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Sr. Ministro: 
- . J" 

O Presidente da Segunda Junta de 
Distrito Federal, Dr. Geraldo Mont ndonio 
IJOuco. con vocJ.do para o serviço<:~! v~~ 
b '3Q Reginento cl<? Infl'lz:t~tria., .JiJÂi J 
de J an ei ro. 

• 

- ~ I ConciliciÇaO e CJUlga.rnento, a-
Bezerra de M~nezee~ h~ 
Exercito, estando~~ 
em s. Goncalo, Estl'ldo 1o Ri 

• j'"U\ tf;JAAW.rA... 
( 

I Desnecessario seria ressalta.r a. v. EX. o car~ct~~ esp eci!.li 
zação de ~ue se reveste a fun(ã.o :ie Presirlente de Junt'i/ ,PJ}r isso qu 

I o .Proprio necreto-lai n. 1.237, de 2 de Maio de 1939, g_u~nstitui~ 
~-a:e,iça oa •rtN!H?te estabel~ce, no a.rt. 7.12, in fine, que~ nomee.cra.o 

I , ~ - • 

I 
para o cargo recai r a. em bacharei s em di rei to, de reconheci "ia i don ~i d'l. 
de moral, •especializados ~ ~islacão social 11 • 

I 
~~·$$ii~$t$i$S$·~~S$$$ Por outro lado, 

sabe JDato•' tiiJ-v. Ex., Sr. Mi T1 1 ~tro, ;.u~~ funcionamento dos 
tribunais de trabalho de primeira inst•JJ cl8, COl l;-;titue um"' da~ rn~ior~ 
garantias par~ r manutenção da ordem intem~ e da paz soci.,l. PoiP> 
bem. Acresce ainde. uma circumstancia dien a il P r on l'!. r·o. O Dr. Geraldo 

,

1

. Montedonio Bezerra de :Menezes é o mais antigo dos Presidentes d~ Junt 
desta CaDital, pois, i esde 20 de M.,tyo l'i e 19?9, "nt er-i o rm ente ~ inst a I t·üa.ção da. Justiç~ do Trabalho, exerce aquelas funções. " 

I 
Nol'1~q do, com o advento :ia nova magistratura, para nreRi1ir "t 

1 atue.l segunda Junta tem rev elEJ.do,no 'l'3 S0ll1-:J"'nho dP"t e c1.rgo,-~Pr no s sul
. dor J.e a.lt es -.:.ua.li dade s de jule n,(lO:r> pe1 P eu!'! inteligencia, perfeit~ 
isen·ião e superior.:> cuJtu:r·~. , g era l e eeryeci a.lir.~k . 

Pelo exposto, encareço a v. Ex. _., sl;p. :r.U~ie1re#q necessi 'hv1e~ 
de serem tom.:m.d~u. »enntc c "'"' r-ov i l r>11d '!.~ no s <='ntido àe so con a.c:·gu.:f r· ~. 
voltB. oo Dr. G~raldo Mont r-> dord o Erzerra de Men~zes à suR- f'uncão de 
Presidente da segunda Junt~. de Concili}'.Yão ~ Julpm,::mto, do Distrjto 
Federal, em cujo setoJ.> ~ continv~. :r~pre~t .., roo ... ltoa R-ssin"'l ".ros 

I ~.t rviço~~·"----'-~ 
..--------- ~ Vf'~'i!i?re:_-a.l ... :o!·~-"P ... _~!.'St1U:z, ~~·) IL'. l·~ r· ,::yft PrP..r· F. v. Ex. os l!l ~u s rrot PPto ~ Cie 
~ estima. e cun~n d. e r ~"c ao. 

) 



Não foi atendido o pe
.dido de amamento de . , 

mcroporaçao 
O ministro ds. G~. em aviso d~ 

ontem. por considera.r acima de quais
quer outros !ntereMeS dá defesa ne
c!one.l. diretamente relacionad~ com 
o seu ministério, ~eclarou não ~poder 
atender o pedido do presidente do 
Conselho Regional do Trabelho, sobre 
o adiamento da incorporação do re
servista bacharel Gers.ldo Montadonio 
Bezerra de Mene~s. afim de que o 
mesmo po&a oont!nuar a exercer aa 1 
funções de presidente de 2.• Junta de r 
Conciliação e Julgamento do Dist.rl!o 1 
Federal. conouanto tenh11 apreciado e 
,,chado razcá.veLs C6 motivos invoca-~ 
doo no ~do. ·· • 



A~D-40 - ACf'i3 

3Q Reftgimento de Inf~ntaria 

Niteroi,lG/lü/43 
c»l. Diretor 

Exmo Sr. Presidente do Conselho Regio
nal do Trabalho da la .Região 

• Comunicaçao (Paz) 
1- Para os fins ~revistos na res~osta do Presidente do D4SP ás 

consultas sobre a situação dos ,servidores ,ublicos matriculados nos Jfu• 
clêos ou c.P.o.R. ( Processos nGs 12.212 e 12.793 - •n.o. da União, Seção 
20 /9/43), em que foi de ~~u~;~uan4o essa matricula decorrer de oo~voca
ção, deverão ser a,llcadas as dis•o~iqÕes do D.L. nD 4.548, de 4/8/42. al-

" "' I 

terado ~lo de ng 4.644, de 2/9/42, devendo o servidor ~er considerado l A• 
cen.t.Go, comunico a V. Bx. que decorreu de convocação a -tr1cula COII)tUl• -, ~ . 
aor1a dO a~ uno na 435, Geraldo llontedo!11o Beaerra • ...... , Preeldente 

8eSunda Junta de Oono~llatáo •~ Jul8a-nto, , do Dlatr1to Federal, no Wu• -· . .• "-., 

..... , \. anexo a · este Reg1•nti't co• sede em s. Gonçalo, B. do Rio. 



EIS ·a MEMORIAL ·DOS 
' 

DISSIDEN·TES DA UFF 
O memorial dos conselheiros dissiden-, 

tes da Universidade Federal Fluminense 
~sinado por 39 pessoas, f~enviado, on ...... 
tem, ao Ministro da Educ -o e CulLura, 
Ney Braga, prorestando co tra a suspen
são do Conselho Universi~o e manifes
tando irrestrito apoio ao noyo Reitor, pro-
fessor Geraldo Cardoso. .l 

No documento, integrantes do Conselho 
Universitário - mais de do terços dos 55 
membros - manifestam Ministro · da 
Educação "sua perplexidad ante a posi
ção assumida pelo Magni co Reitor, de 
suspender as atividades do. nselho Uni
versitário, inclusive as re ões ordinárias 
mensais previstas em esta.t to e já convo
cadas com data marcada", tude que qua-
lificam de "insólita e ao pio da lei" . 

Os professores, depois · denunciar as 
arbitrariedades cometidas . o Reitor Jor
ge Emanuel, ao encamin~ a aprovação 
de modificações dos estat da entida-
de, afi~: "Ele pretend superpor ao 
órgão supremo da Univer d de, de quem, 
ao contrário, devia cump r~s decisões". 
Quanto à suspensão para P!~ter a ordem 
e a disciplina, os professor:· s dizem que 
não tem quaisquer funda~ . , "por mais 
que se amplie o conceito ae tico de in-
disciplina". 

O memorial na .w~>~::w:.n~. 
"Excelentíssimo 

Educação e Cultura. 
do Conselho Universi 
de Federal Fluminense, 
de maio próximo pass1 
lheiros manifestaram-se 

Presidência do Conselho requerimento fir
mado pela maioria absoluta de seus mem
bros, no sentido de que fosse retirado da 
ordem do dia, o anteprojeto da reforma 
de estatuto, mantendo-se em pauta, ape
nas, o anteprojeto de Regimento Geral, 
complementar ao estatuto em vigor (Doe. 
n.0 5). 

Entendeu sua Magnificência submeter 
o referido requerimento à votação do ple
nário, comunicando que, se o mesmo fosse 
aprovado, impugnaria o resultado, com fun- · 
damento no § 3.0 do art. 31, do Estatuto, 
"verbis"· 

"§ 3.o - o Reitor c9nvocará, no prazo 
de 10 (dez) dias, o Conselho Universitã
rio ou o Conselho de Ensino e Pesquisa pa
ra deliberarem sobre a impugnação que 
oponha a resoluções desses Conselhos, a 
qual, pelo voto de dois terços dos membros 
dos respectivos Conselhos, poderá ser re
jeitada". 

