

Catedrático de Direito do Traba
lho da Faculdade de Direito da Uni
versidade Federal Fluminense. Dire
tor da referida Faculdade em dois 
períodos: Professor-fundador da Es
cola de Serviço Social do Estado do 
Rio de Janeiro, cuja Biblioteca tem o 
seu nome. Professor da Faculdade de 
Direito da Pontifícia Universidade Ca
tólica do Rio de Janeiro (1944-1945). 
Da Comissão Nacional de Moral e 
Civismo, seu ex-presidente. Detentor 
da Cruz do Mérito da Educação Mo
rale Cívica. Do Conselho Estadual de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 
Secretário de Educação e Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro e seu re
presentante na IV Conferência Nacio
nal de Educação (São Paulo, 1969), 
sendo eleito membro das Comissões 
de Recomendações e Redação Final. 
Do quadro efetivo da Academia Ni
teroiense e F lumincnse de Letras, das 
quais foi presidente, eleito e reeleito, 
e correspondente das Academias Ca
rioca, Sergipana e Cearense. Dos Ins
titutos Históricos de Niterói, Petrb
polis, Sergipe e Ceará. 

Do Conselho Federal de Cultura. 
Do Conselho de Defesa dos Direitos 
da Pessoa Humana. Integra a Ordem 
de Rio Branco do Ministério das Re
lações Exteriores e a Ordem do M&
rlfo Militar, no · graú de Grande Ofi
cial. Cidadão carioca, título outorga
do pela Assembléia Legislativa do 
antigo Estado da Guanabara. Presi
dente, em trlls períodos, da Confede
ração Nacional das Congregações 
Marianas. Representante do Brasil no 
I Congresso Mundial de Apostolado 
dos Leigos (Roma-1951), tendo inte
grado a Comissão que presidiu ao 
conclave. Representante do Brasil no 
Congresso Mundial das Congrega
ções Marianas (New Yorl<, Estados 
Unidos, 1959). Presidente da Delega
ção Brasileira ao I Congresso Latino
.americano de .. Apostolado LltlU'o· 
(Buenos Aires-1967). Representante 
do Brasil no I Encontro Latino-ame
ricano de Dirigentes da Ação Católica 
(Bogotá, 1968) e no Congresso La
tino-americano de Dirigenies Maria
nos (Medelin-1968). Distinguido pelo 
Soberano Pontifica Páuio VI com a 
Comenda de São Gregório Magno. 

Autor dos seguintes livros: HO
MENS E IDE:IAS A LUZ DA F E:, 3° ed., 
Coleção Estrela do Mar, Rio, 1963; 
POLlTICA SINDICAL BRASILEIRA, 
Rio, 1943, Livraria Educadora; DOU
TRINA SOCIAL E DIREITO DO TRA
tBALHO, Rio, 1954; O DIREITO DO 
TFiABALHO E A SEGURIDADE 
SOCIAL NA CONSTITUIÇAO, 2° Ed. 
Palias, S. A. - Ed., Rio, 1976; DIS
SlDIOS COLETIVOS DO TRABALHO 
E DIREITO DE GREVE, 3° Ed., Editor 
Borsoi, Rio, 1957; Jl. SEGURANÇA 
SOCIAL NO BRASIL, Rio, 1961, Had
dad-Editores; TEMAS E SOLUÇOES, 
Editor Borsol, Rio, 1963; O COMU
NISMO CRITICA DOUTRINARIA. 6° 

.Ed., IBRASA - InstituiÇão Brasileira 
de Difusão CulturJI, S. A., S. Paulo, 
1978; EDUCAÇAO MORA~ E (:lVICÀ 

- Estudos de Problemas Brasileiros, 
2" ed., Editora Cátedra, Alo, 1980. 

E dos s~gulnt,j!S trabalh<;>s: RELA
TORIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRA
BALHO- Rio, 1947, 41 páginas; A 
JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua sig
nificação na história jurídico-social 
do Brasil - Rio, 1947, Imprensa Na
cional; DISCURSO DE POSSE NA 
ACADEMIA FLUMINENSE DE LE
TRAS - Rio, 1949, Departamento de 
Imprensa Nacional; RELATORIO 
GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
1948, 36 páginas; A JUSTIÇA DO 
TRABALHO NO BRASIL - Relatório 
das atividades de 1950 - Com 
observações relativas ao primeiro de
cênio da Justiça do Trabalho como 
instituição autônoma - 57 páginas; 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

- coleção Estrela do Mar - Rio,. 
1965; AGRIPINO GRIECO DE CORPO 
INTEIRO - 1970; A VIDA SUBSTAN
CIAL DO ESPlRITO - 1980. 
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Bezerra de Menezes 
Por ato do Sr. Presidente da República foram no

meados para desempenhar novo mandato no Conselho 
Federal de Cultura os Conselheiros Miguel Reale, anti
go Reitor da Universidade de São Paulo; Carlos Chagas 
Filho, professor e cientista; Djacir Menezes, ex-Reitor 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, Ministro, ex-Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho e professor. 
Foi também nomeado o Acadêmico Abgar Renault, 
antigo membro do Conselho Federal de Educação. 

