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como se for~ uma orde~: - Nao v6. Fique no Rio de J~neiro. Ro~e me~mo, 

vou indicá-le p~r~ profes~or de Sociologi~ do CursQ Complem~nt~r d~ 

Fl!culd~d~ F.lt1r.1inense de Med:tcin!l. A f irra!'! r que acedi, ser i !I pC1UCt'il. Arre-

b!tou-3e ~ intiGaç~o generos~, lev~ndo-me a i~pri~~r outro rtruo à minha 

vidm. 

Esses f~ to::t ~e l.:!.ge.r o p!lr:!\ set:lpre a Levy C.!rnt'lire. Se nad~ acres

c~nt~I!l ~ sul!. g::..6r1~, sirvam ~o HEmos ~ co!:lprovaç~o de que, desde ~ ju

ventude, acor;tp~nhei ~ sul! obre cic::..ópi.cêl, que é tm1 desafi~ ~ ~rgflcia dos 

jurist~s, pens~dores politicos e soci6logos. 

Ao iniciar-se, entr~ n6s, ~ estrutur~ç~o d~s cl~sses sociais, a 

i ,., ~~~l ) 
dit b"'i . h • b"i"' ',1 .1 õ':"""- . eru o pu ~- Clsta c !mou a s~ ~ respon3a -~2ul\ue, 

de congregl'!r c~tegorj ~ profissional dos advoglld08. Par~ d:lze:r tudo, 

foi o fund~dor d~ Ordem. Seu pr:tr~e:tro presiàente. 

Dirigindo-se l nov~ ger~ç~o de causidicos, na Faculd~de de Direit@ 

de Be~o Horizonte, eo or!ç!o que figur~ em Q Livro do Advng~ào, de sua 

~utoria, formulou adv~rtinci~s em defes~ d~ 6tice profissimnal. Est~, 
~~ 

pGr exemplo: "Nem. 3 l!':d vocac:t.a - e.; cochichos, nem D t\d vr,cacia ~ strepi tesa 

dos berrc:u11 
• 

Deputado · ~ Assernb::..~ia Constituinte, teve ~tu~ç~o d~cisiva na ~la

bor~ção da Cert& Polftica de 1934. Compondo triunvir~to d.e dout!t;siiXos 

Escreveu P~l~ Nove Const:i. tuiç~o, estudo Jt.. exegese dttquele P~cto Fund~

m~nt~l, divisor de §guas na história do Direita Público br~3ileiro. Da 

deRocracia liber~::.. individualists, vigente sob a Carta Mt\gnt\ de 1891, 

p8sscmos à d~mocracia soci~l. 

O idetri~ pol1tico-in~tituciont\~ de 1891 Levy C~rneiro, liberal c 

fede~~1ist!, soube h~r~oniz~-10 às conquistas ~ociais que ditara~ novo~ 

rUllos ~ Dire:Lto Fúbl:i co.i. Tinhl1ttos o exemplo d~ Cons t:l. tuiç~o de Wei

m~r, de l9l9, t!o dtil l e::..aboraç~o dos novos p~ctos constitucion&is. 
/ 

Aquela t:ríedJL de juristas fluminenses, que se destl!c~r~nos trttba-

~-ho~ d~ ~. ~~e::~b:~i~ C<'!1~t-1..t.u~nt~, f~forl\ c~-:1':"'\é'd .. ~ :repr~ro;""nt1:!' 0 B7'~-

sil n~ Confer6nci~ Inte:rnacion~l de Petr6polis, de ressonânci~ hi~t6ric 

Levy C~rne:i.ro seri!! ~ind~ convoc~do p!!'~ Ccm~ultor Jurídico do Hinis-



t~rio d~s Releçô~s Ext~riRres ~, de 1951 ! l95b, p~ra Juiz d~ Cort~ 

Interntf.cionlll de Just:i ça de Haya, 6rg5o de3 Naçt'Se~ Unid.ag . Entre og 

seus predecessor~s n~quel~ Corte, figur~m Ruy B~rbosa e Epit~cio ~e~~o~. 

Autor de O D1reit Intarn~ c i ona~ e 8 Dmmocraci~, pregou a nec&ssid~de 

de un~ declar~ç~o tL"li ver~al do~ direi tos do hom~m . 

tec~u o c~rgo de c~~sultnr Geral d~ Rep6blic~. 

Tl\l o meu tributo a Levy Carneiro n~s corner.1wr-!!ções d-0 seu cento-

n~rio • 

.. 



MENSAGEM AOS NOVOS ADVOGADOS 

Geraldo Bezerra de Menezes 

O Conselho Seccional da Ordem dos Advoga~os do Brasil , 

presidido por autêntico representante da classe , Dr . Francisco Co~ 

ta Neto , cujos primeiros triunfos no Tribunal Superior Trabalho tl 

ve a fortuna de presenciar , guindou - me à condição de paraninfu dos 
, 

advogados e estagiarias que hoje prestam o solene compromisso pr~ 

fissional . 
~ ., 

A bem dizer , um novo contingente de advogados 
... 

ve defini 

tivamente coroada a passagem pelas Faculdades de ~Direito , que ac~ 
' 

lheram a sua juventude , o seu idealismo e , possivelmente , as suas 

rebeldias . Uno as emoçÕes de hoje aos sonhos inquietaçÕes e ras 

gos de um passado recente . Ontem , integrados à comunidade acadêmi 

ca ; hoje , à comunidade profissional . I . 
; 

Abristes o espirito , à ciência do Direito . E não vos dei 

x~reis dominar pela concepção materialista da vida , que tudo su - ~ 

bordina , - o êxito profissional inclusive , à conquista e acumulação 

de riquezas , olvidando o sabor moral e intelectual de uma vitÓria . 