Vários conselheiros argüiram a ina
plicabilidade "in casu" do preceito mencio
nado pelo Magnífico Reitor, uma vez que 
o plenário estaria decidindo não uma Re
solução, que é caracteristicamente norma
tiva, mas tão-somente, uma questão rela
tiva a exclusão de assunto da ordem do 
dia. 

Decidida a preliminar, com a aprova
ção do requerimento em causa (doe. 6), o 
Magnífico Reitor encerrou a sessão, sem 
possibilitar o exame dos demais assuntos 
constantes da ordem do dia. 

Na :fluência do prazo previsto no 
positivo invocado pelo Magniftco Reitor 
membros do Conselho Univend~ fo1 
surpreendidos com_ o receblme. . n_ t;Q'"_·~~ ~ .' 
cio pesaoal, em q~-Su& 14Aea~~~~ 
munlca ter 1'880l-.~ · .,re...,.. 

~F~__::>"-
1'{~ :z ,__ 6 -~'-'1 

I 



Os professores, depol.8 
arbl trarledades cometi dai 
ge Emanuel, ao 
de modificações 
de,. afirmam: "Ele pretende 
órgão supremo da Universl 
ao contrário, devia 
~uanto à suspensão 
e a disciplina, os 
não tem quaisquer IWlUa.m.l 
que se amplie o conceito 
disciplina". 

O. memorial na uu;egra 
"Excelentissimo 

Educação e Cultura. 
do conselho 
de Federal 
de maio próximo 
lheiros 

da Unlversidado, principalsl 
·der exigência inadiáVI 
deral de Educa~ão, 
tosse OOilvocada reunião 
118 fim. 

Ao aceitar a proposta-1 
messa teit.a na oportuntdal 
Reitor .convocou, po~t.Priniol 
extraordinária para 
cuja ordem do dia 

1) normas para 
geral e modificações 

2) discussão e 
geral e modificações 
<Doe. 1, 2, 3 e 4) • 

Ao iniciar-se a 
te, diversos conselheiros 
contráridJ à pretendida 
na oportunidade, por 
ereto n.o 62.414, de 
truturou a Universicta.de 
ae, a qual preceitua em . 

"Art. 9.o- Em praz~~ su1 
cinco anos, a contar da ação 
gimento Geral, a Unlversi . FedP. 
mlnense promoVE 

pleta da reforma lnl. cl. ai· l freseiJ decreto, visando n~la ln. . . os reaj\l 
tamentos que se enden cessários 
alcançar a segunda ~~ · · entração 
de B1UZ8 untãaàea, ·c~ · .. disposto no 
parágrafo único do ·~ , pUos nos-
lOS). 

o referido 
gunda fase de reestni$ 
dade Federal 1'1~ 

oponha a resoluções desses conseii:liOs, a 
qual, pelo voto de dois terços dos membros 
dos respectivos Conselhos, poderá ser re
jeitada". 

Vários conselheiros argiüram a lna
plicabllidade "in casu" do preceito mencio
nado pelo Magnífico Reitor, uma vez que 
o plenário estaria decidindo não uma Re
solução, que é caracteristicamente norma
tiva, mas tão-som:ente, uma questão rela
tiva a exclusão de assunto da ordem do 
dia . 

Decidida a preliminar, com a aprova
ção do requerimento em causa (doc. 6), o 
Ma.gnifico Reitor encerrou a sessão, sem 
possibilitar o exame dos demais assuntos 
constantes da ordém do dia . 

Na fluência do prazo previsto no dls-
. positivo invocado p~lo Magnífico Reitor, os 
membros do Conselho Universitário foram 
surpreendidos com o recebimento ''de ofi
cio pessoal, em que Sua Magnificência co
munica ter resolvido BUBP'eader, tempora
rlament•, u ret~nU. do C.,._lho. Un.iver
Bftárlo, alicerçando o seu .a~ ,..no intuito de 
"manter a ordem e a dilsciplina neste .com
plexissimo organismo que é uma Univer-
sidade" (doc. n.o 7). · 

"Como ficou evidenciado acima, a di
vergência entre o Magnífico Reitor e o 
Egrégio Conselho Universitário prende-se, 
exclusivamente, a problemas relativos à 
llegaJ1dade da proposta de modifica.ções 
estatutárias constantes da ordem do dia". 

"Por mais que se amplie o conceito 
semântico de · indisciplina, não se pode 
imputar ao Conselho tal acusação, pois 
sempre agiu dentro de sua competência e 
no resguardo da Lei. Cabe ressaltar que 
o colegiado supremo da Universidade apro
vou todas aa proposições de interesse da 
'Universidade, a êle apresentada na atual 
gestão, inclusive as que constaram da or
dem do dia da penúltima reunião (sessão 
ordinária de 29 de maio> ". 

"Em face do que acima se expôs, os 
abaixo-assinados, integrantes do Conselho 
Universitário da Universidade Feder.a.I Flu
minense, composto de 55 membros, vêm 
em sua maioria absoluta, manifestar a V. 
Excla. sua perplexidade ante a posição as
sumtda pelo Magnifico Reitor, de suspen
der u atividades do Conselho Universitá
rio, inclusive as reuniões ordinárias men
sais previstas no Estatuto e já convocadas 
com data marcada, atitude insólita e ao 
arrepio da Lei, com a qual pretende se 

ao órgão supremo da Unlversi· 
ao contrirlo, dem cumprir 

em quem todos conhecem as quall• 
dades para o exercicio de tão elevado car
ro e confiam 8('.1" plenamente capaz de con
gregar todos os setores da Universidade 
em torno de sua futura administração". 

.. 



f~o(p~ll 

C'-~ o4_ ::r~) ?>1crlL ~~ dt_ --{'f?:'/ 

Faculdade de Filosofia 
de Macaé tem, hoje, a · 
primeira aula inaugural 

Uma nova Faculdade de Filosofia vai ser 
instalada, hoje, no Estado do Rio para funcio
nar no Muni-cípio de Macaé, no Norte flumi
nense, região que conta com mais duas esco
las em Campos e Itaperuna para atender aos 
estudantes da área de Ciências Humanas, 
principalmente aqueles que não conseguem 
cl~si.ficação no vestibular do Cesgranrio. 

A aula inaugural do primeiro dia de fun
cionáfuentõ dA Facu1ªâdê de Filosofia dê Mi= 
ca.é. será hoje, às 20 horas, no Salão nobre da 
Camara Municipal e será proferida pelo Mi
nistro Geraldo Bezerra. de Menezes. A ""'Factrt= 
dâde Slêrã mantida pela Fündaçao Educacio
nal Luis Reid, que cedeu suas dependências 
para o funcionamento do colé,gio estadual 
looal. 

Oportunidades 
Segundo o pres-idente da Fundação Luís 

Reid, Deputado Cláudio Moaci!r (MDB) a no-

! 
va Faculdade de Filosofia, contará com os 
cursos de Pe<Jagogi'L com 80 alunos e o d~ 
tras <Português e Inglês), com 60 estudantes 
aprovados no Vestibulir realizado no inicio 
deste mês. No próximo ano, a Fundação pre
tende ampliar o número de cursos incluindo 
Português - Literatura e Português - Fran
cês. A mensalidade para esta primeira turma 
será de Cr$ 170,00. 

O Deputado Cláudio Moacir justüicou a 
criação de mais uma faculdade de Filosofia 
no Norte, explicalldo que a região é de fácil 
acesso e próxima aos Muni~~ de Arama.wa, 
São Pedro da Aldeia Sa.ntã na Madalena e 
C§!ioe~âo de lYlã&\Su, que ainda não dis
poem e escolas superiores. Seu funciona
mento este ano - o ano letivo vai começar dia 
8 de abril - foi autorizado pelo C()nselho Es
tadual de Educação. 