O Dr. Geraldo Bezerra de Menezes é ex-Diretor da 
Faculdade de Direito e ex-Presidente da Academia 
Fluminense de Letras, sendo também um dos nossos 
asslduos colaboradores. E! o atual Presidente da Câma
ra de Letras do Conselho Federal de Cultura, sendo o 
seu novo mandato de. um período de 6 anos. 

'\: _____ _ 

~ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

~!.: .. ~ 9 tJ/ f I /83-CNMC Em 

Do Presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo 

Ao Ministro Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes 

Assunto 

Vimos, pelo presente, apresentar os cumpri

mentos desta Comissão pela recondução de V.Exa. corno Conselhei 

ro do Conselho Federal de Cultura. 

Congratulamo-nos com a Sra. Ministra da Ed~ 

cação e Cultura pelo ato, ao mesmo tempo que almejamos possa o 

eminente Conselheiro continuar a desenvolver esse trabalho de 

grande alcance cultural. 

. _.-r 

Atenciosamente, 

db~À ~dtr ~ 
EDfLIA COELHO GARCIA 

Presidente da CNMC 
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dtssociação Comercial e t!Jndustrial do estado do W.io de élaneiro 

(ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NITEROI) 

F U N D A D A E M 05/02/1911 

Reconheclcia de utilidade púlllca pelo Decreto do Governo Federal N.o 3432 de 27/12/1917 
Estadual N.o 57 5 de 07/06166 e Municipal N.o 2554 de 01/0./6~ 

AgrackiCia com o Titulo "'A•Igo da Marinha"' 

AVENIDA AMARAL PEIXOTO, !St • to ANDAI 

NlffRCI • EST. DO RIO DE JANEIRO { 
Secretaria 
C or.su'tariCI Fiscal 

TELEFONES Presidência 

Cansu torJa Jurldlc:a 

Tesouraria 

Niter6i, 11 de abril de 1983 

Of. N<? 198/83 

Exmo. Sr. 

Ministro Dr. GERALDO MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES 

M. D. Membro do Conselho Federal de Cultura 

718-403tl 
718-5140 
72!-4860 
72!-4875 

72!-6041\ 

Consideramos um ato de plena justiça a 

recondução de V.Exa. ao elevado cargo de Membro do Conselho 

Federal de Cultu~a 1 pois o fato v em reafirmar a alta capa~! 

dade tntelectual e de trabalho da qual ê portador e , ainda 1 

em reconheci'men to aos i'nes timá\rei s serviços que vem presta!!_ 

do ao Pa fs- 1 a través· desse rmportan te Órgão. 

Não poderfam6s ~ po i s , deixar de nos di 

ri'g:j..r a V. E-xa . para nos assocíar ~s merecidas homenagens que 

lhe são prestadas por esse acontecimento 1 tendo a certeza de 

que sua missão continuará: revest i da de muito êxito , o que lhe 

é peculiar em seu labor. 

Colocando esta Casa ao seu dispdr , reno 

vamos os protestos de real estima e respeito, 

LEITE 



· Sindicato dos Empregados no Comércio de Niterói e São Gonçalo 

Fundado em 19 de Dezembro de 1941 

Sede Própria: Jrav. Cadete Xavier Leal, 13/15 - (Praça do Comerciário) - leis. 719-5244 - 719-0590 - Niterói - RJ - Brasil 
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OFÍCIO N.o 269/83 ··· ···· ··········· ··· ··· ·· ........ .... . 

,, felizes os fth 

'tt.I.O OlJl!ellJ 

Ex:mo. Sr. 
de lJPlJs • 11 Pfl/llrirt e (J Onr:-.,. •• 

.,._ ~. i• ,?;_?J (( ( 

Ministro Geraldo Bezerra de Menezes [e, ]] 28) 

NITERÓI=RJ 

Se:P..hor Ministro, 

Foi c~m imensa satisfação que tomamos conheci

mento de sua nomeação para o honroso cargo de Membro do Conselho 

Federal de Cultura, por ato de Sua Excia. o Exmo.Sr. General 

João Batista Figueiredo, Presidente da RepÚblica Federativa do 

Brasil.-
Foi sem qualquer dÚvida um ato de justiça e 

reconhecimento aos relevantes e inestim~veis serviços prestados, 

por Vossa Excelência., na sua vida Jur{dica, onde ocupou cargos 

da mais elevada responsabilidade , dos mesmos sempre se desempe -

nhando com real brilho e irrestrita sabedoria e responsabilidade. 