Não se restringiu a vossa formação ao estudo do Direito 

positivo . Foi enriquecida com a necessaria penetração teÓrica e a 

tenção aos critérios cientlficos . 

Mario de La Cueva relembra a estarrecedora afirmação de 

Bugnet , ao inaugurar o curso de Direito Civil da Universidade de 

Paris : " Eu não conheço o Direito , eu venho ensinar o CÓdigo de Na 

1poleão 11 • 

Não e este o fim Último de uma Faculdade , nem o objeti -

vo dos oossos estudos, e a tanto - melhor , a tão pouco , 
~ 

- nao se 

reduz a ciência que abraçastes . 
, .. 

Os cursos jurídicos , de altos deslgnios , inclusive com 

a tarefa de preparar gestores do futuro , não podem transmudar - se 

em centros preparadores de práticos profissionais ou advogados de 

portas de auditÓrios, sem condiçÕes sequer de resistir ou reagir 

às sentenças injustas e perseguir o Direito até os mais altos Tri 



bunais. 

vogado, 

Essa noção redutiva importaria em salapar a missão do d 

em dene~r o papel do jurista . Afinal , ~ p ~ eciso reconhecer 

o que exprimem o poder do espirito e o patrimÔnio da ciência . Da 

ciência jur i dica , particularmente , com o seu embasamento l6gico-

sistem~tico e a riqueza dos seus principias Ela oferece aos seus 

seguidores , sem comprometimentos ideol6gicos , a medid~ ou a si~te

se da liber~ade frente às exigências do Estado . Rev~a o valor e a 

dignidade da pessoa humana, os seus direitos fundamentais, sobre-

postos ao imp~rio do Estado e às leis positivas . 

Acrescente- se a essa formulação um outro componente : 
~ 

sentimento nacional . 

Por tudo , o Advogado, consenti em afirmação que não es:a 
~ 

pa a vossa perousciência , não e mais , como pretendeu Angel Os6rio , 

no livro cl~ssicoA Almas& ToQa, unicamente quem dedica a vida a 

dar consultas jur{dicas e a pedir ou reclamar Justiça nos T~ibu -

? J 
nais . Ial conceito ~ incompleto , por atrelado a uma visao profis -

sional individualista . E~e ~ão exaure o papel do defensor do Direi 

to em nossos dias . Não inova . Não se enriquece da realidade hist6-

rica ou das exigências da vida social e econÔmica . Numa palavra : 

não se entreabre à solidariedade . Divisamôs o seu papel de outro 

patamar , à luz e sob a densidade dos conflitos sociais que nos en -

volvem . 

As transformaç~ei por que passa a sociedade , a sede da 
~ 

justiça , - por que não dizer ? - de justiça coletiua , impelem o ho -

mem do Direito , o jurista contemporâneo , a uma atitude mais livre 

em face das armaduras jur{dicas , quero dizer , a uma presença mais 

dinâmica , mais criatiua , a fim de que possa colocar as luzes do es 

p{rito a serviço da sociedade , do bonum commune . E seja capaz - en 

fatizo a advertência - de compreeendê- lo e interpret~ - lo sem ret6-

rida in~til , sem debates ociosos , sem reduz i- lo a uma abstração ou 

ficção pol { tica . Antes , com o limpido objetivo de assegurar e exi 

gir a pronta implantação da Justiça Social , que , bem a sabeis , su -

pera em muito os limites , de si grandiosos , do Direito do Trabalho 



~ 

e alcança dimensão , nao so interna , mas universal. No Direito h o-

dierno, são , pois, indissociáveis " a ordem jurÍdica e a ordem so-

cia~ justa". 

"V elar pelo bem comum - proclamava, testualmente, há po.!:!. 

c~, na Conferência Nacional dos Advogados de FlorianÓpolis, o inte 

merato Sobral Pinto - ~ dever de todos , governantes e governados , 

mas de modo especial dos advogados , cuja missão consiste em l~tar 

com energia , coragem e sem desfalecimentos , quaisquer que sejam os 

riscos e perigos , pela implantação da justiça , serena , imparcial e 

soberana , no seio de sua pátria". 

ImpÕe-se uma revisão de conceitos, f,ou seja , uma id~ia a -
~ 

brangente de Justiça~ para que todos possam compartilhar dos bens 
,.. 

, ~o , 
da vida . A~ tendes uma formula moderna de integração democrática . 

Queremos , ~ um anseio generalizado , mais humana a Justi 

ça. mais atenta ~ dignidade do ser humano , ~s exigências do seu cor 

po e do seu espÍrito . Tudo co-n-f-err-m-e-ao-s-ent-iment-oc cristão- e -~ tra -

dição humanÍstica da ~ brasileira . 
-l 

De outro lado , saliente-se que a vossa profissão Ra é u 

v~ ma força de retaguarda ~penas triunfa ~ medida que permane~a na 

linha de frente ao processo socialr e dos $eus grandes problemas.P~ 

ra que mantenha ..- posiçao delineadora , precisa estar alerta a in 

terdependência dos fenÔmenos sociais . 
~ r

Conscientes dos dramas coletivos , Ra ns±a composição 

e equilÍbrio, pulsar pelo justo , voltados , destarte, ao conte~-

do axiolÓgico do Direito , ao mundo dos seus valores , que lhe asse-, , 
I 

gura o toque de perenidade, podereis torná- lo , verdadeiramente, " a 

expressão normativa das realidades sociais", identificando-o com a 

plena realização da Justiça Social. 