Funcionamento 
A Faculdade de Filosofia de Maoaé fun

cionará no prédio anexo ao Colégio Estadual 
da Fundação Luís Reid. Segundo o Deputado 
Cláudio Moacir, as dependências do imóvel fo- . 
mm cedidas ao Governo do Estado do Rio 
para a manutenção do Colégio Estadual. O 
E.ítado paga apenas os professores, enquanto 
a ;Fundação presta todos os serviços ao colégio 
làcal. Disse, ainda, que as dependências são 
amplas e com condições para o funcionamen
tO da Faculdade, com sua primeira turma fo1 
mad.a de 140 alunos. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSAO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

Qf:Í.oio n2f(; J /14 - CN1·1C Em f de abril de 1974 

J:la Secretária-Geral da C~fi.iC 

Ao : Cons. Ministro Prof. Dr. Geraldo 
l••OntedÔnio Bezerra de Menezes 

Assunto : Voto de Cobgratula.çÕes 

Senhor Conselhiro 

Tenho a grata aatisfaçao ue oficializar a V.Exa, que esta 

Comissão em Reuniao Plenária do dia primeiro de abril do corrente ano (Ata ••• 

707a), aprovou unanimimente o seguinte voto de louvor, por proposta do Conse -

lheiro Prof. Dr. Humberto Grande: 

,, 

O Cons. BEZERRA DE I.fr.:rfBZES levou ao conhecimento da. Casa 

a instalação em ~~c!t, da Faculu~e de Filosofia, Ciências 

e Letras, pr1meiro estabelecimento de nfvel superior da r~ 

gião, e que teve a honra de ser convidado para proferir a 

aula inaugural da Faculdade, fixando não só a "Educação e 

o Desenvolvimento" , como a significação da iniciativa,que 

vai atender wn número aproximado de 70.000 estudantes.Fri

sou que nada menos de dez municÍpios fluminenses serão a-

tendidos, pela Escola, tendo S. Exa., a seguir, solicitado 

à Mesa, ouvido o Plenário, o envio de telegrama de congra

tulaçÕes ao Diretor da Instituição- Prof . CJJUDS AUGUSTO 

RAI·IO::> FILHO, proposta aprovada, por unanimidade, pelo Co-

legiado. lifa ocasião, o Cons. Hffi.J3ERrO GR.AKDE sugeriu ' a 

Presidência que esse voto de congratulaçÕes se estendesse 

também ao Cons. BEZERRA DE MEIIEZES, pela importância do 

tema versado por S. Exa., na aula inaugural em consonância 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

... l; 
com a doutrina da Casa, tambem aprovada pelos seus pares., , 

Uo ensejo roiteiro a V • .E:xa. os protestos de consideração 

e apreço. 

~ ln1ev .'};t· fit-<-At'-'~&d 
Ilo:L ALB...::m'DfA DE c.f},TRO FIGTTJiiiREDO 

Secretária-Geral 

JUSC/runs. 



. I 
Saudaç"lSeas: ;.. Acuso o recebimento da sua carta de 29 transato,a qual, 1 

I 

conforme se sucáde com as demais cartas que o carissimo amigo a m.ill l 
tea escrito, causou-me a mais profunda alegr!a, solicito do cari~s! / 

mo amigo as minhas veemeates excusas devido ao fato de somente ag6- I 

ra ter eu me manifestado de forma epistolar, á que o meu bom amigo

historiad&r e lineasta Gilberto Martins, que juntamente com o hiato -
riad&r advogado e profess&r Waldomiro Benedito de Abreu, me Pinda,

toma conta da bibliotáca e do arquivo de meu pai e aí efetuou pes -

quisas hist6ricas pro livro que escreveu e que está sendo editado,

e que a mim igua~ente ajuda na catalogaç~o pelo sistema decimal de 

uma outra bibliotéca ecletica de minha propriedade situada no andar 

superi&r da casa onde nasci e resido e que tem prestado ajuda igual 

· j mente a mim nessa tar4~& de copiar pelo sistema xerox a correspon : 

q~a havida entre nossos progenit&res, nlo tem aparecido,esse ~ 

go e companheiro de lides intelectuais, ainda jovem, possue val&r -

incomensurável, está se realizando na dupla qU§lidade de estudioso

do nosso passado hist6rico e homem de cinema, faz parte de um Insti -
tuto de Cinema, de C~ssões de Folclore, e da Comiss~o de Teatro ! 
mad&r do Vale do Paraíba, confo~ nos á dado verificar ele anda ex ... 
tremamente ativo e em perene ocupaç~o, daí a dem6ra da remessa da ~ 

matária solicitada -verdadeiramente indispensável ao caríssimo ami ... 
go afim de ultimar o livro que está escrevenào sobre o seu ilustre-- - --- -
pai, metade da c~çl.o da correspondência em xerox ja foi feita, -

falta a outra metade, as copias s~o perfeitissimas, a nitidez delas 

é fabul6sa, inclusive um retrato do Dr Bezerra de Menezes que saiu,-
' 

magnífico, uma belesa~ essas copias em xerox estão sendo realizadas 

pela Papelaria Campelo, daqu! da cidade,- a qual está aparelhada pra 

executa-las, bem como igualmente copias ameografadas, igualmente ! 

parelhado com sistema xerox de copias encontr~e o Cartorio 18 22 

Oficio, situado no Forum, e quanto a documentaçto original, essa nlo I 

será cedida devido a fazer parte do arquivo de meu pai, todavía as

reproduç~es atravás do novo e revolucionário sistema est~o de aà&r

do com o desiderato do caríssimo amigo e correspondem plena e per -

feitamente le finalidades a que se destinam, aguarde pois o cariss! 

mo amigo a matária solicitada, a qual será bráve remetida, nlo deae . ... 
~o que se atrase a conclus•o do valiosíssimo livro do caríssimo am! 
go, do qual gostaría imenso de receber um exemplar tão logo seu.a ·~ 

cásso de livraria. 



-~-

Cumpre-me aqu:! ressaltar a alegr!a imensa que sinto em 

servir ao carissuo amigo,- essa ·alegria ~~abul.6sa, ~ um tesourõ~~& 

indescri ti.-1, o intercbbio cul. tural á de suma import~cia em as

suntos que dizem respeito a cultura em seus mais variados asp~ctos~ 

a pesquisa nos arquivos particulares al~m dos arquivos publicos á~· 

pois, valiosíssima, mesmo particulares tais arquivos deveriam ser

declarados de utilidade publica por seus donos, por ora nada possuo 

arquivado, porám, quando possuir, e for util a quem qu'r que se in -
ter~sse pelos mais variados assuntos, estará as ordens, principal-

mente no que diz respeito a estudantes que tem que pesquisar afim

de escreverem sobre os assuntos estudados, tudo o que eu fizer afim 

de ajudar estudantes a tfim causa alegr!a e felicidade, devóto aos

estudantes universitários o mais religioso respeito, s~o maravilh6 -
sos, lutam por um lugar ao sol na mais justa e humana das aspira -

çaes, um bom numero deles a mim recorreu e as v~zes recorre, a aju -
da que a eles prestei a presto ~ de coraç~o • 

. E pra terminar, apenas um esclarecimento: o meu avô á -

que era apenas Felix êuisard, o meu pai _Felix Guisard Filho, e eu, 

a terceira geraç~o, Felix Guisard Netto. 

Tôdas as vêzes que o caríssimo - airiigo-=precisar -de-- alguiilooo'

documento ou de outro material qualquár á s6 escrever que aqu:! me 

encontro e me encontrarei sempre pronto pra servi-lo. 

As saudaçaes do ~go 

6-~~-
Felix Guisard Netto. 

Caixa Postal 263. 

12 .100 Taubatá. 

