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Os membros do Conselho Federal de Cultura, abaixo-assina

dos, congratulam--se com o Co~selheiro Geraldo Montedônio Bezerra de 

Menezes por sua solicitude e realizações à frente do Conselho no 

exercíci:> da vice-presidência, a que foi alçado1 por votação unânime, 

no dia 4 de outubro d·~ 1988. 

No decorrer do Último ano, por força de prescrição regi

mental, presidi\)., com exemplar correção, inúmeras sessões plenárias 1 

na condição de antigo presidente de Câmara, pois, d ·2sde 2 de abril 

de 1979, através de p~eitos sucessivos, presidira a Câmara de Le-

t..!'asl além de integrar, simultaneamente, a Comissão de Legislação e 

Normas. 

No Plenário, na câmara e Comissão mencionadas, foi autor 

de incontáveis pareceres e pj:-onunciamentos, invariavelmente aprova

dos e ap'!.audidos, já qu2 marcados pt-~1 ·:> senso de equilÍbrio e eleva

ção de conceitos. 

Desde o seu ingresso nesta Casa da Cultura Nacional, em lQ 

de ago3to de 1978, a nossa revista, ou seja, o Soletim do Conselho, 

registra sua notável contribuição, com estudos sobre Oliveira Viana, 

Gilberto Freire, Afo!lso .t'\rinos, Viana Moog, Gu:3tavo Corção, seu 

antecessor, e outros, além de colaboração sem conta de cunho histó

~ico e literário. 

No período em que se manteve na vice-presidência, exercen

do, sem interrupção, a p(esidência efetiva do Conselho, destacou-se 

pt~la nobreza de atitudes e vocação à causa p•Íblica, já comprovadas 

nas suas experiências pessoais em outras relevantes funções que lhe 

foram confiadas: a presidência do extinto Conselho Nacional do Tra

balho, d:::> Tribunal Supt3rior do Trabalho, d ·2 que foi prim.-~iro presi-

dente e organizador, da Comissão Nacional de Moral e Civis::no, a de 

Secretário de Educação e Cultu.t::a do antigo Estado do Rio de Janeiro 

e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal 'Fluminense. 

Aditamos, para confirmar a dimensão cultural de sua vida, a pJ:-esi

dência da Academia \Fluminense de Letras, em dois mandatos, e sua par

ticipação em respeitáveis instituições culturais e especializadas, 

nacionais e estrangeiras. ~s obras jurídicas e literárias de sua 

lavra, com edições repetidas, justificariam sua presença no mais 

alto Órgão da cultura brasileira. 

E~ verdade 1 realizou trabalho sólido na vice-presidência 

do Conselho, d!cinJd~·-lhe novo .impulso. A pa:r-; das sessões comemora ti v as 

Q1. ~c, 
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do mais alto significado, retomou a publicação do Boletim com a 

edição de cinco volumes bem elaborados; conseguiu dotar a Casa de 

máquinas elétricas, comp1.1tador e outroS' equipamentos; manteve com os 

servidores um ambiente de compJ~eensão e trabalho. Por fim, presi

diu as sessões do Pl~~nário com elevação e discernimento, num clima 

de liberdade, p~opício ao diál8go, ao debate e ~ criação .cultural. 

n.ssegurando, como se impunha, respeito pleno ~ ma11ifestação dos 

Conselheiros. E sem abdicar de suas convicções e val8res. 

Por tudo, responsável 1 ·moderado e conciliador, merece Gerald:) 

Bezerra de Menezes esta mo·~ão de reconhecimento d·:> Conselho Federal 

de Cultura. 

Rio de Janeiro, 4 de abril de 1989. · 
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Os membros do Conselho Federal de Cultura, abaixo-assina

dos, congratulam--se com o Co~selheiro Geraldo Montedônio Bezerra de 
• Menezes por sua solicitude e realizações à frente do Conselho no 

exercíci~ da vice-presidência, a que foi alçado1 p~r votação unânime, 

no dia 4 de outubro d·~ 1988. 

No deco~rer do Último ano, p~r força de prescrição regi

mental, presidiu, com exemplar correção, inúmeras sessões plenárias, 

na condição de antigo p:-:esidente de Câmara, p:>is, d ·esde 2 de abril 

de 1979, através de p~eitos sucessivos, presidira a Câmara de Le-

t .ras, além de integrar, simultaneamente, a Comissão de Legislação e 

Normas. 

No Plenário, na Câmara e Comissão mencionadas, foi autor 

de incontáveis pRreceres e pj~onunciamentos, invariavel~ente aprova

dos e ap~audidos, já que marcados pel~ senso de equil{brio e eleva

~ão de conceitos. "'S' 

Desde o seu ingresso nesta Casa da Cul t•Jra Nacional, e~n 12 

de agoato de 1978, a nossa revista, ou seja, o Soletim do Conselho, 

registra sua notável contribuição, com estudos sobre Oliveira Viana, 

Gilberto Freire, A.fo~so .t'\rinos, Viana Moog, Gu:3tavo Corção, seu 

antecessor, e outros, além de colaboração sem conta de cunho histó

yico e literário. 

No período em que se manteve na vice-presidência, exercen

do, sem interrup;ão, a pcesidência efetiva do Conselho, destaco··.1-se 

P·~la nobreza de atitudes e vo·::ação à causa p•Íbl i.ca, já comprovadas 

nas suas experiências ~~ssoais em outras relevantes funções que lhe 

foram confiadas: a presidência do extinto Conselho Nacional do Tra

balho, d~ Tribunal Sup.~rior do Trabalho, d-e que foi p::::-im.~iro presi-

dente e organizador, da Comissão Nacional de Moral e Civis~o, a de 

Secretário de Educação e Cultuca do antigo Estado do Rio de Janeiro 

e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. 

Aditamos, para coflfirmar a dimensão cultural de sua vida, a presi

dência da Academia F.l,;rn.inense de Letras, em dois mandatos, e sua par

ticipação em respeitáveis instituições cult•.1rais e espt;cializadas, 

nacionais e estrangeiras. ~s obras jurídicas e literárias de sua 

lavra, com edições re~~tidas, justificariam sua p:-:esença no mais 

alto Órgão da cultura brasileira. 

E~ verdade, realizou trabalho sólido na vice-presidência 

do Conselhc) I d<án:do··lhe novo impulS:.). A. par; das sessÕt"?S comemorativas 
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do mais alto significado, retomou a publicação do Boletim com a 

edição de cinco volumes bem elaborados~ conseguiu dotar a Casa de 

máquinas elétricas, comp1.1tador e outrO$" equipamentos~ manteve com os l 

servidores um ambiente de compreensão e trabalho. Por fim, presi

diu as sessões do Pl~~nário com elevação e discernimento, num clima 

de liberdade, p~opício ao diálogo, ao debate e à criação .cult•rral, 

~ssegurando 1 como se impunha, respeito pleno à ma11ifestação dos 

Conselheiros. E sem abdicar de suas convicções e val~res. 

Por tudo, responsável, ·rn:>derado e concil i.ador, merece Gerald:> 

Bezerra de Menezes · esta mo·~ão de reconhecimento d::> Co:1selho Federal 

de Cultura. 

Rio de Janeiro, 4 de abril de l989. · 
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'telêmaeo Antunes de Abreu Direto}. em dois periodos. _ No pri iro, 
- I - e§ • 1 (_,.. mledidas destinadas à inc rporação --..... 

Desde a ... mocidade, já illla distante, acampa- d~ de ao patrimônio a União, qu do se transformou 
nho as grandes tutas do ._., Professor e Ministro em estabelecimento :federal de e sino; no segundo, 
Geraldo Bezerra de Menezes no plano cultural e aplau- mai8 recente, imprimiu àquela u iciade :ruiil10.$ ea-Pa.zes 

do o seu patriótico e~:penho de esclarecer coQ80f,ências de as.segurar co~d~ções básicas p ra o se~ ~~1ie ~ re.:.O. 
e orientar gerações. . 6 ._ • forma universitarla ~~ •• &..-. c..C. .... D?' ~ 

__,_ '~a • .-f&. ~ - ''llll•uo· 
Na Faculdade de Direito..L,arás i sua }!Riiii g ', A tem das gcraç s fluminenses, permanece em. 