Fi~s a esses princÍpios, cteve-i-6 projetat - vos no mundo que 

nos envolve ~ busca de soluçÕes . A ~inha permanência na cátedra da 

Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense faz - me con 

fiar na alma criadora da nova geração de juristas, conscientes da 

missão que se lhes abre de preparar os alicerces de um mundo novo . 



Paraninfados e amigos : É tempo de salvaguardar o Direito , 

de evitar venha a ser construido - destruido, seria o termo - sob 

os escombros da liberdade humana . 

Embora concisa , a mensagem que vos trago e, a um tempo , 

de confiança no homem e confiança na justiça. 

Oração proferida em 14-7-1982, na OAB / RJ 

11 0 Fluminense" - Niter6i, RJ, 17 de julho de 1982 . 



ME~SAGE:~ ~ 03 !:0'/CS ADVCiiADOS 

O Conselho Seccionnl dn Ordem dos Advo«cdos do Srns11 1 presi

dido por aut~ntico representante da classe, Dr. Francisco Co~ta Neto, 

cujos pri~eiros triunfos no Tribunal Superior do Trabalho tive a fortu

na de presenciar, cuindou.me à condiçlo de paraninfo dos advo«Ddos e 

. estog16r1os que hoje prestam o solene compromisso profissional. 

A bem dizer, um novo contingente de advogados vê definitiva

mente coroada a passagem pelas Faculdodes de Direito, que acolheram 

a sua juventude, o seu idealismo+ e, possivelmente, as suas rebeldias. 
I 

Uno aa emoçCes de boje aos sonhos, inquietaçOes e rasgos de um passado 
I I 

recente. Onte11, integrados à comunidade acadêmica; hoje 1 ~ cOIIUni-

dcde profissional. 1 

Abristes o espiri to à ciênci' do Direi to. B nlo vos deixareis 

dominar pela concepçao ~terialista da vida, que tudo subordina, o 

êxito profissional inclusive, à conquista e acumulaçao de riquezas, 

olvidando o sabor moro: e inteleetu~l de uma vitória. 

N4o se restringiu a vossa !Ôrmaçao ao estudo do Direito posi

tivo. Fo! enriquecida com a necessária penetr•çao teórica e atençlo 

aos cr1t6r1os cientiticos ~ 

Mario de la Cueva ·relembra a . estarrecedora a!irmaçlo de Bucne 

ao inaugurar o curso de Direito Civil dn Ohiversidode da Paris: 

conheço o Direito, eu venho ensinar o C6dico da T.Upolelo". 

Nlo á este o fia dltimo de uma. Faculdade, nec o objetivo 

dos vossos estudos, e a tanto - melhor, a tao pouco, • nao se redua 1 

ciência que abraçastes. 

Os cursos ·~uridicos, de altos desicnios, inclusive coo 1 tara 

ra radiosa de ~repor~r gcstcrc~ do futuro, nfo podea transnudar-se ea 

centro~ preparadores de P!áticos protissionois . ou .advocodos de portos 

de auditórios, ~ec cond!çOes sequer da resistir ou reacir la sentença 

injustas a perseguir o Direito até os cais a:tos Tribunais. 

Essa noção redutiva ~portaria em solapÔr a misslo ~~ Advocod 

ea denecrir o papel do jurista. Atinnl, é preciso reconhecer o que 

upria81D o poder do espírito e o patr1m0n1o da cUncia. Da ci&ncia 

~urldica, part1cul1rmen te, com o seu embaaal!lento l6cico-11ateút1oo 

• a riquau doa seus princlpioa. Ela oferece aos seus aecuidona, 

~ e~ cocpromet1mentos ideológi cos, o ncdidn ou a sintc sc da : 1bcrdadc 

frente bs exi~ência s do Estcdo. Revelo o va:or e n d! gnidodo do pes

soa h~na, os seus di reitos fundamentais, sobrepostos ao 1cp6rio do 

Estado e bs l eis positivas. 

Acrescente-se a essa forculaçao um outro componente: o sentimen

to nacional. 

Por tudo, o Advogcdo 1 consenti em atireaçao que nDo escapa à 
Q 

vossa percusciência, nao é mais, como pretendeu Angel Osorio, no :ivro 

~16ssico! A:na ~ Toga, unicamente quem dedica a vida a dor consUltas 

jurídicas e a pedir ou reclamar Justiça nos rribunnis, Ta: conceito 

6 incompleto, por atre:ado a uma ?islo profissional individualista. 

'Ele nao exauro o papel do defensor do Direito em nossos dias. Rio 

inova; Nlo se enriquece da realidade histórica ou dos exigências da 

vida social e econO~ca, Numa pal~vra: nao se entreabre à solidarie

dede.,Divisamos•· o seu papel de outro poto~r( à l uz e sob a densidade 
dos conflitos sociais que nos envolve~. ãs transrormaçocs por que passa o sociedade, a sede de justi ça, 

_._..__.~------~----~~~._-~~--r~q_ue_ n~o dizer ? - de justi ça coletiva, impelem o boaem do Direi-



maduras jur!dicas, quero dizer, a uma presença mais din~ca, mai~ 

criativa, a fim de possa colocar as luzes do espirito a serviço da 

sociedade, do bonurn cornmune. E .seja capaz - enfatizo a advertência -

de compreendê-lo e interpretá-lo sem retórica in6til, sem debates 

ociosos, sem reduzi-lo a uma abstraçao ou fieçAo politica. Antes, con 

•'·~•·•••• o limpido objetivo de asse,urar e exi,ir a pronta implanta

çAo da Justiça Social, que, bem o sabeis, supera em muito, os lim1tes 1 

de si grandiosos, ~o Direito do Trabalho, e alcança uaa dimensao, n4o 

s6 interna, mas universal. No Direito hodierno, ~Ao, pois, indissocit 

veis •a ordem jur!dica e a ordem social Justa"~ 

4Velar pelo bem comum - proc:amava, textua:mente, há pouco, na 

Conferência Nacional dos Advogados de Flor!an6pc;>l_is, o intemerato So

bral Pinto - é dever de todos, ~overnantes e ,overnados, mas de modo 

especial dos advo,ados, c~ja DissAo consiste em lutar com ener,ia 1 c~ 

,em e sem desfalecimentos, quaisquer que sejam os riscos e pori~os, P• 

implantaçao da justiça, serena, imparcial e soberana, no seio de sua 

p4tria•. 