Estado de S~o Paulo. 



l O DIA • Rio, 7 /8-0utubro-197~ 

futebol pitoresco 
,~, ' 

PATRONO REDIVIVO? 
No Ginãstioo Português, almoçãvamos, Lu· 

oiano dos Anjos, o Professor João Batista da 
Costa e eu; quando alguém me acenou. Era o 
presidente do América. Como já se esgotara o 
acervo anedotário do mestre, Luciano e eu, em 

,. atenção ao convite,. fomos palestrar com Herá
clitô, e colhemos, entre outras curiosas notí
cias, ·que o Álvaro Bragança insistentemente 

· lhe fala em reeleição ! · 
Nesse momento, veio-me à memória a sau

dosa figura de Antônio Gomes de Avelar, que
rido· patrono do nosso clube, porque, no seu 
tempo, lhe outorgavam convidar os candidatos, 
imprescindível que era sua concordância. O 
«Btagantino:t, portanto, está fazendo as vezes 
dele. Pena é que o América não possa ter dois 
patronos; tampouco, reencarnar-se o espírito 
Avelar em Bragança! 

A saída do restaurante, vimos um Dodge 
exibindo espetacular emblema do América. Era 
·Era do corretor José Ramos, segundo informa
ção do motorista Orlando, que o esperava. He
ráclito sugeriu anotar o número do carro -
BA 6911 -, certamente para que amanhã, 
quem ler esta coluna, fazer sua fezinha ..• 

Antes de nos despedirmos, Schiavo (agora 
a :Sós comigo) disse que até então aguardara 
o advogado Dilermando Nonato Cruz, a fim de 
procurarem o diretor da Rádio Mauã. A minha 
pergunta sobre o assunto que o levava à emis
sora, respondeu que iria averiguar se o «tape• 
de certo dia ainda se encontrava no arquivo, 
pois seu filho fora injustamente acusado ! Pro-

- curei dissuadi-lo; mas ele parecia com firme 
determinação, pois, já nas proximidades do Mi
nistério do Trabalho, ao avistar Oswaldo, irmão 
de Orlando Baptista, não quis a ele dirigir-se. 
a despeito de minha sugestão. Insistia em falar 
ao diretor. E foi, dizendo: mais tarde eu tele
fono. E não telefonou ... 

Conselho Deliberativo - Aproximam-se as 
eleições para a presidência do mais alto poder 
do América. Pelo que apurei, Murilo Pinhei· 
ro Alves é mesmo o «fieb candidato da facção 
do ex-presidente Wolney Braune, motivo pelo 
qual advirto aos que discordem de tal candi
datura, do perigo de ficarem inativos. No Amé· 
rica, a chapa oposicionista nem sempre é pre
parada a tempo. Não vã o «Kid Palavrão• Men
des, portanto, dormir no ponto ... 

Presidência do Clube - Aóstração feita do 
«patronab convite, continuamos à espera da 
manifestação de Wilson Freire Carvalhal, pois 
Heráclito me afirmou, em presença do Lucia· 
no dos Anjos, senti-lo muito animado, mas; por 
outro lado, um tanto ou quanto receoso. Pu· 
dera!. .. 

Ordem do Mérito - Dia 5, os Ministros Ge
raldo Mohtedônio Bezerra de Menezes, taldêT
ra Neto e Astolfo Serra foram agraciados pelo 
presidente do Tribunal Superior do T11abalho, 
Ministro Mozart Victor Russomano, com a Or· 
dem do Mérito Judiciário, no grau de Grã-Cruz. 
Todos presidiram o TST. Atualmente, Bezerra 
de Menezes é Professor de Direito, em Niterói, 
e membro da Comissão Nacional de Moral e 
Civismo. Sempre torçeu pelo América; mas, 
se1'ena e discretamente, como é de sua feição. 

Inferno Rubro - O presidente do «<nferno 
Rubro», Dario Meii'eles, mandou-me pessimis· 
ta carba, na qual tacha de malfssima a situa
ção do América ! Refere-se ao artigo de Heral· 
do Tavares, no «Jornal da Tijucu («Vinte e 
um Tiros de Campos Sales»), para concluir 
que andamos exatamente em sentido contrário 
àquele desejado por Belfort Duarte ! Fala dos 
«homens de preto•, sempre arbitrando em nos
so prejuízo; do absurdo do voto plural, na FCF; 
e cita nomes de próceres, para ele nefastos ao 
América. Em contraposição, elogia Nilson Fer· 

João Aníero de Carvalho 

nandes, «André-do-Escapulário•, «Juca», «San
gue», Sílvio Vereza, além de outros, «cuja de· 
$enfreada paixãõ pelo América, mas conscien~e 
e admirável, me dá forca e incentivo para amá
lo e por ele lutan . 

Muito bem, «Capitão América• ! 
Garra Americana - Em 1955, com o titulo 

de vice-campeão, nosso time representou o Rio 
na «Taça Charles Millen. Batemos o Pefiarol 
(4xl), e antes de derrotarmos o Flamengo 
(lxO), jogamos com o Benfica. Vencemos por 
4x2 ! Foi quando a família Mendes Borba, toda 
ela americana, fiel seguidora do bom exemplo 
dado pela genitora, D. Honorina, provou que 
quantos torcem unidos, assim brigam. De fato, 
revidando provocações de lusitanos, inconfor
mados com a derrota, Paulo, Manoel, Antônio, 
Celina e Odete Mendes Borba «saíram no bi'a
ÇO» com um grupo de aficionados benfiquistas. 
Odete «e&palhou-se• singula.rn:tente: aplicou 
boas sapatadas num luso mais afoito. Não 
fosse a intervenção de policiais, o irmão 

· dalém-mar teria ficado em maus lençóis: o 
salto do sapato da Odete era modelo Luís 
XV! ... 

Paulo Borba compôs, e agora está emen
dando, a terceira edição de meu livro, «Car
gos de Direção no Direito do Trabalho». Oxa
lá minha indiscrição não o predisponha con· 
tra mim ... 

Novo Col'tejo - Conforme registrou «A 
Notícia», torcedores realizaram, domingo, pas· 
seata de protesto, com faixa alusiva à saída 
de dois dirigentes. Hoje, pelo que consta, 
será bisada, desta feita com bumba·meu-boi 
e vários instrumentos de percussão. Contudo, 
segundo um dos visados, ele não deixará a 

presidência antes do término de seu manda
to; donde se infere: se os promotores não 
des-istirem, terão de fazer passeatas até de
zembro ..• 

Apelo: Coloque um plástico do Amériea 
em seu automóvel ! 



2 a prece e o sacrifício que fazem 
toda a minha força. 

Stf Teresinha 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

Q.f~çio n9 12'-1 /73-rnMc Em Jl ~ I() - "!' 3 

Do Secretária-Geral da rnMC 

Ao Cons. Ministro Dr. Prof. Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes. 

Assunto: Voto de congratulações: 

Senhor Conselheiro: 

Tenho a grata satisfação de informar a V.Ex~ que 
por proposta do C~nselheiro Benjamin Sodré, aprovada e inseri
da em Ata, na 634. Reunião Plenária, realizada dia 8 de outu
bro de 1973, o seguinte voto de congratulações a V.Ex?: 

" ••• Fêz uso da palavra o Cons. Benjamin Sodré , 
para fazer duas breves. comunicações: a primei
ra delas, referente ao noticiário divulgado pe
la "VOZ DO BRASIL", edição radiofônica de 3 do 
corrente, dando conta que o Ministro Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, digno companhei 
ro de Colegiado, havia sido 'distinguido com a 
"GRAN CRUZ DO ~RITO JUDICI.AR!O E TRABALHISTA" 
razão por que deixava consignado o seu voto de 
satisfação e de congratulações pela mencionada 
honraria que lhe foi concedida ••• "-"... Todos 
os membros do Colegiado externaram ao Cons. Ge
raldo Montedônio Bezerra de Menezes a homena
gem do seu mais sincero jÚbilo pela merecida 
consagração de que foi alvo S.Ex?, dizendo, ai~ 
da, da imensa satisfação que se .constitui sua 
presença nesta Casa, não só pelos elevados pro
pósitos com que vem oferecendo seus serviços à 
CNMC, corno, igualmente, pelo alto conceito em 
que é tido pelos seus semelhqntes, por sua edi
ficante vida cultural e profissional ••• " 

No ensejo, reitero os protestos de alto apreço e 
consideração. 