- f"Santl os n•~lexos de sua impressionante vida universi- pleno exercício do magistério. 01 de Edu-
tária, repontada de triunfos sucessivos: orado~ oficial cz.ção e Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 
e pJesid-ente do Centro Acadêmico Evaristo da. Veiga, Aí está o sumário de sua ~Ulit}rante carteira de 
orador e um dos fundadores do Diretório Central dos m:ofessor incluídas as atividades a. ela vincuJ,adas. 
Estudantes ~o Estado do Rio de Janeiro, presidente do .. In~o~ nova geraç~ juristas brasileiros qu~ 

Centro Fluminense de Estudos Jurídicos, membro fun- pa-rti~ elaborwção 1.% responsabUidade pelo 
da.daJ: da Academia. de Letras do:; Universitár~ Flu.- cumprimento do nosso Direito do Trabalho. 
lllillenses, vitorioso em concursos. de oratória, reprosen- Presidente da Junta de conciliação e Julgamento 
ta e tudantes em congressos nacionais-) r· 1& do antigo Distrito Federal, Procurador e último Presi-

lnté.tprete oficial da tul'I:Oia em 1936, quanr dente do ConseJho Nacional do Trrubalho, Ministro e 

1 d.o. fl'&IU aos vinte e um anos. Acres~~~ tem-se os Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Corr • 
f ~ utilol: bue publlcou :8p "O Gj.dtd" e na. "Re- gedor Geral da Justiça do Tra~...2._ ~ é de l 

yv~''JI<ID ~ Acadêmico. l..m autoria o Decreto-lei n.o 9.797,1~~e 1946, que 
_ Considerando todos esses fatos, impressionado c~m assegurou à Justiça do Trabfho a estrutura até hoje 

tão agitada vida univers~tárian - , t - vigente. Presidiu à Comissã6j~laborada do Código PrO· 
trembrei-me. já ao deixar a FacUldade, de propor a cessual do Trabalho. ~ 
inauguração de tetrato do ex-acadêmico na sede do A crítica recebeu, encomiàsticamente, seu Uno de 
<.;entro A proposta •~oi aprovada ~entusiasmo. Na. : estréia. •Homens e Idêias à Luz da .Fé"; q~aa,wu 
solenid~de de ~uguração coube(Ser o ora.àor oficill, #I 3~ edição. AsSl~pübifcada, examinei a obra 
de cujo discurso~~ 90r bem o ilustre Promotor Pú-· á ravés de artigo estampado em "O SAO GONÇALO'', 
blico Dr. Edmo LuterbarJ,l tl:8JlS~ever ......_. textQII lC-5-1942, "O Fluminense", Niterói, 12-'1-1942 e reyista 
no seu trabalho illlt 82\e .:«.A~ Universít~ia .l!L "'Vida Nova'', Rio, junho 1942. · 
Geraldo Be~~ew•. Presidente de entidade& nacionais do apostolado 
= .. ·.:u~ ~,.J qoJ)S.agra.- Geraldo Beze~era leigo, representou o Bra.sU eni infuneros conclaves in-
hs a,ti~de.s uo Illt'f.l&tér!Q, ja,mais interromp:das. Co.- ternacionals, na Itália, nos 'Estados Unidos,,n;.;r~ 
mo m-o~~ de História e Português, retoma ao G1- tina, na Colômbia. ~ o&. ~ 
n 1o. B~oour-t 811'48.. em que fizera o curso secun- Dominando a 11 ua "em que Camões chorou no 
~á.r:o O~rv~s& ~, naa WiaS matérias, pontifica- exn:o amargo o gê o sem ventura e o amor sem l;)ri--
vam, pa~"Y~m.ente. no conhecido educandário, dois lho", é membl'o e · da Academia FllliQ. 
f~o'- IDéAW.e · oar Brzwodenls.ld e Ismael Couti- QQ. I..etra. • ~tt.euce a. outras in.t;tituições congêneres: 
nqp. a Carioc , a sergipana e a Cearense de Letras. 

Ministrou as mesmas disciplinas na Faculdade Flu- ,t~tp iica Sindical Brasileira'ff :foi o seu segundo 1~-
nUnense de Comércio. E mais: sociologia, no Curse> vro, éo que abriu a carreira de escrltor na seara J'U
Complementar da Faculdade Fluminense de Medicina,. ·r dica. Era a primeira. lD.ODOgtafia, que se editava. 00 

de 1937 a 1943; .Mo ~s de Direj__to e Legislação Social. país 8 bre ·direito sindical,. e à rnesma ~u-co àepots se 
na Escola de SU.Viqo, SOcial, ••íidi sua fundação em ref ia Oliveira Viana em estudo especializado· ~ épo-

- 1945, a u$6; Direito do Trabalho, na Pont~!icla Univer- ca escrevi artigo de comentário à 11Politic_.a. Stndical 
sidade Católica do Rio de Janeiro. 'f~ ' eiri". (''0 sAO GONÇALO'' r 23-5-1943 e "0 Flu-

.ense'', Niterói, 22-6-1943) -~ ~e~ 
, ~.-'1:=. .... ~ olA p:'-·-. - - . . . , 
~ ~ (cone 11.0 -· _ 

-~~.~~~·~~~--~~~~~~.----
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Telêmaco Antunes de Abreu pressão sintética não existe nada mais claro, mais metó-
(11 - eonclusão do n.0 anterior) dico; mais imparcial, mais sereno na apreciação". 

· .Ampla a sua obra de jurista: •Doutrina §.2cial~- Veja-se o que, a propósito da obra, escrevem três emt .. 
reito J!2 Trabalho•, «o Direito do Trabalho na Constitúi- nentissimos Carder.ds brasileiros: "A vkla do Ministro Ge· 
To Brasileira:a: "'nisslfl+os Coletivos_gg_ Trabaiiio e DlrP.i- raldo· Bezerra. de M:enezes tem sido uma constante luta pe • 
.!2,~Greve.""'; em fa edição, ~Seguranc.a~l.no ~. la grandeza da Pá, ria e glória da Igreja'' (D. Agnelo Ros

Com estas produções
1 

conquistou renome no pa13 e no sn". O autor ''enfrt nta os problemas mais sérios da H1llllQ
estrangeiro, tanto que Integra diversas instituições nn.- nidade com acerv• invejável de cultura e con\ esplrlto cri· 
cionais e internacionais de Direito do Trabalho. tico" (D. Paulo E 1aristo Arns). "A obra é calorosa defe-

A Segurança . ~ .!!Q..~)f foi, entre nós, o pri- sa de uma ordem --'!OCial fundada na justiça e na llberde
m·eiro estudo sistem:üizado de seguridade social, abran- de'' (0. Vicente .. lerer) . 
gendo o nosso sistema público de previdência e ass:stên- A estes, junte-~ 0 aballsado juizo do Arcebispo Metro
ela. Focalisei a obra em artigo que a "Tribuna Gonçalen- PQlitanq de Niteró n. Antô~io de Almeiaa Moraes Júrilo~ 
se" publicou a 17 de julho de 1961. uma glória do. Est.iscopado nacional: "Pela. seiUDda vez, 

Essas considerações preli~nares fixando a vida e a com. calm~, ~ refle:(ãO, li 0 admirável trabalho ~u
obra do M!nistro Geraldo Bezzera de Menezes, vêm a nro- ~ _ crítiça. Doutrinária...,, 4.a ed .. de Geraldo~a 
pósito da 5.8 edição de ._..Q. _9omunismo - Critica Do~tri- de Menezes. Creio poder afirmar que o livro oferece 
nâria._, que acaba de ser lançada e constitui êxito na bt- síntese clara e pn1:unda dos mais variados aspe~s 
bliografia brasileira. A_s repetidas tiragens - prov~ doutrina marxista, acompanhada de uma critica. sé 
t111 que o livro já se incorporou ao nosso patrimônio cul- clara. Como . .i tu ou maravilhos8.mien.te... a. flgl:LUII....Gi~JCII~~ 
+ural. XXIIL cuja ir..~luência universal os marxistas pretenderam 

O trabalho tipográfico da s.a edição ~~oi elaborado com usurpar!,, 
técnica aperfeiçoada e contém -.. capa de finíssimo va-
lor artístico. o Senador José Lindoso impressionou-se, fortementb, 

·A monografia compreende três partes, a. saber: o ate- com a leitura dessas páginas: ''A o'Qra ~ Com.unl§mo -. 
íSmo comunista, o materialismo dialético· e aspectos eco- Critica: Doutrinária~ 4.8 ed1~ão, que já integra de :qlodA 

nômicos-sociais, divididas em capítulos. o tema é. po:~. destacado a ,bibliograf'a do pensamento político brasnet .. 
focalizado sob o prisma religioso, filosé•:ico e sócio-eco- ro, representa - valiosa cQntrlbulção para esclarecer a 
nômico. Trata-se de trabalho penetrante e erudito. juventude brasileira sabre o makrialismo ma.~ta e equa,. 