ImpOes-s ~a revisão de conceitos, ou seja, uma idéia abran

«ente de Ju9t1ça, para que todos poss~comparti:har dos bens da vida. 

&i tendes ~ f6r~ula moderna de inte«raçAo aemocrática. 

Queremos, é um anseio ~enera:izado, mais humana a Justiça, 

mais atenta à di(nidade do ser humano, às exigências do seu corpo e do 

seu espirito. Tudo conforme ao sent1.mento cristllo e à tradiçAo hu

manistica da ~ brasileira. 

De outro lado, saliente-se que a vossa profissllo nAo é uma 

r orça de retaguarda. Apenas triunfa à medida que ~ermaneso.~ na linha 

de frente do processo social e dos seus «randes problemas. Para que 

mantenha a sua posiçlo delineadora, precisa estar alerta à interdepen

dência dos fenômenos sociais. 

Consciéntes dos dramas coletivos, na Ansia de composiçAo e equi- 1 

librio, no pulsar pelo justo, voltados, destarte, ao eonteddo axiol6-

gico .do, Direito, ao mundo dos seus valores, que lhe assegura o toque 

de perenidade, ·podereis torná-lo, verdadeiramente, Aa expressAo norma

tiva das realidad~s soci~is~, identificando-o com a plena realizaçao 

da Justiça Social. 
· · c.Jlrinc1pfasn 

: J'i!Sis ·a esses? .. eYeis projetar-vos no mundo que nos envolve 

l busca de solnçOes. A,Dinha perman~ncia na eátedra da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense raz-me confiar na alma cria

dora da nova «ernçao de juristas, consciente da missSQ que se lhes 
•-:.._- 1 

abre de preparar os alicerces de um mundo novo. 

Pnraninfados e cmi,os: E tempo -de sc:vasuerdar o Direito, de 

evitar venha n ser construido destruido, seria o termo - sob os es-

combros de liberdade humana. 

Eobora concisa, a mensagem que vos traso ~. a um tempo, de .. 
confiança no homem e confiança na justiça. 

i 

Oraçao proferida no din l4 de julho de 1982 na Ordem dos Advo- ' 
,cdos do Brasil, Seçl!o do Estcdo do Rio de Jnneir_o •. 





lidade , no estilo e personagens , nas descriçÕes e . fixaçÕes psicol~ 

gicas , no esquema e entrechos , de sua composição romanesca , 

preponderante de sua ativi~ade liter~ria . 

ponto 

serenidade 
/' 

~ um clima nao so de confiança e respeito , mas de harmonia e pl~ 

na liberdade nos debates e votaçÕes . 
o 
~ registro {> 

-- , , vem a proposito da noticia hoje divulgada 

pelo " Jornal do Brasil""· A Universidade Federal da Bahia , em boa 

hora , concedeu o titulo de Doutor Honoris ~ausa a Adonias Filho . 4 
-reve em conta não apenas seus escritos ou sua condição de mem~o da 

Academia Brasileira , senao os serviços prestados ao Pais , à frente 

de instituiçÕes do maior prestigio , ~ o Instituto Nacional m Li 

vro , a Biblioteca Nacional , a Associação Brasileira de Imprensa e , 

por fim , o Conselho Federal de Cultura . 

Pelo evento , um duplo voto : de congratulaçÕes com o home 

nageado e de aplausos à Universidade . 

( Notas taquigr~ficas da sessão plen~ria do Conselho Federal de Cul -

ra de 3- 3- 1982 ). 

" Letras Fluminenses " - NiterÓi , julho - agosto de 1982 . 

--



DIREITOS HUMANOS 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Por seus alt{ssimos objetivos , ressalto a magnitude e 

grave responsabilidade do Conselho de Defesa dos Direitos da Pes -

soa Humana . 

Disting~id~ para integr~ - lo, senti avultado o onus csm 

a so lembrança de que substituiria o cientista politico Afonso A-

rinos de Melo Fran =o, no~ e e tradiç~o na vida cultural do pa{s . J~ 

rista aureolado na seara do Direito P~blico , numerosas liçÕes tem 

dado aos nosso s patr6ios, particularmente quanto ~ interdepend~n

cia e bom funcionamento dos Poderes, visando , em ~ltima ~tió , a 

preservação do s direitos e garantias individuais . A todas sobrele 

va , na sua pDegaÇão doutrin~ria e p~blica , a preocupação inconti 

da com a liberdade , que se prende à prÓpria ess~ncia do homem , a 

sua dignidade cong~nita . 
, 

Os direitos do homem traduzem o que ha de digno , racio-

nal e livre na pessoa humana . Conquanto de extraordin~r i a resso-

nânci coletiva , não resultam , como outros , da evolução social e e 

conÔmica , da dimensão histÓrica , em suma . Atente- se nas pondera -

çÕes de Radbruch , expressas em sua Filosofia do Direito :" H~ prin

cÍpios fundamentais do Direito que são mais fortes do que todo e 

qualquer preceito de direito positivo , de tal modo que toda lei 

que os contrarie não poder~ dei xar de ser privada de validade". 