MAC/ebl 

uk ~ 
ALMA ALBERTINA DE fbs~oo FIGUEIREDO 

Secretária-Geral da CNMC 

.... ~ 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

homem 
e 

CONSCIENTEMENTE, 
NINGUEM SE JULGARA 
CAPAZ. POR MAIOR TRIBUTO 
A SfNTESE, DE ESGOTAR, 
NOS LIMitES DE UM ARTIGO, 
TEMA DE TAL EXTENSÃO 
E PROFUNDIDADE. 
NEM PRECISARfAMOS 
RESSALTAR-LHE A 
RESSONANCIA EM DIVERSOS 
CAMPOS DE ATUAÇÃO OU 
EM VARIAS DISCIPLINAS, 
RESTRITOS ESTIVESSEMOS 
AO PLANO EDUCACIONAL. 

IMPRESSIONANTES, 
A TODAS AS LUZES, OS 
ASP'ECTOS AXIOLOG ICOS 
QUE O TEMA OFERECE NOS 
SEUS VfNCULOS 
INARREDAVEIS COM A 
PESSOA HUMANA OU 
GARANTIAS ESSENCIAIS A 
SUA DIGNIDADE E 
FORMAÇÃO. EXPRESSA, 
EM SUMA, A PRIMAZIA DA 
PESSOA NA PROPALADA 
ESTRATEGIA DO 
DESENVOLVIMENTO. AO 
EXAME DE TAIS ASPECTOS 
E QUE NOS PROPOMOS . . 

!;7 

ALICERCES 

Multiplicam-se, os estudos, gerais e 
especializados, a respeito do desenvolvi
mento, fixando-o à luz da pessoa humana. 

Não o quetemos como palavra má
gica ou instrumento capaz de embalares
perança fugidias. Querêmo-lo com ali
cerce finalístico e objetivos reais. 

Sem o prévio exame dos "meios 
concretos e práticos de realização e co
operação", cairemos, neste .domínio, co
mo diria NABUCO, numa "política de 
construção no vácuo". Sem aqueles pres
suposto, o desenvolvimento converter-se-á 
em panacéia ou termo de exploração 
ignóbil. 

Porque estejamos sob o impacto 
cívico das comemorações de Sesquicen
tenário, têm lugar as expressões harmôni
cas inscritas no símbolo da Pátria: Ordem 
e Progresso. Nem se justificam mutilações 
no conceito de progresso, capazes de esva
siar-lhe o conteúdo. Admitir que os nos
sos maiores ou os republicanos que ele
geram a divisa, pretendessem reduzi-lo à 
dimensão econômica, à evolução material, 
seria distorcer a história. Condicionada à 
época, tiverarr. eles idéia plena do progres
so, capaz de envolver os valores espi
rituais, que se projetam, por assim dizer, 
na própria alma da nacionalidade. 

Dispensâmo-nos à análise das duas 
expressões _,_ progresso e desenvolvimento 
- ao seu paralelo ou diferenciação, cum
prindo-nos lembrar que um dos documen
tos .de maior repercussão universal dos úl
timos tempos sobre o tema contém, exa
tame-nte, este título expressivo: Popu
lorum progressio 

MEIOS E FINS 
Consenti na afirmação sediça: o de

senvolvimento não çonstitui, qual o Esta
do, um fim em si. Meio, apenas, não ve-

. mos como conceituá-lo ou persegui-lo fo
ra de uma perspectiva humana. 

Eis a única idéia válida: o homem, 
centro e ápice de toda concepçao ou polí· 
tica desenvolvimentista. Mas, o homem na 
sua visão global, inteiriça: espírito e ma· 
téria. 

Fala-se em desenvolvimento dos po· 
vos, ·em regra, classificando-o por t,rês es
tágios: povo desenvolvido, povo em vias 
de desenvolvimento, povo sub-desenvolvi
do. Sempre povo, expressão humana. 

Se. particularizando-o, aludimos a 
regiões, distinguindo-as em supranacionais 
e nacionais, regionais, interioranas ou 
não, rurais ou metropolitanas, demarca
das, ou não, pelas lindes da divisão polí
.tica, e, se quizerdes, pelas c~ndições geo· 
--econômicas, ainda assim, o certo é que, 
consciente ou inconscientemente, se tein em 
conta,menos o espaço físico, do que, pro
priamente, os seres humanos que nele ha
bitam, vivendo ou sobrevivendo. 

Sim. Populações há que sobrevivem, 
párias do processo de desenvolvimento, 
vítimas da desnutrição, da doença, do 
analfabetismo, destituídas de condições 
capazes de lhes assegurar um mínimo de 
existência digna. 

Bem sabemos que se buscam solu
ções adequadas às exigências regionais, 
através de providências parciais ou glo
bais, para superar tais disparidades ou de
níveis. Urge, porém, a soma de esforços, a 
cooperação geral, a fim de que às popula
ções marginalizadas se assegure partici
pação efetiva na vida soci.al e econômica 
de cada país. 

A só preocupação com esses proble
mas constitui seguro índice de progresso 
espiritual da humanidade. 

CONCEITOS 
Aceitamos do desenvolvimen-to a 

formulação objetiva, humana, cristã, que 
extraio da Populorum progressio, e alcan
ça - "o desenvolvimento integral do ho
mem e o desenvolvimento solidário da hu
manidade". 

Nesta idéia, concentra-se e res
plende o· seu valor humano. Disse-o Paulo 
V1 magistralmente: "O verdadeiro desen
volvimento é, para cada um e para todos. 
a passagem de condições menos humanas 
a condições mais humanas" (n .20) 

Compreende-se que o Pe. LEBRET. 
conhecido estudioso da Dinâmica concre· 
ta do desenvolvimento, - por sinal, título 
de um dos seus Livros - haja propugnado 
por defmição "em termos que não sejam 
apenas estatísticos, mas dentro de coorde· 
nadas humanas" (in François Malley -Le 
Pere Lebret - L 'Economie. au Service des 
Hommes - Paris~ 1968). 

O conceito que colocamos em pau
ta - deixai passar o dizer forense - recla
ma considerações, rápidas que sejam. 

Abrímo-las, com este registro à 
margem: até falando a professores em a· 
creditados centros universitários. timbram 
alguns conferencistas em duvidar da matu
ridade intelectual e argúcia do auditório. 
Tranquilizai-vos. Não integramos o elen
co. 
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GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

omem 
e progresso 

CONSCIENTEMENTE, 
NINGUt:M SE JULGARA 
CAPAZ, POR MAIOR TRIBUTO 
A SfNTESE, DE ESGOTAR, 
NOS LIMitES DE UM ARTIGO, 
TEMA DE TAL EXTENSÃO 
E PROFUNDIDADE. 
NEM PRECISARfAMOS 
RESSALTAR-LHE A 
RESSONANCIA EM DIVERSOS 
CAMPOS DE ATUAÇÃO OU 
EM VARIAS DISCIPLINAS, 
RESTRITOS ESTIVI:SSEMOS 
AO PLANO EDUCACIONAL. 

IMPRESSIONANTES, 
A TODAS AS LUZES, OS 
ASPECTOS AXIOLOGICOS 
QUE O TEMA OFERECE NOS 
SEUS VfNCULOS 
INARREDAVEIS COM A 
PESSOA HUMANA OU 
GARANTIAS ESSENCIAIS A 
SUA DIGNIDADE E 
FORMAÇAO.EXPRESSA, 

SUMA, A PRIMAZIA DA 
» ESSOA NA PROPALADA 

:STRATt:GIA DO 
NVOLVIMENTO. AO 

EXAME DE TAIS ASPECTOS 
QUE NOS PROPOMOS. 

ALICERCES 
Multiplicam-se, os estudos, gerais e 

especializados, a respeito do desenvolvi
mento, fixando-o à luz da pessoa humana. 

Não o queremos como palavra má
gica ou instrumento capaz de embalares
perança fugidias. Querêmo-lo com ali
cerce ftnalístico e objetivos reais. 

Sem o prévio exame dos "meios 
concretos e práticos de realização e co
operação", cairemos, neste .domínio, co
mo diria NABUCO, numa "política de 
construção no vácuo". Sem aqueles pres
suposto, o desenvolvimento converter-se-á 
em panacéia ou termo de exploração 
ignóbil. 