Seus t{tulos, seu elevado conhecimento dos as-

suntos culturais e seu alto espÍrito PolÍtico Social, o creden

ciam para o desempe~-ho da nova função, que estamos certos, desem 

penhará com o seu habitual valor.-
Por isso, queira aceitar as nossas congratula-

ções e os nossos votos de uma feliz gestão, com as quais, nos 

subscrevemos.-
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Bezerra de Menezes 
recebe homenagem 
O Ministro Geraldo Bezerra de Mene- Fernando Leandro (PTB), todos eles des-

. zes foi homenageado ontem por vários tacando os relevantes serviços prestados 
pronunciamentos na Assembléia Legisla- pelo Ministro Geraldo Bezerra de Mene-
tiva, em virtude de súa recondução ao zes ao Pais, através das diversas ativida-
Conselho Federal de Cultura para mais des que vem mantendo ao longo dos 
um período de seis anos. Artigo de O anos. "Sua permanência no Conselho 
FLUMINENSE traçando o perfil do ho- Federal de Cultura por mais um periodo 
menageado foi inserido nos Anais por ini- não só lhe reconhece os méritos , como 
ciativa do Deputado Josias Ávila (PDS). enriquece aquele colegiado" - .disse-

O parlamentar pedessista salientou que 
a decisão do Presidente Figueiredo foi o 
reconhecimento "a uma das mais brilhan
tes inteligências do Pais que, seguida
mente , tem se eme_enhado pelo cresci
mento do Brasil, primeiro na área da Je
gislação trabalhista e, depois, no setor cul
tural". 

Com as manifestações do Deputado Jo
sias Á vila solidarizaram-se os Deputados 
Zeir Porto (PDS), Jorge Roberto Silveira e --

ram . 
Também os Deputados Cláudio Moacir 

(PMDB), Liszt Vieira (PT) e Afonso 
Celso (PDT) homenagearam o Ministro 
Bezerra de Menezes, lembrando a contri
buição que ele deu i aplicação do Direito 
do Trabalho no Brasil, durante o período 
em que atuou na 1 us ti~a Trabalhista .. 
chegando à presidência do TST, e pela 
publicação de livros especializados na ma
téria, hoje indicados por Professores de to
das as Universidades brasileiras. 

-IL..Or~-~~~~T~/ 
2.0 o&_~~ -{983 

O Ministro do Tribunal Superio·· do Tra
balho, professor Geraldo Bezerra de Menezes, 
foi reconduzido ao Conselho Federal de Cultura 
por ato do Presidente Figueiredo. O ilustre cate
drático,é autor do projeto transformado em decreto 
lei que estruturou a Justiça do Trabalho no Brasil, ·. 
dando-lhe a atual organização é inserindo-a no Po
der Judiciário. Terça-feira, Geraldo Beze"a de Me- . 
nezes será homenageado na Oimara e na Assem-
bléia Legislativa. 

~...5di ~,.'7- ~~) -1'f4L2'3 ~~~ v/'1~3 
(~~~~ 
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• A Cimara de Vereadora de NI

terói homenaada b 17 horas de ama
nhã o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes. 