Uma vez que o Estado não ~ um valor final , um fim em si, 

mas instrumento a serviço do homem , traduzido no bem comum , os di 

reitos primordiais a ele se s obrepÕem . O Estado não os cria . Não 

pode suprimi - los . Reconhece- os . Garante- os constitucionalmente, sem 

lhes modificar a natureza , sem lhes esvaziar o conte~do . 

O ideal seria que tais direitos sobrepairassem as ten-

soes e as crises . Mas , a sociedade não atingiu esse estãgio de a -

madurecimento . 

Obsrvam os mestres da sociologia juridica que nem sem-



pre se equilibram a estrutura cultural de ü~ povo e o seu ordena 

mento social . Não e , porem , a oportunidade de apreciarmos as con

seqüências negativas desse desequilibrio . 
~. 

Aquelas conquistas resultam de concepçao valorativa e 

personalista do homem . Tenhamos presente a decisiva influência,s~ 

lientada pelos doutrinadores , que nesta ~rea sempre exerceram " os 

ideais cristãos de dignidade da pessoa humana, de fraternidade u-

niversal , de liberdade e igualdade de todos os homens ". E tudo im 

plica nos an~eios de Justiça e Paz , opostos a discriminaçÕes e vi 

olências . 

No Encontro Ecumênico de Porto Alegre , a 4 de julho de 

1980 , João Paulo II reclamou " a colaboração entre os cristãos em 

favor dos direitos humanos e sua plena vigência ". O Sumo Pontifi -

ce insistiu na preocupaçao da Igreja com " a liberdade '', o respei -

to ~ vida e ~ dignidade das pessoas " ( Discurso de 20- 10- 1978) . 

Correntes doutrin~rias h~ que se alicerçam em postula -

dos diversos ou em outros sistemas de valores . Ai estão as que t~ 

do restringem a realidades materiais e reduzem o homem a simples 

unidade estatistica ou econÔmica . 

Os desencontros doutrin~rios , 
, 

e triste lembra - los , têm 

constituido obst~culo ao reconhecimento e efic~cia de alguns dilei 

tos oriundos desse altiplano ou dessa ordem suprapositiva . As co~ 

trov~rsias vão longe . Estendem- se ~ noção do Direito, do Estado , 

da Liberdade . 

Mesmo assim , no emaranhado das dissençÕes doutrin~rias 

ou oposiçÕes de principias de natureza religiosa , filos~fica , po

licita , econÔmica , estabelecem- se um acordo pr~tico , um compromi~ 

so , diria melhor, a fim de firmar - se a Declaração Internácional 

dos Direitos do Homem , definindo- se " uma norma universal de com-

portamento 11 • 

~ 

Os direitos do homem nao se restringem aos de car~ter 

individual - civil ou politico , de tipo cl~ssico , provenientes do 
, 

liberalismo e predominantes na centuria passada , com o fio condu -

tor nas famosas declaraçÕes americana e francesa de fins do s~cu-
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S i gnificativa a constitucionalização de novos direitos 

com o intuito de " assegurar a ordem e difundir a justiça social '', 

exigindo maior presença do Estado , fatos esses que caracterizam 

o direito p ~ blico contemporâneo e lhes imprimem novo estilo . 

As constituiçoes modernas ostentam capitulo especifico 

ou numerosos preceitos discipl i nadores da ordem econÔmica e social . 

Abriu - se o leque , embora com razo~veis e correlatas limitaçÕes a 

liberdade . As duas esferas , dos direitos sociais e dos s~cio- eco-

nÔmicos , não se contrapÕem . Conjugam- se . Basta ver o exemplo ilu~ 

trativo de França , que não tergiversou em proclam~- los , harmonica 

mente , no Estatuto Supremo . 

Em verdade , faltavam os direitos de car~ter social , cul 
A 

tural e economico , para compor o elenco d os direitos do homem. 

Obviamente, todos eles são direitos que geram deveres 

Louve- se a Declaração Americana , aprovada na 9ª Conferência de 

1948 , pelo a d itamento corresoondente ~s obrigaçÕes . Tamb~m a De-

claração Universal dos Direitos Humanos apregoa os deveres do Ho 

mem em relaçã o ~ comunidade . 

Ultrapassando ~aclaraçÕes nacionais, partimos para sua 

especificação atrav~s de d ocumentos internacionais . 

Por exigir desenvolvimento o debate do alcance da Decla 

ração , satisfaço- me em sublinhar suas inilud{veis consequênc~ na 

atuação dos Estados - membros das NaçÕes Unidas . A especificação dos 

direitos importou num passo decisivo , em base nacional , ~s medi -

das de aplicação destinadas as a preserv~ - los . Não h~ mantê- los , 

enfaticamente , reduzidos ~ solenes ou vagas afirmaçÕes de princi-

pios . Uma das metas fundamentais da Declação Internacional , sem-

pre ressalta da por seus ~nalistas , consiste em reclamar ou articu 

lar medidas juridico- institucionais capazes de proteger a pessoa 

humana , resguardando- lhes a liberdade e os direitos dos excessos 

do Estado , que - fora de d~vida - não dispÕe de " poder supremo sE 

bre o homem", por mais que expanda pelo vulto crescente de suas 

res p onsabilidades . 



No Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana , 

o problema ~ visto , e quero vê- lo assim , à luz daqueles valores, 

mas sob o efeito pr~tico da coibição de posslveis abusos . Em ou 

tras palavras , sob um prisma objetivo e não ideal e abtrato ou 

puramente doutrin~rio . 