Reveste-se de cunho exclusivamente doutrii1ário, não ciona_, com lucidez, a posição cristã e democrátic' ~te • 
se perdendo o autor em considerações inúteis ou diatribes . ateísmo comunista. O Pais é qevedor ao MJ.pistro Geral® 
ir.justifieáv is. P'l'ocessos primários não servem à discus- Bezerra de Menez~ d~a nq~vel co:ptribuição no debat. 
são de idéias. Tem ~o esta a razão do fracasso de muitos de idéias, iluminado pela Verdade e pela F.é, que represen
estu~ destinados ao exame do marxismo. ta não só esse livro, .mas toda a sua si,nitieatlva biblio-

ito expressiva a afirmação do sociólogo Arthur · grafia". 
·Rios: ''Conforta ler~ Comuritsm.o~, onde o assunto P o Prc•:essor Gam.a e Silva1 Catedrático da Faculdade d& 
tratado com a itude merecida". Direito de São Paulo, ex-Ministro da Justiç.~. assim se 

Por ôsse e outros motivos, a obra causou impacto no.~ot pronu'ncia: 'ltto Comunismo- Critica _Doutrinária é esplên
meios univer3itários, como "mensagem de esclareciment~ dido rabalho no· estilo, na exposição e na critica". 
trazendo luz sobre as concepções cristã e mannsta do hO- Por tudo ao ensejo do lançamento .da s.a edição do 
mem e da sociedade. O catedrático da Faculdade de Direi- tável estulo de Geraldo Bezerra. de Menezes, é justo que 
to Universidade Federal ·da Bahia, Alexandre Machado, t~os congratUlemos com o douto publlclsta, aguerrido 
cort~essa categóricamente: "Li e reli o trabalho. Co~o ex- apóstolo da justi,ça e da fraternidade cristã. 
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A 

, "A Justiça do Tr,àbalho" 
I Pelo ministro Oeraldo 

I Bezerra de 1\\eneze 
O ministr<J G raldo Bezeorra de 

I 
Menezes. atual presidente o Td· 
bunal Superior do Tra lho. 
maugurou. em agosto de 1941-. o 

\

..::urso de Divulgação e • perfei· 
<.;oa.mento de Direito do Traba.-

1 lho, mantido pelo Ministério rlo 

I Trabalho, Indüstria tr Comércio. 
. Na sua ptimeit·a prelegão, que. 
jacaba de ser publicada. o mlni.-

I 
b ·o Geraldo BeZE'T ra de l';!~ne.ze~ 
discorre J!Ôbre •• A Justiça do 
Tra lho - sua significa.~ão l:la 

!
hlstó ia jurídica e social do !3ra. 
sil', ema, sem du •ida, d:!. , ~'f('ll' 
atuaUdade apreciado à lu~ das 
modernas teorias do direito. 
~~posição segura e ~'fPdlca, 

nná~iso e crítica das nõnnau ado'
Ladas pelos orgãoA teettieoe e 
administrativos, na eJeborac;ão do 
nosso direito judiciário tmbalhis-

' ta.. tais são, entre outras, as ca~ I racteristicas da substanclos.i. m,_ 

I 
no grafia. em apreço. 

Todo os capitulas de .. A JU!
tiça do Trabalho" se r.evostem de 

l
l)articular importância. quer péla 
c:lareza de exposição, que permite 
acompanhar a diferentes !'ases 
c.1o desen olvimento daquele or
gão esp~cia.liza.do, quer :pela lU• 
gestiva docuinentagão com. que · 
auto · reforça. as suas idéias e 
doutrinas. 

Acreditamos, assim, p o d e r 
, prestar um. serviço aos estudio

eos da n1atér!a, aos t6cnlcos e 
ntesmo aos não intciadOB, reco
mendando a leitura de "A Ju.l5-
.ttça do Trabalho' da autoria do 
ministro Geraldo Bezerra 4e Me• 
nezes, pelas indieaçõea PftcloltUI 
que o opúsculo oferece à.l elites 
intelectual$ e às · classes t rat-a .. 
lhistas do país. 
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, Recebo, entce com<Wido e confor 
ta<.lo, um pequenino folhêto, que me 
chega ás mãos, nesta clara .manhã de 
t eJação, entre a costumc:ra correspon
dência do jornal: plaquéte caprichada 
onde Edmo Rodrigues lutterbach enf ei 
xou, em pouco mais de duas dúzias d< 
páginas, a saudação da turma de ba 
charelandos de 1960 da · Faculdade d~ 
Direito de Niterói ao Prof. Geraldo Be 
1c rra de Menezes, em~nentc Mestre, ca 
t<:d rático de Pircito do Trabalho e. s<>m 
qualquer favor, UfTla das m<tis sólid:u 
culturas j_urfdicl!s ~ s.e pode -apontat 
!'rm vacilação, no cen~rio cultural de 
pa ís. , 

Nesaa ora~ão, desprete'llciosa mas 
<· ~crita tôda ela numa linguagem on<ie 
reponta, em cada frase, em cada v:r 

·: gula, um sentimento de gratidã{ do~ 
· alu~·os,· áquele que soube min i5trar 

s 
DALTON 

lhes, com nobr~ con~ência do devtr 
funcional, · lições inolvicáveis ~ra 
aquêles que t :veram a ventura de ou 
vi-las, uma indisfarc~vel aragem de 
ternura para com o mentor ck bntQ~ 
gerações de estudantes. 

Elmo Lutte.rbach soube, com im
presoionante fidelidade, focalizar tod~ 
as prov:dências intelectuais onde tem 
m=titado Mestre Ger<!ldo Bez-erra ak 
Mcnez.cs, companheiro de Ramon Alo.n
... o. Paulino Neto, Abel Magalhães, Os . 
car PrH·wodowski, Teles Barbosa e An 
tenor Costa; fundador da AC4dcmia d( 

FELICIANO PINTO 

Leb:os dos Universitários Fluminenses 
jornalista, sociologo, professor de Por 
tuguês c Histórill no Ginásio Bitten
court ·Silva; das mesmas disciplinas na 
antiga Faculdade Fluminense de Co 
mércio; Sociologia, no Curso Complc· 
m'entl!r da Faculdade Fluminense de 
Modicin~; Noções de Direito c Lcg:sla· 
ç6o Soci"l, na Escola de Serviço Social 
cio Estado do R:o de Jane iro; Dircit<l 
~stitucional e Coletivo do Tt·abalho 
no Curso de Aperfeiçoamento, manti· 
do pelo Ministério do Trabalho e tam 
bém Direito do Traba lho, na Faculda 

de de D ire·Íto da Universid<!de Católica 
do Rio de Janeiro, numa prova exubc. 
rante do edeticismo de sua cultura, do~ 
amplos horizontes de sua formação in 
1electual. 

O discurso, que leio com prucr 
como se tôra uma -verdade)ra aula em 
que se biografasse,/ em corpo inteiro 
um flumihense que honrà a sua gera. 
ção, a Escola que o tem como professo! 
e a terra que lhe serviu de ~rço. Um 
homem que, tendo che-gado ao altc 
posto de Ministro do Tribunal Supcriot 
·do Trabalho, jamais deixou de ser a 
mesmo cid~dão :ónples. c.lespretcncio
so, modesto, que, ao v€-~ o na rua, apon
tamt - :o com orgulho. porque constitue 
um titulo de glória conhecei-se um Ge 
raldo B~zcrra de Mene~es e poder-se di
zer apenas isto: ali vai um grande ho
. mem, o mestre de tOdos nós ! 

. . 'l 
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MINISTRO 
i'BLIZ 

O Ministro Geraldo Monteiro Be
zerra de Menezes e sua esposa muito 
felizes. Ele vai levar ao altar sua fi
lha I dali na que com Fernando Lobato 
da Costa, formará mais uma família 
da sociedade brasileira. Residem em 
Niterói e a cerimônia será na antiga 
Igreja de São Domingos, no dia 8 de 
maio. 

O inistro que é Corregedor Geral 
da Justiça do Trabalho no Brasil, ten-, 
do recebido várias condeco-rações, é 
também escritor de nomeada, saindo 
já pelo prélo, vários livros de sua att
toria, como: Doutrina Social e Direito 
do Trabalho; Homens e Idéias à Luz 
da Fé; O Direito do Trabalho na Cons .. 
tituição Brasileira; A Justiça do Tra
balho; A Segurança Social no Brasil; 
Educação Moral e Cívica, estudo de 
problemas brasileiros e muitos outros. 

É homem de grande cabedal, 
membro honorário da Industrial Law 
Society, de Londres e da Sociedade 
Internacional de Direito Social, será 
muito cumprimentado pela grata efe
mériàe, por seus amigos e as socie
dades fluminense e carioca. 



RESENHA 

O título é da recente produção de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 
A vigorosa pena que redigiu Homens e Idéias 

à Luz da Fé, continua a serviço de nobres ideais. 
:;omem de convicções definidas, ressurge, com 
um trabalho sério para desfazer equívocos, quan
do percebe multiplicarem-se as interpretações 
ambíguas da mensagem evangélica, partidas dos 
qye se regozl}am ''em confundir, em criar desas
sossego, em jogar irmãos contra irmãos, a Igreja 
contra a Igreja, o Brasil contra oarasil". 

Aludindo ao erro dos que rompem com a 
tradição religiosa, acentua que a Igreja retira do 
seu perene tesouro "coisas novas e coisas ve
lhas", como está em Timóteo. 