~o~ 
~~~ 2'1 cAl_ ~ ~ -"!98:3 

Geraldo Bezerra 
gallha homenagem 

Hoje, em sessão solene, âs 1711, â 
Câmara Municipal de Niterói vai ho
menagear o Ministro e Professor Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, per
sonalidade das mais eminentes dos cír
culos sociais e intelectuais fluminenses , ex
Diretor da Faculdade de Direito da UFF, 
ex-Presidente do Tribunal Federal do 
Trabalho e, presentemente, membro do 
Conselho Federal de Cultura. 



~ 
~ 
~ 

~ 
i 
~ 
~ 

' 

J 
i 
~ 
1 

~ 
~I 

tro Bezerra de 
homenageado 

Vereador José Paez saúda o homenagea~ Ministro Bezerra de Menezes ao agradecer 

O Jornalista Alberto Torres entrega a placa 
de prata ao homenageado O Presidente da Câmara quando discursava 

Na presença de diversas autorida
des civis, militares e eclesiásticas, foi 
homenageado, ontem, em sessão 
solene, na Câmara Municipal, o Mi
nistro e Professor Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes. Das mais 
eminentes personalidades da cultura e 
intelectualidade fluminense, o Mi
nistro ocupa, hoje, importante cargo 
no Conselho Federal de Cutura, ha
vendo tido, entre outras investiduras, 
as de Diretor da Faculdade de Direito 
da UFF e Presidente do Tribunal Fe
deral do Trabalho. 

A cerimônia foi aberta pelo Verea
dor José Paez, que falou em nome de 
·seus colegas, ressaltando a pessoa do 
Ministro Bezerra de Menezes como 
"dos mais fecundos escritores de 
nossa época, professor emérito, au
toridade em legislação trabalhista, in
cansável pesquisador da Sociologia, 
que honra a Magistratura brasileira e 
demonstra sua profunda fé nos desti
nos do homem". 

Agradecendo a presença de todos e 
às palavras do Vereador José Paez, o 
Ministro e Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes disse não oretender ser no 
dia de onte_m "o mérito, sobretudo por-
que no.dia 19 de Maio cumprirei mais 
uma etapa difÍcil de minha vida, 
quando estarei em Brasília, a fim de 
participar do Congresso de Direito do 
Trabalho, em comemoração ao 409 
aniversário da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, da qual participarão fi
guras as mais importantes do con
texto nacional". 

Em seu discurso, o Ministro pediu 
uma pausa para homenagear "um ex
Vereador desta Câmara, homem que 
atingiu a culminância da política na
cional, meu emi~ente amigo Acúrcio 
Torres. Deputado Estadual de maior 
atuação na Assembléia Legislativa 
Fluminense, na Câmara Federal ele 
foi como que um precursor da política 
brasileira". 

Lembrou, também, os tempos em 
que Acúrcio Torres foi eleito, simulta-
neamente, para ser o representante do 
Distrito Federal e do Estado do Rio 
de Janeiro "e ele preferiu optar pela 
nossa terra fluminense". O Ministro 

Geraldo Bezerra de Menezes abor
dou, ainda, a "impressionante" pre
sença de Acúrcio Torres na tribuna: 
"Voz firme, forte e dominadora. Que 
impressão me causou em São Paulo e 
Belo Horizonte, enquanto falava a mi
lhares de brasileiros, com sua palavra 
fácil e arrebata·lora! Eram estas as 
suas virtudes". Referiu-se, por final , 
com palavras de enaltecimento, aos ir
mãos de Acúrcio, Paulo e Alberto 
Torres, os três Deputados Federais 
pelo Estado do Rio, além de terem 
exercido outras posições de relevo. 

Em seguida, o \I inistro recordou a 
época da cidade de Niterói. enquanto 
Vila Real da Praia Grande e homena
geou inúmeras personalidades flumi 
nenses que se destacaram em diversos 
segmentos, como o paisagista Antô
nio Parreiras e o historiador Joaquim 
de Macedo Soares, entre outros. Dete
ve-se, porém, ao se referir a Oliveira 
Viana, "que, embora niteroiense, pre
feriu ser chamado de natural de 
Saquarema". 

- Os fluminenses não lhe fazem 
justiça. Iria mais longe, ao dizer que · 
também os brasileiros. Um homem 
que abriu clareiras em várias áreas do 
pensamento nacional. Foi o desbrava
dor da Sociologia e o Brasil não co
nhece isto . Foi o re·sponsável pela 
construção do Direito do Trabalho no 
Brasil. Com suas idéias sociais, foi 
chamado muitas vezes de fascista, 
comunista, e ele, alheio às criticas, 
continuou com sua doutrina e sua lu
ta pelo direito trabalhista. 

Ao encerrar seu discurso, o Profes
sor Bezerra de Menzes se utilizou de 
uma frase do sociólogo Alberto 
Torres: "Este ilustre homem dizia que 
o Brasil é um Pais destinado a ser um 
esboço da humanidade futura". 

O Presidente da Câmara Munici
pal, José Vicente Filho, destacou os 
dotes do Ministro, dizendo que, "na 