" Letras Fluminenses 11 , Niter~i , RJ , nº 33 - 1~82 . 
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CIN~UENTENARIO DE 11 0 QUINZE~ 

Geraldo Bezerra de Menezes 

Em ligeira comun i ca ç~o ao Conselho Federal de Cultura, pronunciei-

me sobre a signi ficaç~o do me io s~culo de O Quinze, obra de estr~ia e obra 

central de Rachei de Que iroz . 

Recorri ao depoimento de Adonias Fi lho, exegeta dos escritos da 

admi râvel ficcionista e a quem coube saudá-la em sua investidura na Academia 

Brasileira. Sublinhou o exímio analista haver aquele romance renovado, coma 

Ba oaceira, de José América, as bases do ciclo nordestino de nossas letras, a 

brindo novo processo da fi cç~o brasileira. 

Fez mais. Ressaltou que o volume espelha uma região de sofrimen-

tos, para valorizá-la no ce rne mesmo dos problemas humanos. Destacou-lhe o 

acervo temàtico- a seca, pri mordialmente~ o acervo estilístico, na linha da 

expressão di reta e da incorporação da fala regional; o acervo técnico, no se~ 

tido do processo narrativo atualizado. Para afinal postular, com toda just.!._ 

ça, a colocaçio histdrica de Rachei de Queiroz no pa~ne1 da literatura brasi 

lei ra. 

AÍ tendes, em sfnte se aguda, esclarecedora, o julgçmento da obra 

e sua ressonância. 

Outro registro. Não fazia mui to, O Quinze fora objeto de conside-

rações e aplausos naquele plenàrio, quando traduzido para o alem~o. O Canse 

lheiro Djacir Menezes, apos relembrar que lhe saudara o lançamento na 11 Folha 

Acadêmica 11 dirigida por Bruno Lobo, comentou, ex-catedra, a versãogermânica, 

com a notícia alviçareira, quase um milagre, de que o tradutor conservara a 

seiya original do livro. No mesmo dia, gratíssima coincidência, o Conselhe.!._ 

ro Herberto Salles, a comprovar a repercussão alem-fronteiras daquelas pági-

nas, exibiu-nos, publicamente, o exemplar da tradução japonesa, editada em 

Tóquio. 

Seriam suficientes esses dados para evidenciar que bem ho uve a Aca 

demia, por intermédio do ben emérito presidente, Edmo Rodrigues Lutte rbach, 

Saudação a Rachei de Queiroz, em 17 de setembro de 1980, na sessão da A
cademia Fluminense de Letra s comemorativa de meio século da publicação de ••o 
Quinze••. 
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em celebrar, sem conotações nostálgicas, os dez lustros de O Quin7 c, marco 

de nossa produção romanesc a, não obstante escrito por uma jovem situada en-

tre os seus 19 e 20 anos. 

Pela associação do romântico e do social, o I ivro é de ontem e de 

hoje. Não sai da moda, não se desatualiza. Mexeu com o povo. Tocou a sen-

sibi I idade bras i !eira. Coroam-no 25 edições nacionais e diversas traduções 

estrangeiras. 

No seu lançamento, aplaudiram-no Augusto Frederico Schmidt, Agripi_ 

no Grieco, Gastao Cruls e outros mais. De imediato, foi galardoado com o 

prêmio da Fundação Graça Aranha, ainda vivo o seu patrono. 

fv::> poeta Augusto Frederico Schmidt, na pâgina crftica de agosto de 

1930, impressionou o fato de ser mulher, e mulher incrivelmente jovem, a au 

tora daquele "1 i vro brasileiro, profundamente brasileiro'', dotado da "força 

direta de contar e de escrever'', capaz de seguir ''uma famrlia de retirantes, 

na sua caminhada, na via crucis sem redenção" e ''fixar a tragédia infinita 

das terras calcinadas". 

Neste livro, a tematica e nordestina, com peculiaridades cearenses. 

E é nacional. 'A maneira de Alencar ou de Bernardo Guimarães, onossoBeecher 

Stowe, e raros outros, voltou-se a escritora para "cenários brasi Jeiros, pe!_ 

sonagens bras i te i r os, problemas bras i 1 e i ros ". Sem preconce i· tos .nat i v i stas, 

ligou-se ao nosso complexo cultural, aos nossos espaços geográficos, ãs nos 

sas matrizes, não se condicionando~ ficçao estrangeira. 

Os sofrimentos, as misêrias, os fracassos, a desolação, as desesp~ 

ranças dos retirantes, os seus dramas, em suma, são descritos com realismo. 

t gente de carne e osso, com mais osso do que carne, que salta dessas pági-

nas .. Tudo se condensa neste lance: "Sombras arrastando passos inconscientes, 

na verdadeira embriaguez da fome" (pâg.77). Ou se reflete neste instantâneo: 

"Na plataforma da Estação, uma rapariga magra, suja, esfarrapada- um dos e 

ternos fantasmas da seca ... '' (pãg. 130). 

Folgo em não vislumbrar nenhuma parcialidade em O Quinze. Nenhuma 

-expressao ou frase comprometedora, nenhuma intenção de transformá-lo num ro 

mance polrtico-ideológico. Nada disso. A despeito da penetração êtcnica e 

social, sem formulação científica, que ressai do conteudo. 
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A sua mensagem- a mens agem sócio-brasi !eira do livro- não e ar 

tiflciosa. ~inteiramente espontânea. Não está em doutrinações a latere, ex 

temporâneas, abusivas, ambíguas . Está no tema que se fixa no espaço ou con-

texto social da seca, bem assim na paisagem, nos tipos, na trama, nos coló-

qui os. 