Contesta os que negam esteja a Matar Ec
clesla atenta às mudanças sociais, ~os sinais dos 
tempos, pois não aceita que a Esposa de Cristo 
fuja à missão apostólica, às origens divinas, ao. 
plano espiritual de conversão e salvação das al
mas. Nada de sobrepor, no campo religioso, o 
social ao espiritual. Pretende que o cristão, sem 
subverter valores, pugne "em nome da Justiça e 
do Amor, contra o egoísmo, a exploração. a 
miséria, o aniquilamento da pessoa humana". 

Verbera os que oferecem uma falsa imagem 
de Cnsto, dos Apóstolos, da Igreja, resultante da 

A VDA SUBSTANCIAL DO ESPitrrO 

subordinação da Boa Nova a doutrinas pre
goeiras do materia!ismo, s9b o pretexto de 
defesa do homem e sua elevação social. A prc5-
pósito, recolhe o magistério de João Paulo 11, o 
Papa que comoveu o Brasil com sua presença e 
sua pregação apostólica: "A Igreja nãe precisa de 
recorrer a sistemas ideológicos para amar e 
defender o homem e colaborar na sua promoção". 

N·o desenvolvimento de suas idéias, critica 
Geraldo Sez.&rra o.s que Insistem em prescrever os 
verbos evangélicos "amar" e "servir",· para subs
tituí-los por "denunciar" e "contestar' . 

No porão da teologia libertária, frisa ele, os 
seus arautos se aprazem de brincar com as coisas 
divinas. Dá relevo à · advertência do Concílio 
Vaticano 11, na Gaudlum Spes: "Alguns exaltam o 
homem a tal ponto que a fé em Deus se torna 
como se encerrada e dão a impressão de estar 
mais preocupados com a afirmação do homem 
que com a negação de Deus•: 

-Esses e outros equívocos conduzem falsos 
profetas a substituir a ortodoxia pela ortopraxia, 

fazendo da praxls verdadeira panacéia. Menos
prezam o ensinamento doutrinário; fazem da 
próprja Teologia uma questio prática, relacionan
do-a, exclusivamente, ao contexto sócio-cultural, 
para descartá-la do sobrenatural ou da vida subs
tancial do espírito. Alerta para os desvios a que 
nos conduzem, trazendo à pauta as patavras de 
Marx: "é na p,.xls que o homem deve demonstrar 
a verdade" (Ver a Segunda Tese sobre Feuerbach) . 
E o que interessa para muitos é, precisamente, a 
p,.xls "conflitiva, inçada de revolta". 

Geraldo Bezerra repugna sejam confundidas 
as tarefas evangélicas e políticas ou indisso
ciáveis os caminhos de Cristo e os caminhos de 
_Cesar. A ~~speito r_!!porta-se à Constitu!~ão. pa'
'toral do Vaticano 11 - Oeudlum Spea: A Igreja 
que, em rázão de sua missão e competêncià, de 
modo algum se confunde co.m a comunidade. 
política nem está ligada a qualquer sistema 
político determinado, é, ao mesmo tempo o sinal 
e a salvaguarda do caráter transcendental da pes
soa humana." 

A leitura de A VIda Substancial do Espírito, 

editado pela Gráfica Ed ito _a ·cava, é reconJe -
dável; especialmente porque enfeixa também , o 
final, a alocução do au tor, em nome dos ·par 1-
cipantes e da Comissão Presidencial do Primeiro 
Congresso Mundial de Ap<,.s tolado dos Leigos, 
realizado em Roma, de 7 a 14 de agosto de 1951 , 
pronunciada no Capitólio . 

No discurso, - belíssimo, dizemos de 
caminho-, orãdor disti ngue que "flrmezi-c:fã:l 
convicções não significa ·enúncia ao espirifõaê 
compreensão e amor, nem transforma o fiel num 
campeão da hostilidade. Tal juizo não faria sen
tido. A Fé abre, suavita, fecunda os corações;: 
não os fecha, fiem C1S seca. Compreenda-se: 

"Suavlter In mOdo, fortlter In ,... • • 
· De suas palavras fina1s, valemo-nos para en
cerrar este comentário, ressaltando a justeza e 
elegància por que o orador põe termo ao discurso:. 
''Assembléia internacional desta magnitude, corn 
perspectivas tão vastas e tão amplas, só mesmo. 
em Roma poderia reunir-se .. A Roma dos Papas. a 
Roma do Pio Xll 1 que gloriosamente reg~ a IgreJa 
de Deus, não é •"una cltla qualunciue" .. ~ um a 
cidade santa, heróica, ·eterna! Centro dõ mund , 
forja da civilização, capital da Fé!" 

Edmo ga.- l.lltleiMch. 

-· 



OBRA DE MESTRE 
Editado por Palias S. A. - Editora e Distribuidora, veio à 

lume, nestes dias, mais um livro do Professor e Ministro Geraldo Be
zel'ra de Menezes- O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na 
Constituição . 

O uvro, magnificamente impresso e encadernado, tem a ma
téria bem distribuida em 487 páginas. Na parte introdutória "'focali
za com precisão os fundamentos do constitucionaaismo social e seu 

· histórico no Brasil e no mundo, mostrando-se o autor completamente 
a par das mais recentes manitestações constitucionais. O seu ensaio · 
no dire~.to comparado procura ser extensivo e atual". Em seguida, no 
livro I, a obra trata do "Direito do Trabalho" (parte geral); no II, do 
"Dzreito Individual do Trab·alho'', no III, do "Direito Coletivo do Tra
balho", no IV, da "Justiça do Trabalho"; no V, da "Seguridade Social". · 

Em todas as pág~nas reflete-se a posição do autor: ··o absten
cionismo estatal e a antiga concepção de libe1dade não se coadunam 
com as exigências econom1co-socia1s, colidem com as conquistas do Di-
re1to do 1rabaiho e Seguridade Social". . 

~vansto ae Mora1s lt'Hho, nome conhecido por seus admiráveis 
trabalhos, d1zenao · mestre", o autor de Direito do :trabalho e a Segu
rzaaae ~oczat na Constztuição, depois de consideraçõzs desta ordem, 
··ueraldo Beze1ra de Menezes sernpre foi p10rão de magistrado e de 
homem pubnco ·, assim .se p.conunc.:.a ao pre:tac1ar o llv1o: "'trata ele 
de toa a 1eg1s-açao orcüná1ia do trabalho e da previdência social, . E 
acrescenta: "daJ. ~omente poder esc1ever uma obra como esta um espe
c a11s1a que t~:nha a capac.~.aade de dominar os dolS campos da cultura 
jundica, o constitucional e o trabalhista" . E mais: "matéria bifronte, 
ex1ge p.~.eno conhec1menoo de ambas as técnicas, de ambas as biblio
gra11as, de ~mbas as experiênclaS jurídicas". Arremata Evaristo: ']>or 
nossa sorte e1as se encontram reunidas nas mãos do Professor Geral
do Bezerra de Menezes". 

Se Bezerra de Menezes já não 11:ouvesse atingido posição inve
jável na vida jurídlCa do País, com Política Salarial Brasiteira, Doutri
na Soczal e Du eito do Trabalho, O Direito do T1·abalho na Constit'lâ
ção de 1946, Dissídio Coletivo do Trabalho e Direito de Greve, A Se
gurança Social no Brasil etc., a teria garantido com O Direito do Tra
balho e a Seguridade na Constituiçao, pela amplitude dos conheci
mentos, não só nos limites do Tlaba!ho, mas também nas áreas do 
Direito Constitucional, da sociologia e da Ciência Econômica. 

S.m, ót1mo liv1o; profundo, atual, necessário. É, incontestavel .. 
mente, OBRA DE MESTRE 

Telêmaco ·Antunes de Abreu 
··o São Gonçalo" de 12/V/77). 



O .RA ·oe MESTRE.· 
Editado por Pallas S.A. Edi r::!~( lu ~ 

dias n1ais um livro do Professo' inistro Geraldo Bezerra de enezes -
"0 Direi to do Trabalho e a S uridade Social na Consti tuiç-o". 

O novo livro, luxuosam te encadernado, tem a maté a bem distri-
buída em 487 · páginas. Na - , rwfocaliza com pr isão os funda. 

· ~ mentos do constitucionalismo soci~l e o seu histórico, no rasil e no mun
do, mostrando-se o autor completamente a par da mais ecentes manifes
tações constitucionais. O seu ensaio no direito comp ado procura ser 
exaustivo e .atual". Em seguida, no livro I, a obra ll~Direito do 
TrabpJho..,...,. (parte geral), no II, G_,.Direito Individual do Trabalho._, no 
III, Cs~•!i}reito Coletivo do Trabalho~, no IV, 1'1~ Justiça do Trabalho* , 
no V, dalfSegu_liQêç!g,. S_ocialif. · 

Em todo ~ta-se, sempre finlle, a posição do autor: "O abs
tencionismo estatal e}ántiga concepção de liberdade não se coadunam com 
.as exigências econômico-sociai.s.iei(êolide com as conquistas do Direito do 
Trabalho e Seguridade Social". _ -=-.- -., 

Evaristo de Morais Filho~ rfuatéria, dizendo o autor "um 
mestre", depois ae considerações desta ordem, "Geraldo Bezerra de Me
nezes em re foi padrão de magistrado e de homem público'~•* • ----b;J;II 

anifesta-se : '"Trata ele (o livro), de toda legislação ordinaria do traba-
lho e da previdência social" ... "daí somente poder l escrever uma obra 
como esta um especialista que tenha a capacidade de cfominar os dois cam
pos da cultura j urídica, o constitucional e o trabalhista. Matéria bifronte, 
exige pleno conhecill!ento de ambai,as técnicas, de ambas as bibliografias, 
de ambas as experiências jurídicas. Por nossa sorte elas se encontram 
reunidas nas mãos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes". 