homenagem com que este Legislativo 
exalta os méritos de Vossa Excelên
cia, vai nosso mais elevado apreço a 
quantos, na Imprensa, no Fórum, na 
Cáted: ·• e na Academia comprovam 
que a iingua e a literatura significam o 

caráter de um povo e o arquivo de seu 
patrimônio espiritual". 

Ao final da sessão solene, o diretor 
do Grupo Fluminense de Comunica
ção, Jornali sta Alberto Torres foi con
vidado para entregar ao Ministro Be
zerra de Menezes a placa de prata que 
a este a Câmara oferecia, e, em se
guida, a funcionária da Câmara Gilda 
Lacerda passou às mãos da esposa do 
Ministro, Sra. Odete Pereira Bezerra 
de Menezes, uma corbelha de flores 
naturais. 

Estiveram presentes à solenidade: a 
Diretora do Centro Educacional de 
Niterói, Professora Myrthes Wen
zel; Padre Menceslau Waliukevicius, da 
Matriz do Barreto; Promotor de 
Justiça, Edmo·'<Lutterbach, Presiden
te da Academia Fluminense de Letras; 
Delegado José Chantre; P-rofessor 
Nilo Neves; ex-Vereador Rafael Ro
cha; 29 Tenente do 39 Batalhão de In
fantaria, Ricardo da Fonseca Mar
tines; 29 Tenente da I~ Bateria do 19 
Grupo de Artilharia de Costa Motori
zada, Angel José Remesar Garcia; 
Comandante da Escola de Formação 
de Oficiais e Aperfeiçoamento do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Rio de Janeiro, Tenente-Coronel Fer
nando José Vieira Carneiro; 29 Te
nente do 39 Grupo de Infantaria, 
Einars Wilis Sturms; Relações Públi
cas da Escola de Formação de Ofici
ais, Capitão Alfredo Reis Guimarães; 
Presidente do Centro de Choferes 
de Niterói, N azarino Freire; ex
Deputado Silvio Lessa; Juiz do 19 Tri
bunal de Alçada, Aulomar Lobato da 
Costa; Diretor da Faculdade de 
Direito da UFF, Acrisio Scorzelli; 
Diretor- Presidente do Grupo Flumi
nense de Comunicação, Jornalista Al
berto Torres; Paulo Marcelo Coimbra 
Garzon, do Tribunal Regional do 
Trabalho ; Secretário Municipal de 
Educação e que representou o Pre
feito Waldenir de Bragança, Professor 
Horácio Pacheco; representante 
do Juiz de Menores de Niterói, Jor• 
ge Uchôa, Hamilton Pires de Cas
tro ; e os vereadores da Câmara Mu
nicipal. 
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- -~ - ---- - ....-.--····- · • ·- Defensor e propagador 
da cultura humanfstica flumi- · 
nense no Brasil e no exterior, 
o jurist!l e catedrático de 
.direito do trabalho, Geraldo 
·Bezerra de Menezes, foi re
centemente reconduzido ao 
Conselho Federal de Cultura, 
o que segundo ele, expressa 

· o reconhecimento pelo seu 
desempenho no mandato an
terior. O Conselho Federal 
de Cultura, juntamente com 
o Conselho Federal de Edu
cação, são órgãos normativos 
e consultivos do Ministério 
da Educação ,e Cultura. 

Por um perfodo de 
seis anos estarão trabalhando 
juntos pelo desenvolvimento 
da polftica cultural no Bra
sil, Bezerra de Menezes, Ado
nias Filho, presidente do con
selho, Rachei de Queiroz, Gil
berto Freire; Pedro Calmon, 
Afonso Arinos e Miguel Reale, 
entre outros proeminentes in
telectuais e acadêmicos. 

Há mais de três anos 
presidente da Câmara de Le

, ·tras do Conselho e eleito por 
unanimidade para Integrar o 
Conselho de Defesa dos Di
reitos dà Pessoa Humana, o 
Professor Bezerra de Mene
zes, pretende, como ele mes
mo afirma, "ressaltar os valo,
res da velha provfncia flu
minense e projetá-la no cem!
rio Federal, mediante éYtlivul

Prof. Bezerra de Menezes a~·;;, homenage~;la Càmara'- g~~o dos grandes vultos da 

nossa .cultura". Além de Be

zerra, ~do~outros flumi!leQ
ses participam do Conselho 
Federal de Cultura: O profes
sor Marcos Almir Madeira e a 
romancista Maria Alice Bar-

·. roso, ex-presidente do Insti
tuto Nacional do livro. 

Como conselhiíi'o, Be
zerra de Menezes vai propor 
ao Conselho de Cultura; que 
sejam reeditadas as obras de 
escritores humanistas flumi
nenses, tais como: o escritor 
Oliveira Viana, que abriu 
rumos à sociologia no Bra
sil e cujo centenário ocorre 
este ano; Levy Carneiro, ex
juiz da Corte Internacional de , 
Haya e fundador · da Ordem 
dos Advogados do Brasil; o 
historiador Antônio José Soa· 
res de Souza, autor de im· 
portanta monografia sobre a 
história de Niterói; o filóso
fo Arthur de Almeida Tor· 
res e Eduardo Backeuser, m.es
tre pidneiro dos estudos geo
poHticos no Brasil. 

Assim, a partir da di
vulgação destas obras, Bezer
ra de Menezes espera contri
buir para que outros intelec
tuais, pesquisadores acedê· 

· micos e estudantes universi· 
tários tenham acesso ao patri
mônio cultural humanístico 