Despreocupadamente, a autora f az história social, pondo em evidên

cia a problemática da seca de 1915, de que fora vftima sua família, que teve 

de fugir aos seus horrores. O livro é, no particular, um testemunho; a bem 

dizer, um documentário. E vai mais longe. Retrata a psicologia do povo so-

fredor, a par do estado de esprrito dos seus figurantes. 

Contudo, o escopo d~ moça dos anos 30 era exclusivamente literàrio: 

compor um romance, tendo por núcleo a fuga de uma família do flagelo das se-

cas, revelando a vi·da e o mundo dos retir an tes, Mostrou-se · irrepreensfvel 

no encadeamento expositivo , ao longo da caminhada ou itinerário do desesp~ 

ro. Suas p~gi· nas ajustam--se à definição de Stendhal, em Le Rouge ~ _.!..! Noi r, 

para quem o romance é exatamente isto: "um espelho ao longo de um caminho". 

Alcançou êxito. Surpreendente êxito. No Rio, em Sao Paulo, em to 

do paTs. 

Coll) que vivaci.dade esti l (st i ca imprimiu densidade humana ao meio 

soci·al, à fisionomia dos seus herõis, às suas pai·xÕes, às suas lu t as. Nisto, 

o forte, a marca, o esplendor da obra. 

Nascida na capital do Estado, da boa copa cearense, a r omanci s ta~ 

filha do Juiz de Direito Daniel de Queiroz, que ftnanciou a edição original 

dos mi 1 exemplare s de O Quinze, e descende, 11 pelo lado materno, da estirpe 

dos Alencar". Mantem ate hoj e sua fazenda "Não me deixes", no Qui xadà. Ela 

soube, com sua vivência , valer-se dos termos e dizeres, dos costumes e hábi-

tos regionais, numa forma o ral rica, conquanto simples, comunicativa. Preser 

vou as suas passagens do e rudi tismo exibicionista. Não o desme~e o trecho 

escoteiro em que alude ao romancista de Quincas Borba, na prosa, o Ídqlo de 

sua progenitora e a quem ela mesma se sentia presa desde menina-moça, confo~ 

me confissao expressa no discurso acadêmico. Eis o trecho de O Quin ze: "E 

a moça comparou Dona lnàc i a àquelas senhoras de alma azul, de que falava o 

Machado de Assis ... " (pág. 84, da lla. ed.). O artigo que a escritora ante 



pÕe ao nome de Machado traduz intimidade 1 I terârla com o criador das Me mó-

rias Póstumas de Bras Cubas. 

Louve-se a lucidez, o encanto, a criatividade das narrações e diá-

Jogos, constante 1 iterária em Rachei de Queiroz. 

Consenti o auditór io numa expansão pessoal e familiar. Guardo de 

minha visita ao Ceará, terra de avoengos paternos, lembrança singular. Eu 

diria estarrecedora. Lá encontrei,- no Cariri, principalmente,- mais 

Bezerra de Menezes que castanhas de caju. Compreende-se que, no romance, d~ 

parasse, como deparei, em termos de ficção que seja, com um possível parente. 

Delegado, por sinal. Nao obstante està no li1tro- 11 Alma boa,ocompadre 

Lufs Bezerra!•• (pâg. 89). 

Emprestamos, senhoras e senhores, senti do mais amp 1 o à comemoração. 

Têmo-la por um tributo à romancista, à teatrõloga, à cronista, à tradutora 

e ã influente intelectual. Em uma palavra, à trajetôria, triunfante e sem 

treguas, de Rachei de Queiroz. 

O preito ao livro clncoentenãrio envolve os romances que vieram de 

pois: Joao Miguel, Caminho de Pedras, Três Mar i·as e DOr a, Dor a 1 i~· 

Cobre as crônicas reunidas em livros, que refletem artenoescrever 
~ 

e~aeJ- Jt .;-tirocínio_.. imprensa-A Donzela e a Moura Torta, lOOCrô-

nicas Escolhidas, O Brasileiro Perplexo, O Caçador de Tatu, As Meninas e 

Outras Crônicas e o recentTssimo O Jogador de Sinuca e mais Historinhas, reu 

n indo 25 crônicas-contos .. 

Compreende as peças, versando o cangaço e o fanatismo. A primeira, 

Lampião, de 1953, calcada na vida do famoso cangaceiro, e distinguida, em S. 

Pau lo, com o p rêroi o Saci , reservado à me 1 hor peça do ano; a segunda, Beata 

Maria do Egito, que logrou, em 1959, os prêmios de Teatro do Instituto Nacio 

nal do Livro e da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. 

Repercute, nas pàgi·nas infantis de O Menino Mágico, detentoras, em 

1969, do prêmio Jabuti de Literatura lnfanti 1 da Sociedade Felipe de Olivei-

r a. 

Inclui o notável labor da trqdutora, que transpôs para o nosso i-

Çioma, entre os que me ocorrem, Tolstoi, Memàrias; Dostoiewski, Recordações 

da Casa dos Mortos, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov; Samuel Butler, Des-
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tino da Carne; Santa Tereza de Jesus, Memórias; Charles Chapl in, A História 

da Minha VIda (co-traduzida). 

Abrange, afinal, sua presença no Conselho Federal de Cultura, na 

Academia Brasileira e na 2la . Sessão da Assembléia Geral da ONU, em 1966, on 

de atuou na Comissão de Di rei tos Humanos. 

O romance Três Marias, na decima edição, conquistou outra lâurea 

da Sociedade Felipe de 01 iveira. Traduziu-o Fred P. El lison, edição da Uni 

versidade do Texas. Essas pâginas trazem a singularidade, realçada pela cri 

tica, da narração à base da primeira pessoa do singular. 