Bem se vê, não tivesse Ger~ldo Bezerra de Mepezes garantido posi-
ão inve · ável na vida ·urídica do Paí com ' ' 

"Política Sindical Brasileira", "Doutrina Social e Direito do Trabalho", 
"O Direito d<' Trabalho na Constituição de 1946", "Dissídios Coletivos do 
Trab.alho~\ "A, ~eguranç~ So~ial no Brasi~', "Temas e S?lu ~es", . 
••••-•l!!itllirJià•lil:ilú_. .. liWià•llliíaillll•lillllli*iM"' etc., o teria 
corp "O Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição" pela 
amplitude de conhecimentos, não~ó ROS limites do Direito do Trabalho, 
m ... as .tr·~é~ n~grande& área'do pireito Constitucional e da Ciência Eco
nomica. .. !I I • • .• ;·, .,. • • 1 lllf'1 

Sim, ótimo livro; profundo, atuai e necessário. "Direito do Trabalho 
e a Seguridade Social na Constituiçlo" é indiscutivelmente, obra de 
mestre• . ' 

:I - I 

TEUllACO ANTUNES DE ABREU 
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N táv abalh 
TEL'tMACO ANTUNES DE ABREU 

rNas livrarias, a segunda edição, de 4•Educacão... 
!foral JL,9Vica - Estudo S!- !f~blcma~ .Brasilei .. 
ros" da lavra do consagrado escr1to!' Mimstro Ge-_, 
raldo Bezerra de Menezes. 

Da obra já não se pode dizer "pequeno gran· 
de livro", expressão usada pelo Ministro Júlio Ba·· 
rata- professor de Filosofia .e ex-Ministro do Tra· 
balho - quando, em artigo publicado ]1tf "0 Glo· 
bo", escreveu: "pequeno, porque só tem sessenta 
e seis páginas. Grande, porque versa- com profun~ 
didade e retidão de idéias um tema ~tual e impox· 
tante: a formação moral e cívica da juventude bra· 
sileira. 

A segunda edição de "Educaçã.o ~lJt.,ÇL 
~ - _Estudo -~Proble"i'nas Brasileiros",, ~em 
ampliada - com cento e quarenta e -uma pagtna'l 
- constitui obra magnífica, #1tt primoroso traba· 
lho gráfi'co e excelente apresentação. 

Do livro_,,.._ agora com maior ênfase1 if- pode· 
se .-.r o que ,foi dito sobre a primeira edição por 
Nilo Pereira, emérito professor da Faculdade Fe 
deral de Pernambuco: ''Posso mesmo dizer que não 
conheço nada que supere I como penetração I essfl 
vigoroso ensaio, com o qual se assinala, sem fa-
vor, um dos marcos mais relevantes do ensino .de 
Problemas Brasileiros". 

Realmente, como salienta o autor, trata-se d~ 
''esforço tenaz, apaixonante, contra /obstinada aven· 'li 
tura do niilismo e o exasperado desafio de polui· 
ção oas geraçõ-es e aniquilamento da famUia''· 

O livro é, sem dúvida, riquíssimo apanhado do! 
"princípios básicos de ordem filosófica _e ética" 
com o fim especifico de orientação dos responsá· 
veis pelo futuro das gerações brasileiras. 

Nptável o estudo d~ ••• Geraldo Bezerra 
de Menezes. Quem o lê, sente-se reconfortado por 
ver que, em meio a tantos descaminhos, existe ain· 
da quem ,.e p .. eocupa em mostrar às novas gera· 
ções o caminho verdad~iro. 

A leitura dessas páginas se faz necessária a to· 
dos, principalmente aos que .integram o magistéri~ 
nacional, nos diversos níveis de ensino. O livro pre· 
cisa ser liào e meditado p.elos jovens; compreen 4 

d~rá a juventude os perigos e · ameaças a _que está 
sujeita, nesta "tragédia do mundo moderno", 
quando se degradam verdades essenciais e se pre· 
tende, ostensiva e , deformar a pes
soa humana, reb xando-a, retirandti-lhe o senso 
de sua dignidade 

Notável tra lho. 

Notável · trabalh 
O advogado Telêmaco Ant~nes de Abreu, 

depois da leitura de Educação Moral e ctvic:~ 
- Estudos de Probremas Brasileiros, da la· 
vra do Ministro. Geraldo Bezerra de Menezes, 
considerou a obra uma espécie de grata espe• 
rança que reconforta nestes dias de tantos 
descaminhos, onde ainda existem 1\lzes, como 
Geraldo Bezerra de Menezes, a se preocupar 
com as novas gerações. Diz Telêmaco que o 
livro é, sem dúvi4 um apanhado dos piúl
cípios básicos da orde filósófi~a e éti cOm 
fim especifico de orientação. (PAgina 4) 
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I - O COMUNISMO - CRITICA DOUTRINÁRIA 
do Geraldo Bezerra de Menezes 

GENERAL DUV AL DE MORAIS E BARROS 
Em coedição IBRASA/MEC e já em 6a. edição, temos a oportunidade de ler 
a obra bem pensada e bem escrita por quem estudou, viveu e conhece Oft 

problemas sociais que afligem os que se sentem responsáveis pelo bem co 
mum. Como cristãos somos todos responsáveis pela sorte de nossos seme
lhantes. 
O Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes jamais faltou aos compr~ 
missos de ser bom e justo, trazidos do berço, ampliados e fortalecidos 
pela segurança da formação religiosa e cultural. 
Bacharel em Direito, Professor catedrático na Universidade Federal Flu 
minense e Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o Ministro Bezer 
ra de Menezes ê, sem favor, através da sabedoria de seus julgados e de 
seus ensinamentos, um dos criadores do Direito Trabalhista Brasileiro. 
Sem escamoteaçÕes nem mutilaçÕes, o li~ro em tela condensa, analisa e 
critica o materialismo ateu de todas as vertentes, refutando Fuerbach, 
Hegel, Darwin, Spencer, Halckel, Engels, ' Marx, Comte, convencendo-nos 
da insubsistência da ciência sem De us . 
Como homens da verdadeira ciência, faz justiça aos sábios espiritualis~ 
ta Kepler, Newton, Descartes, Pasteur, Ampere, Faraday, Marconi e . mui 
tos outros. 
Sem fazer vistas grossas ãs mazelas da civilização liberal capitalista, 
contrapõe-se ã violência, à luta de classes como corretivos das injusti 
ças sociais. SÓ a doutrina social da Igreja pode conciliar os interes-
ses e aspiraçÕes do proletariado com os das classes · possidentes pelo 
amor cristão. 
O Ministro Bezerra de Menezes está atualizado com o pensamento univer
sal de sua ãrea e a leitura de seu livro e um banho de ilustr~ção que 
ousamos aconselh~r. 
Claro, preciso e conciso, o estilo elevado revela a severa dignidade do 
magistrado e professo 
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Nas livrarias a 2Q- edição de 

EDUCAÇÃO MORAL E CIVICA 

-ESTUDO DE PROBLEMAS BRASILEIROS-

de Geraldo Bezerra de Menezes 

Do Conselho Federal de Cultura e ex-presidente da Comissão Nacional 
de Moral e Civismo 

Pedidos à 

LIVRARIA EDITORA CATEDRA LTDA. 
Rua Senador Dantas, 20 - s/806/7 
Rio de Janeiro,· RJ- CEP- 20.000 

Pronunciamento da COMISSÃO NACIONAL -DE MORAL E CIVISMO 

Tenho o prazer qe me dirigir a V. Exa. para informar que o Egré
gio Plenário da Comissão N acionai de Moral e Civismo, atendendo, 
unanimimente, propostas dos Senhores Conselheiros Prof. FRANCISCO 
DE SOUZA BRASIL e Pe. FRANCISCO LEME LOPES, houve por 
bem registrar, 'em ata, um voto especial de congratulações pelo apare
cimento, em segunda edição. do livro Educação Moral e Cívica - · Es
tudo de Problemas Brasileiros, obra de sua autoria. a) ADOLPHO 
JOÃO DE PAULA COUTO-Presidente da CNMC (Rio de Janeiro, 

·12-9-1980). 