Porque estejamos sob o impacto 
cívico das comemorações de Sesquicen
tenário, têm lugar as expressões harmôni· 
cas inscritas no símbolo da Pátria: Ordem 
e Progresso. Nem se justificam mutilações 
no conceito de progresso, capazes de esva
siar-lhe o conteúdo. Admitir que os nos
sos maiores ou os republicanos que ele
geram a divisa, pretendessem reduzi-lo à 
dimensão econômica, à evolução material, 
seria distorcer a história. Condicionada à 
época, tiveram eles idéia plena do progres
so, capaz de envolver os valores espi· 
ri tu ais, que se projetam, por assim dizer, 
na própria alma da nacionalidade. 

Dispensâmo-nos à análise das duas 
expressões -'- progresso e desenvolvimento 
- ao seu paralelo ou diferenciação, cum
prindo-nos lembrar que um dos documen
tos _de maior repercussão universal dos úl
timos tempos sobre o tema contém, exa
tamente, este título expressivo: Popu
lorum progressio 

MEIOS E FINS 
Consenti na afirmação sediça: o de

senvolvimento não constitui, qual o Esta· 
do, um fim em si. Meio, apenas, não ve-

. mos como conceituá-lo ou persegui-lo fo
ra de uma perspectiva humana. 

Eis a única idéia válida: o homem, 
centro e ápice de toda concepçao ou polí
tica desenvolvimentista. Mas, o homem na 
sua visão global, inteiriça: espírito e ma
téria. 

Fala-se em desenvolvimento dos po
vos, em regra, classificando-o por três es
tágios: povo desenvolvido, povo em vias 
de desenvolvimento, povo su h-desenvolvi· 
do. Sempre povo, expressão humana. 

Se. particularizando-o, aludimos a 
regiões, distinguindo-as em supranacionais 
e nacionais, regionais, interioranas ou 
não, rurais ou metropolitanas, demarca
das, ou não, pelas lindes da divisão polí
_tica, e, se quizerdes, pelas c~ndições geo
-econômicas, ainda assim, o certo é que, 
collliCrilte ou inconscientemente, se tein em 
conta,menos o espaço físico, do que, pro
priamente, os seres humanos que nele ha
bitam, vivendo ou sobrevivendo. 

Sim. Populações há que sobrevivem, 
párias do processo de desenvolvimento, 
vítimas da desnutrição, da doença, do 
analfabetismo, destituídas de condições 
capazes de lhes assegurar um mínimo de 
existência digna. 

Bem sabemos que se buscam solu
ções adequadas às exigências regionais, 
através de providências parciais ou glo
bais, para superar tais disparidades ou de
níveis. Urge, porém, a soma de esforços, a 
cooperação geral, a ftm de que às popula
ções marginalizadas se assegure partici· 
pação efetiva na vida soci_al e econômica 
de cada país. 

A só preocupação com esses proble
mas constitui seguro índice de progresso 
espiritual da humanidade. 

CONCEITOS 
Aceitamos do desenvolvimento a 

formulação objetiva, humana, cristã, que 
extraio da Populorum progressio, e alcan
ça - "o desenvolvimento integral do ho
mem e o desenvolvimento solidário da hu
manidade". 

Nesta idéia, concentra-se e res
plende o· seu valor humano. Disse-o Paulo 
VI magistralmente: "O verdadeiro desen
volvimento é, para cada um e para todos. 
a passagem de condições menos humanas 
a condições mais humanas" (n.20) 

Compreende-se que o Pe. LEBRET. 
conhecido estudioso da Dinâmica concre
ta do desenvolvimento,- por sinal, título 
de um dos seus livros - haja propugnado 
por deflnição "em termos que não sejam 
apenas estatísticos, mas dentro de coorde
nadas humanas" (in François Malley -Le 
Pere Lebret - L 'Economie. au Service des 
Hommes ·- Paris; 1968). 

O conceito que colocamos em pau
ta - deixai passar o dizer forense - recla
ma considerações, rápidas que sejam. 

Abrímo-las, com este registro à 
margem: até falando a professores em a
creditados centros universitários. timbram 
alguns conferencistas em duvidar da matu
ridade intelectual e argúcia do auditório. 
Tranquilizai-vos. Não integramos o elen
co. 
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Com o advento e progresso da civili
zação industrial, empenha-se a criatura 
em subjugar-lhe os mistérios . Julga-se au
tosuficiente , ous;;mdo, numa tentaiva que 
é uma tentação diabólica, desafiar o Cria
dor, princípio , harmonia, fim de tudo o 
que existe. 

O perigo do culto ao progresso téc
nico, segundo GABRIEL MARCEL é, 
precisamente, este: "tende a degenerar em 
egolatria, em adoração de si mesmo" em 
outras palavras, "encerra o homem na 
adoração de seu próprio poder criador" . 

Eis o resultado a que chegam os que 
não admitem, cegos pela conquista da 
ciência e da técnica, outro valor ou mes
mo outra realidade , senão a matéria. 
Sobre esta, proclame-se, sem_ desfaleci
mento, a primazia do espírito . E o mesmo 
que dizer: a primazia da pessoa humana. 

A técnica, a mesmíssima técnica, 
pode levar ao "vazio da alma" e a "opres
são do espírito". Consulte-se, entre ou
tros, LASSWEL, na obra Contra/ of 
Mind, de 1961. 

Bem entendido: não há de condenar 
a técnica, em si;apenas não cabe empres
tar-lhe valor absoluto, como ocorre com a 
tecnocracia materialista, mais exata
mente, com a idolatria da técnica, que se 
traduz numa espécie de religião do pro-
gresso. · 

Na Pacem in terris JOÃO XXIII 
des(az dúvidas: "O progresso da ciência e 
das invenções da técnica evidenciam qué 
reina ordem maravilhosa nos seres vivos e 
nas forças da natureza, testemunhando a 
dignidade do homem, capaz de desvendar 
essa ordem e produzir os meios adequa
dos para canalizar, em seu provei to, essas 
forças". E acrescenta: "O avanço da 
ciência e os inventos da técnica demons
tram, antes de tudo , a infinita grandeza 
de Deus, criador do Universo e do 
homem". 

NOÇÃO DO HOMEM 

Na vida humana, nem tudo se 
reduz, num horizontalismo exclusivista , à 
dimensão social e econômica. Subordi
nado, por inteiro , a tais contingências, re
jeita-se-lhe a dignidade, não se lhe reco
nhecem direitos invioláveis. Mas,non in 
solo pãne vivit homo . 

Esta concepção, mutiladora e mes
quinha, da natureza\ do homem, do seu 
ser, da sua consciência, é essencialmente 
falsa. Real, não é só a matéria, real, é tam
bém o espírito. Não é em vão, sem um 
significado superior que do preâmbulo da 
Decl.Amer.dos Direitos e Deveres do Ho
mem, consta expre.ssamente: "É dever do 
homem servir o espírito com todos os 
seus recursos, porque o espírito é a fina
lidade suprema da existência humana e a 
sua máxima categoria". · 

Aquela noção unilateral representa 
radical negação dos valores mais altos da 
pessoa humana. Como tal, é antipersona
lista. BERDIAEFF julga hostil ao prín
cipio da pessoa a concepção do universo 
- poderia ter dito do desenvolvimento
que só abranja um único plano e para a 
qual a natureza do homem se esgote pelo 
fato de pertencer _ele apenas a esse plano 
social do ser, não possuindo dimensão em 
profundidade, porque privado de vida in
terior. 

O contumaz inversor de valores não 
vê no homem - e esta é uma idéia central 
no conteúdo marxista - uma criatura de 
Deus: vê em Deus uma criação do homem 

Na visão cristã, criado à imagem de 
Deus, o homem sem prescindir das res
ponsabilidades terrenas sem ignorar a rea
lidade de sua dimensão social , não renun
cia à vida espiritual, ao mundo interior. 
Não se afasta, em suma, do itinerário da 
salvação eterna. 

Desenvolvimento: melhores condições espirituais e materiais. 