Dôra, Doraltna divide-se em três partes: o 1 ivro da Senhora, -ma e 

e rival da fi lha, desenrolado numa fazenda; o livro da Companhia, a Companhia 

de Comedias e Burletas Brandini Fi lho; a que Dôra se incorporou; o livro do 

Comandante, o vivfssimo Senhor Brandtni. 

Suas crônicas são leves, concisas, objetivas. De muita transparê~ 

cia, muita comunicabl lldade, muito humor. 

Não se deve esquecer que a Academia Fluminense deu exemplo de pio-

neirismo, H~ mais de vinte anos, recebeu entre os titulares a educadora e 

fi lÔloga Albertina Fortuna, ex-presidente desta Casa. Hoje, além da mestra 

de AsQectos Formais da Lin3ua Portuguesa, abrigamos a romancista Maria Alice 

Barr-oso, autora de ~mem para Matar e H i stõr i a de um Casamento, e Mar i a da 

Conceição Pires de Melo (Manita), a poetisa de Sonhos. 

Lembro que, em crônica de 2 de setembro de 191 I, publicada no "Jor 

nal do Brasi 1", Carlos de Laet salientou que nao descansaria enquanto nao 

visse, entre os ll)embros efetivos da Academla Brasileira, "uma ou duas damas, 

dentre as muitas- dizia ele-- que ora nos abri'lhantam a literatura". No 

ano segui·nte,- consulte-se o artigo de 27 de junho de 1912, exaradono 11 Jor 

nal do Brasil"- mandou à mesa uma proposta indicando para Correspondente 

Carolina Michaellis, "a quem devemos,- asseverava o indômito polemista-

nós os amigos do idioma português, tão acurados e completos estudos fi lol.Óg..!_ 

cose liter~rios". 

Os escritos da homenageada deram pret%'to ao famoso "louvado para 

Rachei de Queiroz", do poeta Manoel Bandeira. Despeço-me, e jà é tempo, re 

produzindo-o: 



Louvo o Padre, louvo o Fi lho, 

o Espírito Santo louvo. 

Louvo Rache i, minha amiga, 

nata e flor do nosso povo. 

Louvo o seu romance O Quinze 

e outros três; louvo as Três 

Marias especialmente, 

mais minhas que de vocês. 

Louvo a cronista gostosa. 

Louvo o seu teatro: Lampião 

e a nossa Beata Maria, 

mas chega de louvação, 

porque, por mais que a louvemos, 

nunca a louvaremos bem, 

Em nome do Pai, do Fi lho 

e do Espírito Santo, amém. 

6 



PAULO VI E A " POPULORUM PROGRESSIO " 

Geraldo Bezerra de Menezes 

No Primeiro Congresso Mundial para o Apostolado dos Lei -

gos , reunido na Capital da Cristandade em 1951 , de que particip e i 

como representante do Brasil , sendo distinguido para integrar- lhe 

a comissão presidencial , tive a gl~ria de conhecer, pessoalmeote , 

o então Secretário de Estado do Vaticano João Batista Montini . 

Num encontro a s~s , ouvi a palavra do semeador e presse~ 

ti a presença do futuro ocupante da Sede de Pedro , plenamente re 

fletido na prudência , na força moral , no amor dos homens , na fide 

lidade a Cristo , na alma do ap~stolo . 

Grande o seu entusiasmo pelas enclclica s Ecclesiam Suam , 

Myterium Fidei , Humanas Vitae , Sacerdotalis Coelibatus e outrospro -------- ·----~-f ----------- ------··- --------------- -· -------------- -
nunciamentos de Paulo VI , oportunissimos e da mais alta bublimida -

de esp i ritual . Mesmo assim , peço vênia para colocar na pauta a Po -

pulorum Progres s io , Carta Magna do Desenvolvimento , o grande tema ---------- ________ _.__ 

social do mundo contemporâneo . 

Não ~ este o momento para formulaçÕes anallticas em tor 

no de sua problemática , incluldos complexo cientifico e tecnol~gi -

co , _planejamentos , sistemas produtivos e tudo o mais . 

O que desejo , em uma palavra , ~ louvar a formulação ino

vadora , objetiva e cristã daquela enclclica , marco humanlssimo do 

pontificado de Paulo VI . Num ousado e hist~rico desafio , no 1 firme 

prop~sito de iluminar com a luz do Evangelho a ordem temporal , em

penhou - se o Vigário de Cristo em associar o desenvolvimento à jus 

tiça distributiva , entendida numa concepção válida , não restrita à 

dimensão econÔmica . Capaz , portanto , de atender às exigências mat~ 

riais e espirituais do homem e da sociedade , atingindo " os grandes 

conglomerados humanos e as vastissimas e longlnquas zonas rurais ". 

O objetivo expresso na carta potiflcia ~ alcançar - a fra -

se fez fotuna - " o desenvolvimento iintegral do homem e o desenvol 

vimento solidário da humanidade ". 

Tudo a refletir , no preparo dos caminhos do Senhor , o a~ 



giornamento da doutrina social da Igreja , sem a inconceb l vel alie

nação dos seus valores imutáveis . 

O verdadeiro desenvolvimento - definiu - o , magistralmente, 

Paulo VI - 11 é , para cada um e para todos , a passagem de condiçÕes 

menos humanas a condiçÕES mais humanas ". 

sintese intuitiva , transl~cida , em que aflora , este o seu 

mérito intrinseco , a idéia central e motriz do desenvolvimento , cu 

jo conte~do , reitero , não se exaure no mecanismo da produção e do 

consumo . 
, 

Impressiona~tes os aspectos a~iologicos que a noçao ofe-

rece nas suas conexoes com a pessoa humana ou garantias essenciais 

~ sua dignidade . 

( Lido na sessao plenária de 9- 8- 1978 ) 