fluminense, que na sua opi
nião é muito rico, apesar de 
ser ·ainda pouco difundido. 

Centro de estudos e pesquisas era a meta 
como membro efet'iv, 

da Academia Niteroiensa e 
Fluminense de Letras, das 
quais foi presidente, eleito e 
reeleito, e como ex-secretário 
de cultura do Estado do Rio 
de Janeiro, Bezerra de Me
nezes teve- sempre .Yma preo
cupação: a de aproveitar as 
cases de cultura existentes, 
ampliando-lhes o espaço para 
implantação de centros de 
estudo e pesquises. 

- Preparei um anti
projeto para .criação de um 
centro de estudos sociais, 
que funcionaria na casa de 
Oliveira Viana, na Alameda 
São Boavehtura, no Fonseca. 
A construção deste centro cul
tural seria nos fundos, para 
não sacrificar a arquitetura 
original da casa de Oliveira 
Viana. Contudo, mesmo já 

porque quando aeixei a Sacra- . 
taria de Educação, a adminis
tração seguinte não tomou 
conta desta idéia. 

Destino semelhante 
teve o Museu Antônio Parrei
ras, para o qual Bezerra já · 
havia desapropriado o terreno 
ao lado, depois de entendi
mentos com o seu proprie
tário, pois alf seria construí
do um centro de cultura 
artística. 

Peço às autoridades 
estaduais que levem avante 
estes projetos, sará um grande 
serviço que se estará pres
tando à cultura fluminense, 
além de dar continuidade ao 
espírito que moveu aqueles 
homens a realizarem estas 
obras, afirma o conselheiro 
Bezerra de Menezes. 

da mesma faculdade em dois· 
períodos; Professor-fundador 
da Escola de Serviço Social 
do Estado do Rio de Janeiro, 

. cuja biblioteca •tem seu nome; 
'Professor da Faculdade de 
Direito da PUC-Rio, e com 
vasta experiência no campo 
da educação a nível superior, , 
Bezerra· de Menezes propõe a 
modificação na estrutura do 
ensino universitário, em bene
fício dos estudantes ·e mas-
tres. 

- As Universidades Fe-
derais deveriam ser o exem
plo e o padrão para as outras 
instituições de ensino, mas 
infelizmente isso não ocorre, 
em virtude da rigidez e ex
cessiva subordinação das uni
dades de ensino ao centra
lismo universitário. O profes
sor não é mais de uma cá-

tendo conseguido as verbas, do 
o prpjeto não foi realizado,-de 

Catedrático de Direito tedra específica, mas de um 
Trabalho da Faculdade departamento. Isso impede aos 

Direito da UFF, diretor - profesSores de se especialize-

rem, o que traduz a supeHi
cialldada··do ensino. · 

Estas deficiências no 
ensino universitário, segundo 
Bezerra, provocam UIT,\a busca 
crescente dos cursos de pós
graduação, como uma forma 1 
de se aprolundar e melhorar 
o nfvel dos estudos superio-
res. 

Na sua opinião, as 
facu Idades parti cu lares não 
devem ser abolidas; pois ,as 
faculdades oficiais não estão 
capacitadas para absorver toda 
a démanda do ensino univer
sitário. Para ele, outros fatores 
dificultam a democratização 
do ensino superior, como 
por exemplo, a construção dos 
Campus Universitários, em 
áreas mui to afastadas: "Só 
os e:studantes que têm condi
ções de comprar um carro 
conseguem frequentar sem 
problemas estas faculdades iso- · 
ladas", 

~-VJRE 
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Bezerra volta ao CQnselho F e derª/ de Cultura 
Defensor e propagador 

da cultura humanística flumi- · 
nense no Brasil e no exterior, 
o jurist!l e catedrático . de 
.direito do trabalho, Geraldo 
·Bezerra de Menezes, foi re
centemente reconduzido ao 
Conselho Federal de Cultura, 
o que segundo ele. expressa 

· o reconhecimento pelo seu 
desempenho no mandato an
terior. O Conselho Federal 
de Cultura, juntamente com 
o Conselho Federal de Edu
cação, são órgãos normativos 
e consultivos do Ministério 
da Educação ,e Cultura. 

Por um pedodo de 
seis anos estarão trabalhando 
juntos pelo desenvolvimento 
da política cultural no Bra
sil, Bezerra de Menezes, Ado
nias Filho, presidente do con
selho, Rachei de Queiroz, Gil
berto Freire; Pedro Calmon, 
Afonso Aril'los e Miguel Reale, 
entre outros proeminentes in
telectuais e acadêmicos. 

Há mais de três anos 
presidente da Câmara de le

. ·tras do Conselho e eleito por 
unanimiaade para Integrar o 
Conselho de Defesa dos Di
reitos dá Pessoa Humana, o 
Professor Bezerra de Mene
zes, pretende, como ela mes
mo afirma, "ressaltar os valo,· 
res da velha província flu· 
minensa e projetá-la no cená
rio Federal, mediante altlivul· 

Prof. Bezerra de Menezes ao ser homenageado pala Câmara'- g~~o dos grandes vultos da 

nossa ,cultura". Além de Be· 
zerra, __ do _I!_ outros flumi.!)eQ