Prof. NILO PEREIRA da Universidade Federal de Pernambuco: 
O trabal o EDfJCAÇ,40 MORAL E CJVICA -Estudo de Pro

blemas Brasileiros do eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
ex-presidente da Comissão Nacional de Moral e Civismo, é verdadeira
mente extraordinário como esclarecimento e fundamentação da disci·· 
plina pela qual todos nos batemos. Posso ·mesmo dizer que não co
nheço nada que supere, como penetração, esse vigoroso ensaio, com o 
qual se assinala, sem favor, um dos marcos mais relevantes do ensino 
de Problemas Brasileiros, nem sempre bem entendido e praticado. 

Professora EDILIA COELHO GARCIA, da Comissão Nacional de 
Moral e Civismo, ex-Secretária de Educação do Rio de Janeiro e do 
Conselho Federal de Educação: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela exce
lência do livro Educação Moral e Cívica - Estudo de Problemas Bra
sileiros, que é um dos melhores trabalhos que têm sido produzidos para 
colocar em mãos dos nossos jovens (Rio de Janeiro, 19-9-.1980). 

Dom JOS:E: RESENDE COSTA, Arcebispo de Belo Horizonte: 
Felicito o Professor Geraldo Bezerra de Menezes por mais esta 

publicação EDUCAÇÃO MORAL ~ CIVJCA - Estudo de Problemas 
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AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO 

O último número da revis
ta do Conselho Federal de Cu 1-
tura publica, na íntegra, o dis- · 
curso de Afonso Arinos de 
Melo Franco, registrado em 
notas taquigrâficas, sobre a 
quarta edição do livro "Ho
mens e Idéias à Luz da Fé", do 
nosso colaborador Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenâculo. . , , 

"Letras Flumtnenses 
brinda os seus leitores com os 
tópicos essenciais da oração do 
famoso publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui foram 
prestadas ao nosso querido 
cole~ Geraldo Bezerra de 
}4e6izes, pedi permissão pa.ra 
me,inscrever na sessão de hoJe, 
a fim de que pudesse . trazer 
\)'na impressão da leitura a que 
procedi de seu livro ''Homens e 
ldíias ~ Luz da Fé", porque 
este &>mpleta, explica, até cer
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha por ele apreço, 
como jurista e respeito, çomo 
magistrado. No Conselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
incansável dedicação, o seu es
forço para fazer sobressai~- ~s 
qualidades que parecem extsttr 
nos amigos, toda essa unidade 
espiritual, esta espécie de ,el!
tusiasmo contido, esta espeae 
de ardência, de fogo interior, 
que contrasta com a tran
qüilidade e aparente reserva 
das suas maneiras, jâ me ti
nham chamado a atenção e já 
me tinham provocado ad
miração. 

Mas, na leitura do livro, 
pude completar essas impres
sões afetivas, e, também, in
telectuais, pela observação 
ponderada de todos os elemen
tos circunstanciais, biográficos 
e intrinsecos, que conformam 
a personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

O primeiro, que queria 
salientar, desses aspectos, é 
exatamente esta aparente sin
gularidade do ardor e da fé, da 
moderação do comportamento. 
Existe nele este traço que 
poderi parecer amtradit6rio, 
mas que, de fato, é _oomple
mentar. eu dia_o por ~~cia, 
por experi&nd 

Nele o ardor da fé nio 
resulta, nem de uma elabo
ração intelectual, de filosofia 
religiosa, nem de uma exibição 
ou, mesmo, exposiçio de toda 
a parte, digamm, elaba-ada 
pela inteligâu.ia e pela razão. 

Inicialmente, a meu ver 
pelo ·menos, a fé nio pode ser 
nunca o produto, o resultado, a 
conquista, a conseqüência, de 
uma elaboração racional. E 
impossível chegar-se à fé pela 
razão. 

Há algumas maneiras de:_ 

se chegar à fé. Mais de uma . . 
Fle participa de uma forma. de 
vi~cia religiosa. Um amtgo 
dele que, ocasionalmente, no 
momento, esteja podendo 
raciocinar alto, participarâ d.e 
outra forma, de outro camt
nho, para chegar à mesma 
conclusão. 

No caso de Geraldo Be
zerra de Menezes, esta ardên
cia de crença é o resultado de 
sua própria formação psíquica. 
Essa parte, que eu não tinha 
bem clarecida, vem de ~n
tínua experiência familiar, 
nessa direção. 

O avô foi homem extre
mamente piedoso, conhecido 
como tal. Uma ~pécie de santo 
leigo, uma vida monacal 
dedicada, até o momento da 
morte, à prâtica · e à re~le.~ão 
sobre os problemas da rehgtao, 
da fé. O pai seguiu essa mesma 
orientação, seguiu esse mesmo 
roteiro, percorreu esse mesmo 
caminho. 

Então, foi natural que sua 
formação e~contrasse essa 
sedimentação · hereditária, que 
nunca lhe terá trazido, pelo 
menos aparentemente, a ven
tura da reconquista, da dúvida 
esmaecida, aos poucos, pela 
fulguração à volta ao seio da 
Igreja. Essa fulguração sofrida 
tem muitas explicações e 
muitas vivências. Conhecemos 
algumas, que estão próximas 
de nós. No caso de Alceu, por 
exemplo, que tive o privilégio 
de conhecer, quando era ainda 
muito menino~ No prefácio do 
último livro dele, publicado em 
fins de oitenta e três, e no 
prefácio do "Amor a Roma", 
ele mesmo salienta esta ciram
stãncia. 

Outros têm outras ma
neiras. Outros chegam a essa 
espécie de reconversio, _ ~epois 
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de um grande drama áclico, de 
uma grande e terrivel experiên
cia, mais patàógica do que 
psicológica. Aquele que tem, 
agora, a emoção de lhes falar 
talv~ pertença, um pouco, ~ 
essettpo. 

O abandono da; prin
ápia; na; quais se tinha muito 
imprecisamente formado, a 
entrega daquilo que se cha
mava, antigamente, liberdade 
intelectual, mas que, hoje, 
sabemos, propriamente, que 
não é: de repente, um abalo 
pr?fundo, de natureza psico
ftstca, traz a cmvicçlo da 
imensidade do h<Xnem e da 
ümitaçlo do uniwno, porque é 
no fundo da crença que estA es
ta imanência, este sentimento 
pennanente de que o h<mem é. 
oomparlnoel ao uni\'el'so. 

Esse pensamento, que 
acho elementar, poder i ter al
guma explicação muito sutil. 
Não quero entrar nela, pocque 
não sou filósofo. Enfim esta 
idéia de que o homem, é: real
mente, um ser inexplicAl'el, a. 

não ser de uma forma meta
física. Não hâ explicação física 
para o homem. O homem 
quando percebe que é a razã~ 
de ser das outras coisas, sente 
que a alma, o espírito é qual
quer coisa que transcende seu 
próprio ser. Isso, para mim, é 
satisfatório. 

1 

Bezerra de Menezes não 
precisou de nada disso. Não 
sofreu nada disso. Eu sofri 
muito para chegar aí. Daí esta 
tranqüilidade com que ele se 
apresenta, em unidade es
piritual, sem sofrimento. Não 
existe nele o drama da recon
versão, o drama da volta. Só 
existe ida. · 

Vou lembrar-lhes uma 
coisa muito bonita, que é um 
verso de Dante sobre São Fran
cisco de Assis: "A marcha dele 
foi sobre a.quela enca;ta ãspera 
e flooda" .'Olhem a belez"a des
te verso! Uma encosta rochosa 
abrupta e florida. O Viníciu~ 
de Morais me disse, .uma vez, 

quando eu estava, muito 
comovido, em Assis: 
"Ser santo aqui não é van
tagem". 

Mas, como dizia, esta fase 
de reconquista Bezerra de 
Menezes não atravessou. Daí a 
desnec idade da justificação 
teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pároco, uma espécie 
de vigário-geral da Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, 
é, permanentemente, triunfan
te, sem nenhum esforço. Tudo 
isto que está aqui são capítula; 
esparsa;. São capi tulos frag
men~ária;, mas que, no fundo, 
têm essa unidade indissolúvel. 
~ o triunfo. E o triunfo sim
ples, o triunfo indiscutido. 

E o triunfo definitivo. Não 
~ só~ Igreja triunfante, depois 
do Conálio de Trento. E a 
Igreja triunfante, desde Cristo. 

Então, para ele não há 
problema. Ele fala de uma 
porção de coisas, que têm a ver 
propriamente, com a substân
cia do sofrimento daqueles que 

voltaram à fé. Tudo isso junto 
representa a Igreja triunfante. 

Mas, que Igreja triunfan
te? Esse é o ponto que, su
ponho, me comoveu, na leitura 
desse livro. 

Qual é essa Igreja triun
fante? Não é a Igreja da; 
proprietários. Não é a Igreja 
da; comemorativos. Não é a 
Igreja dos grandes. Não é a 
Igreja do terror, do castigo, da 
ameaça. A Igreja triunfante 
dele é, realmente, a Igreja da; 
humildes, dos que sofrem, dos 
que amam. E a Igreja do amor. 
E a Igreja do sofrimento. E a 
Igreja da; pobres. E a Igreja 
da; simples. Bezerra de Me
nezes tem a modéstia, a 
dcçura, a capacidade de ad
miração e amizade. 