PAPEL DA EDUCAÇÃO 

Grave complexo, o problema edu
cacional não pode ser solucionado a gol
pes no espaço de um relâmpago, ou per
dendo-se o Brasil de vista com a adoção 
precipitada de modelos alienígenas. Há 
muitos dados em que precisamos atentar. 
Este, por exemplo: uma população cons
tituída de 53'Y, de pessoas de menos de 
vinte anos . Outro: os nossos desníveis 
econômicos e sociais, em plano regional, 
embora medidas corajosas se concretizem 
para minorar o problema. 

Um número sem número de crian
ças e jovens continua na condição humi
lhante de não atingir a escola ou aban
dona em graride escala, o curso primário e 
médio com a impossibilidade de uma as
cenção de todo imprescindível à consoli
dação da paz social. 

Por tudo, para a solução do proble
ma educacional brasileiro - tolerai a insis
tência em pontos de vosso conhecimento, 
exige-se a participação ativa da União, dos 
Estados, dos Municípios, sem que se con
traponha a escola oficial à escola privada, 
numa injustificável preocupação monopo
lista. Reclama-se colaboração ampla e res
peito ao pluralismo que caracteriza a so
ciedade moderna. 

Não há prescindir da iniciativa par
ticular, bem assim da maior cooperação e 
participação das comunidades regionais e 
locais. E, verdade, a educação, mormente 
em nossos dias, - professores, conheceis 
bem o problema, - envolve dever comu
nitário, oposto a toda sorte de egoísmo , a 
fun de que se assegure ao homem o di
reito, que é legítimo, de desenvolver apti
dões e qualidades, como alicerce do ideal 
democrático da igualdade de oportuni
dades, com a subordinação única à capa
cidade de cada um. 

Governo, povo, instituições, todos 
estão comprometidos nesta emprêsa, es
sencialmente humana, de democratização 
do ensino. 

EDUCAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 

Em 1969, quando se realizou , em 
São Paulo, a Quarta Conferência Nacional 
de Educação , representando o Estado do 
Rio de Janeiro , como Secretário de Edu
cação e Cultura, realçamos que , nos últi
mos anos, tem sido uma constante, de to
do justificável, 9 debate da conexão entre 
a educação e o desenvolvimento. 

Contudo, advertimos: Ciência, téc
nica, economia, educação, em uma· pala
vra, o desenvolvimento, deve estar "im
pregnado de humanismo" , sem o qual não 
teria sentido a afirmação da Populorum 
progressio: "o desenvolvimento é o novo 
nome da paz", acrescida de ponderações 
complementares: "a educação de base é o 
primeiro objetivo de um plano de desen
volvimento", o desenvolvimento integral 
do h o mem é correlato ao desenvolvi-



Non est hic locus, -- positivamente, 
o lugar não é este, - para um conceito 
analítico, íamos dizendo derramado, de 
desenvolvimento, com referências minu
ciosas à sua problemática, incluídos, com
plexo científico e tecnológico, planeja
mento, técnicas e sistemas produtivos, e 
muito mais. 

De meritis e a vossà benefício, não 
podemos incidir em pormenores. Daí, a 
escolha de síntese intuitiva, translúcida, 
em que aflora, este o seu mérito intrín
seco, a idéia motriz e central do desen
volvimento, cujo conteúdo não se exaura 
"no mecanismo da produção e do 
consumo". 

Por que induzir o expositor ao ba
lanço histórico das etapas do desenvolvi
mento nacional, desde as marcas mais mo- · 
destas assinaladas pela improvisaç_ão, à si
tuação atual, amadurecida, visando a 
maiores ntveis de eficiência, porque erigi
do na formação cultural e científica do 
povo, na elevação de suas condições de vi
da e nos investimentos prioritários ou de 
infra-estrutura econômica, - o trans
porte, a indústria siderúrgica, a energia? 

Claro que a tudo isso devemos adi
tar medidas objetivas, que estão na preo
cupação do Governo, façamo-lhe justiça, 
inclusive com recente providência legisla
tiva sobre o tema, capazes de assegurar 
distribuição mais ampla, mais equânime 
da renda nacional. 

De resto, não descere!TIOS a divaga
ções teóricas a respeito da especialidade 
do desenvolvimento, para discerni-lo de 
transformações outras que se processaram 
no curso dos séculos. 

Uma coisa é certa e merece acentua
da: acordes são os autores em apontar, no 
desenvolvimento, - bem o sabeis,- um 
"processo de mudança". 

Mesmo aqueles que o estudam sob 
o prisma econômico não renunciam à 
idéia de "processos de mudança soci_al". 
Vêde CELSO FURTADO na Dialética do 
desenvolvimento (1964, pag. 27). 

Novo exemplo-. Francois Perroux, 
em L'Économie du siecle XXe (1961, 
pág. ISS), sublinha a "combinação das 
mudanças mentais e sociais de uma popu
lação". 

Sem embargo, não vamos resumir, 
nem ensaiar, doutrinas acerca do processo 
de mudança, ajustando-o à noção de tem
po e lugar, a setores especializados ou à 
sua percepção global. 

Deixemos em paz BOULDING com 
o princípio da nucleação; ROSTOW com 
a teoria do take-off, o citado PERROUX 
com os "polos de crescimentos"; 
MYRDAL com a "causalidade circular", 
teses debatidas, e bem sumariadas, entre 
nós, :na obra de PEDRO CALDERON 
BELTRÃO - Sociologia do Desenvolvi
mento (1971, págs.l28 e seguintes). 

Marcado, obviamente, por objetivos 
imediatos de alterações metodológicas, es
truturais ou institucionais sócio-econô
micas, lato sensu, a mudança que impul
siona o desenvolvimento, - razão da par
tida, sinal de chegada, - é essencialmente 
·~ sta, e não outra: "a passagem de con-

dições menos humanas a condições mais 
humanas". Noção, convenhamos, que ex
travasa da fórmula fria da "dinâmica in
dustrial" ou do "circuito econômico". 

. Em última análise, tal passagem, 
consubstanciada em "melhores condições, 
espirituais e materiais, para o homem e o 
conjunto da população", caracteriza e de
fme o desenvolvimento. 

Perscrutemos-lhe o significado, com 
a exegese do texto à luz do contexto, 
numa síntese da Populorum progressio 
formulada por M. PETIT: 

"Menos humanas são as ca
rências materiais daqueles 
que não tem minimum vi
tal e as carências morais 
daqueles que se encontram 
mutilados pelo egoísmo. 
Num parentesis: Atentai 
para o disposto no art. 1 o 
da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. 
Ei-lo: "Todos os seres hu
manos nascem livres, com 
dignidade e direitos iguais 
e por serem dotados de ra
zão e consciência, devem 
haver-se com espírito fra
ternal em suas relações 
mútuas". Preceito que é 
um líbelo "às carências 
morais daqueles que se en-

O espírito é a finalidade da existência. 

contram mutilados pelo 
egoísmo". Pr'ossigamos. 
Menos humanas: as estru
turas, sejam provenientes 
dos abusos da propriedade 
e do poder, sejam pro
venientes da exploração 
dos trabalhadores ou das 
injustiças nas transações". 
"Mais humanas: o acesso 
da miséria à posse do ne
cessário, a vitória sobre os 
flagelos sociais, a amplia
ção dos conhecimentos, a 
aquisição da cultura. Mais 
humanas também, a consi
deração crescente da digni
dade alheia, a orientação 
crescente para o espírito 
de pobreza, a cooperação 
no bem comum, a decisão 
da paz. Mais humanas: o 
reconhecimento, por parte 
do homem, dos valores su
premos e de Deus, que é a 
sua fonte e o seu termo". 

REVOLUÇÃO CIENTfFICA 

A revolução científica e tecnológica 
outro ponto a destacar, não diremos · 

nesta exposição, mas no quadro da vida 
·moderna. 
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mento solidário de todos os homens. 
A conceituação abre ao ensino 

novas dimensões, enriquecendo-o, valori
zando-o. 