ses · participam do Conselho 
Federal de Cultura : O profes
sor Marcos Almir Madeira e e 
romancista Maria Alice Bar-

·. roso, ex-presidente do Insti
tuto Nacional do livro. 

Como conselhéiro, Be· 
zerra de Menezes vai propor 
ao Conselho da Cultura; que 
sejam reeditadas as obras da 
escritoras humanistas flumi
nenses, tais como: o escritor 
Oliveira Viana, que abriu 
rumos à sociologia no Bra
sil e cujo centenário ocorre 
esta ano; Levy Carneiro, ex· 
juiz da Corte I ntarnacional de 

1 
Haya a fundador da Ordem 
dos Advogados do Brasil; o 
historiador AntOnio José Soa
ras de Souza, autor de im· 
portante monografia sobra a 
história da Niterói; o filóso
fo Arthur de Almeida Tor· 
res e Eduardo Backeuser, m.as
tra pidneiro dos estudos geo
poHticos no Brasil. 

Assim, a partir da di
vulgação destas obras, Bezer
ra de Menezes espera contri
buir para que outros intelac· 
tuais, pesquisadores acad6-

. micos a estudantes univarsi· 
tários tenham acasso ao patri· 
mônio cultural humanístico 
fluminense, que na sua opi
nião é muito rico, apesar da 
ser ·ainda pouco difundido. 

Centro de estudos e pesquisas era a meta 
como membro efetiv, 

da Academia Niteroiense e 
Fluminense de Letras, das 
quais foi presidente, eleito e 
reeleito, e como ex-secretário 
de cultura do Estado do Rio 
de Janeiro, Bezerra da Me
nezes teve sempre .uma preo
cupação : a de aprôveiter as 
casas de cultura existentes, 
ampliando-lhes o espaço para 
implantação de centros de 
estudo e pesquisas. 

- Preparei um anti
projeto para .criação de um 
centro de estudos sociais, 
que funcionaria na casa de 
Oliveira Viana, na Alameda 
São Boavehtura, no Fonseca. 
A construção deste centro cul
tural seria nos fundos, para 
não sacrificar a arquitetura 
original da casa de Oliveira 
Viana. Contudo, me5mo já 

porque quando 'deixei a Secre- · 
taria de Educação, a adminis
tração seguinte não tomou 
conta desta idéia. 

Destino semelhante 
teve o Museu Antônio Parrei
ras, para o qual Bezerra já · 
havia desapropriado o terreno 
ao lado, depois da entendi
mentos com o seu proprie
tário, pois ali seria construí
do um centro da cultura 
artística. 

da mesma faculdade em dois 
per iodos; Professor-fun.dador 
da Escola de serviço Social 
do Estado do Rio de Janeiro, 

.cuja biblioteca •tem seu nome; 
'Professor da Faculdade de 
Direito da PUC-Rio, e com 
vasta experiência no campo 
da educação a nível superior,, 
Bezerra· da Menezes propõe a 
modificação na estrutura do 
ensino universitário, em bana-
fi cio dos estudantes · e mas-

Peço às autoridades tres. 
- As Universidades Fa-
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serviço que se estará pras- pio e o padrão para as outras 
tando à cultura fluminense, instituições da ensino, mas 
além de dar continuidade ao infelizmente isso não ocorre, 
espírito que moveu aqueles em virtude da rigidez e ex
homens a realizarem estas cassiva subordinação das uni-

dadas de ensino ao centra-
obras, afirma 0 conselheiro lismo universitário. O profes-
Bezerra de Menezes. sor não é mais de uma cá-

tendo conseguido as verbas, do 
Catedrático de Direito tedra específica, mas de um 

Trabalho da Faculdade departamento. Isso impede aos . 
· o prpjeto não foi realizado,-de Direito de UFF, diretor - professores de se especializa-
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rem, o que traduz a supelii
cialidade'do ensino. 

Estas deficiências no 
ensino universitário, segundo 
Bezerra, provocam un:ta busca 
crescente dos cursos de pós
graduação, como uma forma 

1 
da se apro~undar a melhorar 
o n fvel dos estudos superio· 

res. . Na sua opinião, as 
facu Idades parti cu lares não 
devem ser abolidas; pois .as 
faculdades oficiais não estão 
capacitadas para absorver toda 
a démanda do ensino univer
sitário. Para efe, outros fatores 
dificultam a democratização 
do ensino superior, como 
por exemplo, a construção dos 
Campus UniversitJJrios, em 
áreas muito afastadas: "Só 
os estudantes que têm condi
ções da comprar um carro 
conseguem frequentar sem 
problemas estas facu Idades iso- · 
ladas". 
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,Amigosfpmosos que 
influenciaram s11a vida 
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De famflia trãdicional e 
culta, sempre participante na 
vida cultural e polftica do 
pafs, naseau a 11 de julho 
de :1915, em Niterói, Geral-. 
do MontedOnio Bezerra de Me: 
nezes. Seu pai, Josá Geraldo 
l:lezerra ae Menezes teve im