Tenho grande emoção em 
dizer que personalidades como 
essa me sustentam bastante 
nas minhas hoc , hoje cada 
vez mais raras, de angústia 
diante da morte". 



Os membros do Conselho Federal de Cultura, abaixo-assin~

dos, congratulam--se com o Co~selheiro Geraldo Montedônio Bezerra de 

Menezes por sua solicitude e realizações à frente do Conselho no 

exercíci~ da vice-presidência, a que foi alçado, p~r votação unânime, 

no dia 4 de outubro d·~ 1988. 

No decorrer do Último ano, p~r força de prescrição regi-. 

mental, presidiu, com exemplar correção, inúmeras sessões plenárias, 

na condição de antigo p::-esidente de Câmara, p::>is, d·~sde 2 de abril 

de 1979, através de p~eitos sucessivos, presidira a Câmara de Le-

t .ras, além de integrar, simultaneamente, a Comissão de Legislr1ção e 

Normas. 

No Plenário, 11a Câm<l.ra e Comissão mencionadas, foi autor 

de incontáveis pareceres e pronunciamentos, invariavel~ente aprova

dos e ap~audidos, já qu? marcados pt"?l::> senso de equil·rbrio e eleva

~ão de conceitos. ":s" 

Desde o seu ingresso nesta Casa da Cult•J.ra Nacional, e1n 1º 

de ago3to de 1978, a nossa revista, ou seja, o 9oletim do Conselho, 

registra sua notável contribuição, com estudos sobre Oliveira Viana, 

Gilberto Freire, Afo~so Arinos, Viana Moog, Gu:3tavo Corção, seu 

antecessor, e outros, além de colaboração sem conta de cunho histó

rico e literário. 

No período em que se manteve na vice-presidência, exercen

do, sem interrup;ão, a presidência efetiva do Conselho, destaco~-se 

P'=la nobreza de atitudes e vocação à causa pc1bl1.ca, já comprovadas 

nas suas experiências ~;ssoais em outras relevantes funções que lhe 

foram confiadas: a presidência do extinto Conselho Nacional do Tra

balho, d::> Tribunal Sup~~rior do Trabalho, d~ que foi p::::im.3iro 1::>resi-

dente e organizador, da Comissão Nacional de M·::>ral e Ci vis:no, a de 

Secretário de Educação e Cult11ra do antigo Estado do Rio de Janeiro 

e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. 

Aditamos, para co11fi-rmar a dimensão cultural de sua vida, a presi

dência da Academia f.'lu.rn.i..nense de Letras, em dois ~nandatos; e sua par

ticipação em respeitáveis instituições culturais e es~;cializadas, 

nacionais e estrangeiras. ~s obras jurídicas e literárias de sua 

lavra, com edições re~;tidas, justificariam sua p~esença no mais 

alto Órgão da cultura brasileira. 

E'n verdade, realizou trabalho sólido na vice-presidência 

do Conselho, diih"do·-lhe novo impt.lls::>. A pilr: das sessõ,~s comemorativas 

JJ-S.3 



-2-

do mais alto significado, retomou a publicação do Boletim com a 

edição de cinco volumes bem elaborados: conseguiu dotar a Casa de 

máquinas elétricas, comp•Jtador e outrOS" equipamentos: manteve com l)S 

servidores um ambiente de compreensão e trabalho. Por fim, presi

diu as sessões do Pl~~nário com elevação e discernimento, num clima 

de liberdade, p~opício ao diálogo, ao debate e à criação cult•zal, 

n.ssegurando, como se imptlnha, respeito pleno à mar1ifestação dos 

Conselheiros. E sem abdicar de suas convicções e valores. 

Por tudo, responsável, ·rn:>derado e conciliador, merece Gerald') 

Bezerra de Menezes esta mo·;=ão de reconhecimento d·:> Co:1selho Federal 

de Cultura. 

Rio de Janeiro, 4 de abril de l989. · 

\ 
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EVARlSTO DE MORAES FILHO 
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Curriculum Vitae 

Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 

Nascido em Niterói, a 11 de julho de 1915. Filho de José 
Geraldo Bezerra de Menezes e Lucinda Montedônio Bezerra de 
Menezes. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito, hoje integrada à Universidade Federal 
Fluminense. Presidente do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga 
e do Centro Fluminense de Estudos Jurídicos. Um dos 
fundadores do Diretório Central dos Estudantes do Estado do 
Rio de Janeiro e orador oficial da primeira diretoria. 
Representante da Faculdade no I Congresso Jurídico 
Universitário Brasileiro (Salvador - . 1936). Orador oficial da 
Turma (1936). 

No Ginásio Bittencourt Silva (Niterói), em que fez o 
curso secundário (1927-1931), lecionou Português e História 
(1933-1938), disciplinas que estiveram a seu cargo na Faculdade 
Fluminense do Comércio (1934-1936), Professor de Sociologia 
no Curso Complementar da Faculdade Fluminense de Medicina 
(1937-1943). 

Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento do 
Distrito Federal (RJ), Procurador e Presidente do antigo 
Conselho NaCional do Trabalho, Ministro e primeiro Presidente, 
por eleição e reeleição unânimes, do Tribunal Superior do 
Trabalho, do qual foi organizador; Corregedor Geral da Justiça 
do Trabalho e Presidente da 2a Turma. 

Detentor da Grã-Cruz do Mérito Judiciário. Da Grã-Cruz 
do Poder Judiciário Trabalhista. Da Grã-Cruz do Mérito do 
Trabalho. Do Colar do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. Tem seu nome o Fórum da Justiça 
do Trabalho de Niterói. 

Autor do Projeto convertido no Decreto-Lei n° 9.797, de 
9 de setembro de 1946, que deu à Justiça do Trabalho a 
organização atual. Da Comissã~ eleboradora dos projetos do 
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Código Processual do Trabalho. Da Lei de Greve e Dissídios ~ 
Coletivos do Trabalho, quando Ministro Tancredo Neves, sendo 
Relator da parte referente aos Dissídios. Integrou outras 
comissões prelegislativas. 

Do Instituto Brasileiro de Direito do Trabalho, do 
Instituto Brasileiro de Previdência e Assistência Social. Do 
Instituto de Direito, Medicina e Seguro Social. Da Associação 
Brasileira de Técnicos em Direito Social, da Academia Brasileira 
de Direito do Trabalho. Agraciado com o título de "Constrrutor 
do Direito do Trabalho", conferido pela Associação dos 
Magistrados do Trabalho do Estado de São Paulo. Do Seminário 
de Legislação Social da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo. Membro honorário do Instituto de Direito Social de 
São Paulo. Membro correspondente da Academia Paulista de 
Direito. Do Instituto de Direito do Trabalho c!a Universidade 
Federal do Litoral, Arg~ntina. Do Insituto Latino-Americano de 
Direito do Trabalho e Previdência Social. Membro honorário da 
Industrial Law Society, de Londres, e do Instituto Espanhol do 
Direito Processual. Da Sociedade Internacional de Direito Social. 

Do Conselho Federal de Cultura, membro da Comissão 
de Legislação e N armas, membro e Presidente da Câmara de 
Letras, Vice-Presidente do Conselho, no efetivo exercício da 
presidência no último afio do mandato de Conselheiro. 

Do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. 
Integra a Ordem de Rio Branco do Ministério das 

Relações Exteriores e a Ordem do Mérito Militar, no grau de 
Grande Oficial. 

Cidadão Carioca, título conferido pela Assembléia 
Legislativa do antigo Estado da Guanabara. 

Primeiro Presidente da Ação Católica Diocesana de 
Niterói. 

Presidente, em vários períodos, da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas. Representante do Brasil 
no I Congresso Mundial de Apostolado dos Leigos (Roma -
1951 ), tendo integrado a Comissão de seis congressistas que 
presidiu o conclave. Representante do Brasil no Congresso 
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Mundial das Congregações Marianas (Newark, Estado.s Unidos, 
1959). Presidente da Delegação Brasileira ao I Congresso Latino
Americano de Apostolado Leigo (Buenos Aires - 1967). 
Representante do Brasil no I Encontro de Dirigentes da Ação 
Católica (Bogotá- 1963) e no Congresso Latino-Americano de 
Dirigentes Marianos (Medelin- 1963). 

Distingüido pelo Soberano Pontífice Paulo VI com a 
Comenda de São Gregório Magno. 
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Esta 
segunda edição revista e atualizada de 

Geraldo Bezerra de Menezes 
Homem de Fé e Apóstolo Leigo, 
de Edmo Rodrigues Lutterbach, 

foi produzido pelo 
Clube de Literatura Cromos, 

Niterói, Estado do Rio de Janeiro, 
no verão de 1996, 

e registra a passagem do 
octagésimo aniversário do homenageado, 

em 11 de julho de 1995, 
e 

os 140 anos da publicação de 
As Primaveras, 

livro imortal do fluminense 
Casimiro de Abreu. 