portante influência na sua for
mação. Oliveira Viana, Agri
pino Grieco1 Cândido de ·Al
meida (avô de Cândido Men
des), frequentavam assidua
mente a família, e juntamen
te com seu pai, fundaram o 
Instituto Histórico Fluminen
se. 

"Criei-me no Gragoat•, 
em suas águas tranqüilas, ba
nhadas pelo sol, num es
plendor de luz e cores". Es
creveu Bezerra, influenciado 
pela poesia natural de sua 
terra. Nas horas de leitura, 
encontrava nos grandes clás
sicos portugueses, Camilo 
Castelo Branco, Eça , de 
Queiroz e Castilho Vieira, · 
es sementes espirituais, que 
fertilizariam a sua própria 
conduta, como homem de
fensor das artes e da cultura 
.humanísticas de seu país. 

Além disso, Ruy Barbo-

Homenagen1 
a Bezerra 

Em sessão especial, a 
Câmara Municipal homena· 
geou o Min istro Geraldo 
Bezerra de Menezes, por oca· 
sião de sua nomeação para 
novo mandato no Conselho ' 
Federal de Cultura, em Brasí· 
lia. A indicação foi de auto· 
ria do Vereador do PMDB, 
Josá Paez. 

A solenidade, realizada 
no plenário com suas ga· 
lerias ocupadas, contou com 
a presença da maioria das 
bancadas dos partidos, auto
ridades civis, militares e ecle· 
siásticas, do Secretário Muni· 
cipal de Educação, Horácio 
Pacheco, da ex-Secretária de 
Educação Estad4al, Myrthes 
Wenzel e amigos do ilustre 
niteroiense. O Deputado Síl
vio Lessa, candidato derrota· 
do nas últimas eleições para 
Prefeito. afastado do cenário 
político, também esteve pre-
sente. 

Discursaram na ocasião, 
além do Ministro Bezerra de 
Menezes, que agradeceu as 
homenagens, o Presidente da 
Casa, Josá Vicen~ Filho, e o 
Vereador Josó Paez. 

sa, Machado de Assis J • 
Joaquim Nabuco e Oliveira 
Viana, através de suas obras, 
eram companheiros fiéis na ca-
minhada do jovem Bezerra 
de Menezes. 

Quando mais tarde in
gressou na Faculdade de Dirito 
e seu pai veio a falecer, as di· 
ficuldades financeiras amea
çaram os bens materiais da 

· família, sem impedir, con· 
tudo, o prosseguimento e de
dicação pelos seus estudos: 
"Comecei a dar aulas de por· 
tuguês e de história do Bra
sil, este trabalho impulsionou 
o meu desejo de conhecer 
e de servir". ' 

Mas Geraldo Bezerra de 
Menezes, não esquece Odete, 
a companheira e amiga, que é 
o grande estfmulo da sua 
vida. "Mesmo sem formação 
acadêmica, a minha esposa 
sempre acompanhou o meu 
trabalho, e nunca publiquei 
uma obra sem ouvir os seus 
sábios conselhos". Hoje, o ca· 
sal Bezerra de Menezes, é ad· 
mirado não só pelos ami· 
gos, como pelos 15 filhos e 
30 netos. 
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Of./P./N9 469/83 . 

Ilustrissimo Senha 

Sa ., que esta c âma 

sado , o seguint e R 

st; PAEZ: 

to P 
zer r 
l a s 
de se: 
r a . 

ra d1 
em C. 
r ei t 1 
se. 

inumi 
sos 

Letr< 
c ede I 

apr esentar protes t e 

Ao Ilmo. Sr . Prof9 

kma/. 
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Ilustríssimo Senhor: 

·cAMARA MUNICIPAL DE NITEROJ 
GABINETE DA PRESIOj;NCIA 

Niterói, em 05 de maio de 1983 . 

Tenho a honra de comunicar a V. 

Sa., que esta câmara aprovou, na reunião do dia 26 de abril p. pas

sado, o seguinte Requerimento n9 180/83, de autoria do Vereador JO

S~ PAEZ: 

"Requeiro, após audiência do dou 
to Plenário, envie-se ao Prof9 Geraldo Montedônio Be= 
zerra de Menezes, nossos mais efusivos cumprimentospe 
la sua nomeação pelo Sr. Presidente da República,para 
desempenhar novo mandato no Conselho Federal de Cultu 
ra. 

O Prof9 Geraldo Montedônio Bezer 
ra de Menezes é natural de Niterói,onde se bacharelou 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Di
reito, hoje integrada à Universidade Federal Fluminen 
se. 

~ nosso homenageado detentor de 
inuméras insígnas, sendo também agraciado com diver -
sos títulos conferidos por órgãrnligados a seu misté~ 

Hembro da Academia Fluminensede 
Letras é autor de vários livros e trabalhos de trans
cedental importância". 

Valho-me da oportunidade, para 

apresentar protestos de estima e elevada consideração . 

1/~44;~ 
S~ VICENTE FILHO 

PRESIDENTE:-

Ao Ilmo. Sr. Prof9 Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. 

kma/. 



O Embaixador Afonso Arinos de Mello Franco, o Ministro Getaldo Bezerra de Menezes 
e o advogado Raldênio Bonifácio Costa, este um 

vitorioso nas eleições da OAB, porque junto com Carlos Artur Paulo& 
somaram ma8 votos, mais amigos e mais simpatia. Isto é que eu chamo de prest{p, ! 
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