12 , . · LETRAS FLVMiillSIS ... rY~ -~Yf'~ ot.1YB2- n. o 48 
""' ..... , f ' HOMENSEIDEIASALUZDÂFE AFONSOARINOSDEMELOFRANCO 

O último número da revis
ta do Conselho Federal de Cul
tura publica, na íntegra, o dis
curso de Afonso Arinos de 
Melo Franco, registrado em 
notas taquigrâficas, sobre a 
quarta edição do livro "Ho
mens e Idéias à Luz da Fé", do 
nosso colaborador Geraldo 
Bezerra de Menezes, membro 
daquele cenâculo. 

"Letras Fluminenses" 
brinda os seus leitores com os 
tópicos essenciais da oração do 
famoso publicista, membro da 
Academia Brasileira: 

"Na sessão de ontem, 
solidarizando-me com as 
homenagens que aqui focam 
prestadas ao nosso querido 
cole~ Geraldo Bezerra de 
-Meóizes, pedi permissão para 
me,inscrever na sessão de hoje, 
a fim de que pudesse, trazer 
'}lna impressão da leitura a que 
,Procedi de seu livro ''Homens e 
Idéias .à Luz da Fé", porque 
este ~mpleta, explica, até cer
to pontó, a própria essência da 
personalidade do autor. 

Eu tinha por ele apreço, 
como jurista e respeito, como 
magistrado. No Conselho, pas
sei a ter afeição, como amigo. 

A sua generosidade, a sua 
incansâvel dedicação, o seu es
forço para fazer sobressair. as 
qualidades que parecem existir 
nos amigos, toda essa unidade 
espiritual, esta espécie de en
tusiasmo contido, esta espécie 
de ardência, de fogo interior, 
que contrasta com a tran
qüilidade e aparente reserva 
das suas maneiras, jâ me ti
nham chamado a atenção e já 
me tinham provocado ad
miração. 

Mas, na leitura do livro, 
pude completar essas impres
sões afetivas, e, também, in
telectuais, pela observação 
ponderada de todos os elemen
tos circunstanciais, biogrâficos 
e intrinsecos, que confocmam 
a personalidade de Geraldo 
Bezerra de Menezes. 

O primeiro, que queria 
salientar, desses aspectos, é 
exatamente esta aparente sin
gularidade do ardor e da fé, da 
moderação do comportamento. 
Existe nele este traço que 
poderâ parecer cootraditório, 
mas que, de fato, ê comple
mentar. E eu digo por vivência, 
por experiência. 

Nele o ardor da fé não 
.resulta, nem de uma elabo
ração intelectual, de filosofia 
religi<:U, nem de uma exibição 
ou, mesmo, exposição de toda 
a parte, digamos, elaborada 
pela inteligência e pela razão. 

Inicialmente, a meu ver 
pelo ·menos, a fé não pode ser 
nunca o produto, oresultado, a 
conquista, a conseqüência, de 
uma elaboração raáOQal. E 
impossivel chegar-se à fé pela 
razão. 

Há !llgumas maneiras de:_ 

se chegar à fé. Mais de uma. 
Ele participa de uma forma de 
vivência religiosa. Um amigo 
dele que, ocasionalmente, no 
momento, esteja podendo 
raciocinar alto, participará de 
outra forma, de outro cami
nho, pará chegar à mesma 
conclusão. 

No caso de Geraldo Be
zerra de Menezes, esta ardên
cia de crença é o resultado de 
sua própria formação psíquica. 
Essa parte, que eu não tinha 
bem esclarecida, vem de c;on
tínua experiência familiar, 
nessa direção. 

O avô foi homem extre
mamente piedoso, conhecido 
como tal. Uma ~pécie de santo 
leigb, uma vida monacal 
dedicada, até o momento da 
morte, à prâtica ·e à reflexão 
sobre os problemas da religião, 
da fé. O pai seguiu essa mesma 
orientação, seguiu esse mesmo 
roteiro, percorreu esse mesmo 
caminho. 

Então, foi natural que sua 
formação e~contrasse essa 
sedimentação 'hereditãria, que 
nunca lhe terá trazido, pelo 
menos aparentemente, a ven
tura da reconquista, da dúvida 
esmaecida, aa; poucos, pela 
fulguração à volta ao seio da 
Igreja. Essa fulguração sofrida 
tem muitas explicações e 
muitas vivências. Conhecemos 
algumas, que estão próximas 
de nós. No caso de Alceu, poc 
exemplo, que tive o privilégio 
de conhecer, quando era ainda 
muito menino: No prefácio do 
último livro dele, publicado em 
fins de oitenta e três, e no 
prefâcio do "Amor a Roma", 
ele mesmo salienta esta circun
stância. 

Outros têm outras ma
neiras. Outros chegam a essa 
espécie de reconversão, depois 
de um grande drama á clico, de 
uma grande e terrível experiên
cia, mais patológica do que 
psicológica. Aquele que tem, 
agora, a emoção de lhes falar, 
talvez pertença, um pouco, a 
esse tipo. 

O abandono dos prin
cipia; nos quais se tinha muito 
imprecisamente formado, a 
entrega daquilo que se cha
mava, antigamente, liberdade 
intelectual, mas que, hoje, 
sabema;, propriamente, que 
não é: de repente, um abalo 
profundo, de natureza psi~ 
ftsica, traz a coovicção da 
imensidade do banem e da 
limitação do universo, porque é 
no fundo da crença que está es
ta imanência, este sentimento 
permanente de que o homem ê. 
comparável ao universo. 

Esse pensamento, que 
acho elementar, poderâ ter al
guma explicação muito sutil. 
Não quero entrar nela, porque 
não sou filósofo. Enfim, esta 
idéia de que o homem, é, real
mente, um ser inexplidlvel, a 

não ser de uma forma meta
física. Não hâ explicação fisica 
para o homem. O homem, 
quando percebe que é a razão 
de ser das outras coisas, sente 
que a alma, o espírito é qual
quer coisa que transcende seu 
próprio ser. Isso, para mim, é, 
satisfatório. 

Bezerra de Menezes não 
precisou de nada disso. Não 
sofreu nada disso. Eu sofri 
muito para chegar aí. Daí esta 
tranqüilidade com que ele se 
apresenta, em unidade es
piritual, 'sem sofrimento. Não 
existe nele o drama da recon
versão, o drama da volta. Só 
existe ida. · 

Vou lembrar-lhes uma 
coisa muito bonita, que é um 
verso de Dante sobre São Fran
cisco de Assis: "A marcha dele 
foi sobre a_quela encosta âspera 
e florida". 'Olhem a beleza des
te verso! Uma encosta rochosa, 
abrupta e flocida. O Vinícius 
de Morais me disse, .uma vez, 

. 
quando eu estava, muito 
comovido, em Assis: 
"Ser santo aqui não é van
tagem". 

Mas, como dizia, esta fase 
de reconquista Bezerra de 
Menezes não atravessou. Daí a 
desnecessidade da justüicação 
teórica. Ele aparece como uma 
espécie de pàroco, uma espécie 
de vigârio- geral da Igreja 
triunfante. A Igreja, para ele, 
é, permanentemente, triunfan
te, sem nenhum esforço. Tudo 
isto que estâ aqui são capítulos 
esparsài. São capítulos frag
mentârios, mas que, no fundo, 
têm essa unidade indissolúvel. 
J. o triunfo. E o triunfo sim
ples, o triunfo indiscutido. 

E o triunfo definitivo. Não 
é só a Igreja triunfante, depois 
do Conálio de Trento. E a 
Igreja triunfante, desde Cristo. 

Então, para ele não há 
problema. Ele fala de uma . 
porção de coisas, que têm a ver 
propriamente, com a substân
cia do sofrimento daqueles que 

voltaram à fé. Tudo isso junto 
representa a Igreja triunfante. 

Mas, que Igreja triunfan
te? Esse é o ponto que, su
ponho, me comoveu, na leitura 
desse livro. 

Qual é essa Igreja triun
fante? Não é a Igreja dos 
proprietârios. Não é a Igreja 
dos comemorativos. Não é a 
Igreja dos grandes. Não é a 
Igreja do terror, do castigo, da 
ameaça. A Igreja triunfante 
dele é, realmente, a Igreja dos 
humildes, dos que sofrem, dos 
que amam. E a Igreja do amor. 
E a Igreja do sofrimento. E a 
Igreja dos pobres. E a Igreja 
dos simples. Bezerra de Me
nezes tem a modéstia, a 
do;ura, a capacidade de ad
miração e amizade. 

Tenho grande emo;ão em 
dizer que personalidades como 
essa me sustentam bastante 
nas minhas horas, hoje cada 
vez mais raras, de angústia 
diante da morte". 