A educação de base , bem orientada, 
co-nstitui efetiva abertura ao processo, 
que temos por irreversível, de democrati
zação do ensino e ·da cultura, em suas 
múltiplas manifestações. Não se restringe 
à alfabetização do educando. Capacita-o a 
usufruir dos benefícios da civilização, 
abrindo-lhes acesso, sem qualquer discri
minação, ao nosso patrimônio cultural, 
cívico e espiritual. Junte-se, a estas consi
derações, o nosso júbilo com o fato de ha
ver a UNESCO consagrado o esforço bra
sileiro neste sentido. 

Nos mais recentes congressos de 
educação, nacionais e internacionais, tem 
sido proclamada a necessidade de passar- • 
mos "de um sistema educativo demasiada
mente abstrato e formalista a uma educa
ção orientada para o trabalho em todos os 
graus de formação". 

Pedimos vênia para reproduzir, tal 
qual, o tópico da oração que proferimos, 
divulgada em revistas especializadas ao as
sumir o cargo de Secretário de Educação 
e Cultura do Estado do Rio, em Janeiro 
de 1968: 

"Urge vincular o ensino iné
dio, excessivamente preso a 
critérios clássicos, à prepa
ração técnico-profissional, de 
iniciação ao trabalho, com ne
cessária diversificação, tendo 
em conta as necessidades im
postas pelo processo de indus
trialização e desenvolvimento 
econômico, conjugadas às 
condições de cada região. No 
particular, não podem ser ol
vidadas a formação e seleção 
dos mestres para o ensino das 
técnicas específicas" . 

A fim de evitar - e é preciso que se 
evitem - distorções e unilaterismo, ressa)
te-se a necessidade de dar, igualmente, aos 
educandos, consciência dos valores espi
rituais e morais, de sua dignidad~ huma
na, de sua responsabilidade e " progressiva 
auto- de terminação, convertendo-os em 
sujeitos do seu próprio desenvolvimento". 
Neste rumo, é que se processa o esforço 
de sua incorporação vital à comunidade, 
despertando-lhes o senso de responsabi
lidade humana. 

Estamos em lembrar-vos a Confe
rência sobre Educação e Desenvolvimento 
Econômico e )ocial na América Latina, 
realizada em março de 1962, em Santiago 
do Chile, patrocinada conjuntamente pela 
OEA , UNESCO, CEPAL com a parti
cipação da OIT e da FAO. Pois bem. Na 
primeira conclusão, letra a, n.I, ficou ex
presso: "A educação, além de constituir 

um bem em si.mesma, para 
quem a recebe, eleva a digni
dade espiritual e moral do 

homem e incrementa a capa
cidade dos indivíduos e da so
ciedade para produzirem os 
bens e serviços que sustentam 
um nível de vida mais eleva
do". 

Não divergem desta conclusão, as 
diretrizes fixadas pelo CELAM, no docu
mento final de Medelin, sobre A Edu
cação, fator básico de desenvolvimento, 
peça histórica de visão lúcida, que con
tou com a colaboração efetiva, como um 
dos representantes do Episcopado brasi
leiro, o nosso eminente Arcebispo, Dom 
FERNANDO GOMES. 

Para ajustar a educação ao processo 
de desenvolvimento, planejando-a, racio
nal e cientificamente, não é bastante aten
tar para o problema básico de formação 
profissional. É, ainda, necessário pesqui
sar e examinar, em todos os níveis de en
sino, com segurança e descortinio, inclusi
ve para evitar frustações irremediáveis, a 
carência ou excesso, de profissionais nas 
·diferentes regiões ou setores produtivos, 
estabelecendo o possível equilíbrio. Sem
pre com o cuidado de não se reduzir a 
educação a distorsões ou aspectos transi
tórios, sujeitos a alternativas históricas ou 
mutações sociais. E mais: sem o sacrifício 
de vocações autênticas, que merecem res
peitadas. 

Duas notas se impõem nesta análise 
.da educação em face dos quadros ocupa
cionais. 

Primeira: não se olvide, neste exa
me, até que ponto concorre para o desa
juste a reconhecida insuficiência da remu
neração atribuída a profissionais sujeitos à 
formação pré-universitária, universitária 
ou pos-universitária. 

Segunda: o preparo profundo, cons
ciente, metodológico, do magistério, tan
to no plano geral, como no especializado. 

Em termos significativos, a dicoto
mia - educação e desenvolvimento - visa 
a auscultar as prioridades optadas pelas 
conquistas da civilização contemporânea, 
no setor da saúde, da assistência social, da 
ciência, da tecnologia, entre outras. 

Há dias, o Presidente Médici, inau
gurando uma Cidade Universitária, re
feriu-se à presença da Universidade no 
avanço técnico e científico e, consequen
temente, progresso econômico e social da 
Nação. Mas, com a sensibilidade de exí
mio estadista, ressaltou-lhe, textualmente, 
-"a missão capital de concorrer, com'sa
bedoria e prudência, para que as novas ge
rações aprendam a superar-se, enriquecen
do, pelo seu devotamento ao interesse co
mum, o patrimônio moral e os valores es
pirituais de que são legatários". Arrema
tou o notável pronunciamento numa edi
ficante alusão- "ao mais precioso dos re
cursos de que dispõe o país, os recursos 
humanos"; frase eloquentíssima, que tra
duz, ao próprio tempo, uma fllosofia de 
governo e uma concepção cristã do desen
volvimento. 

A ÂNSIA DE SER MAIS 
Para concluir, valha a advertência: · 

os sistemas educacionais não devem incre
mentar nos seus beneficiários diretos, 
queremos dizer, nas crianças, nos jovens, 
nos homens que iniciam ou completam a 
sua formação, - é o ensinamento irrecu
sável dos especialistas contemporâneos, -
"a ânsia de ter mais, e sim a de ser mais,. 
no gozo de sua auto-realização, pelo ser
viço e pelo amor". 

Erro haveria, de sérias consequên
cias, se reduzíssemos a educação, ou o 
próprio desenvolvimento, a uma "inver
são produtiva", com abstração de comple
ta formação pessoal, imprescindível a que 
se estabeleça, no convívio humano, um 
clima de justiça, compreensão e paz. 

A educação é um dever de toda a comunidade. 
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MERCE ARHAS N A CJrONAJrS S. A. 
SUPERMERCADOS MERCI 

DIRETORIA 

O BRASIL MERECE O NOSSO AMOR 

Rio de Janeiro, 11 de Outubro de 19 7 3 

Exmo. Senhor 
Ministro GERALDO MONTEDONIA BEZERRA DE 
MENESES 
Tribunal Regional do Trabalho 
Av. Pres. AntÔnio Carlos, 251 
RIO DE JANEIRO - ZC -P 

Correspondendo ao quadro distinto dos mais 
merecidos louvores, por quanto Va.Excia. se tem 
evidenciado em seus insignes cargos Judici~rios, 
temos a honra de apresentar nossos respeitosos cumprimentos 
de felicitaçÕes ao ensejo da imposição das insfgnias 
da Ordem do M~rito Judici~rio, no Grau 
deGrã Cruz , pelo Tribunal Superior do Trabalho, com a 
nossa participação de louvor por tão m e recida distinção. 

Com alta admiração, subscrevemo-nos, 

De Va.Excia.~ 
atenciosament 

ANTÔNIO FELICIANO D AR T 
Presidente 

SeDE : RUA DA PROCLAMAÇAO. 855/901 - BONSUCESSO -•TEL. 260-4012 - CX. POSTAL 14. PENHA • ZC 24 - TLGMAS.: MERCEARIAS E MERCI 
ESTADO DA GUANAB ARA - BRASIL 
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O BRASIL MERECE O NOSSO AMOR 

R io de Janeiro, 9 de O utubro de 1973 

Exmo. Senhor 
Ministro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE 
MENESES 
Tribunal Regional do Trabalho 
Av. Pres. AntÔnio Carlos , 251 
RIO DE JANEIRO - ZC-P 

Identificando-nos em alta admiração ao 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho , 
que outorgou a Va.Excia. as insfgnias da 
Ordem do M~rito Judici~rio, no grau de 
Grã Cruz, temos a h onra de apresentar a Va.Excia. 
nossos respeitosos cumprimentos de felicitaçÕes 
por essa tão merecida l~urea. 

Subsc~evemo-nos, 



Concessionários 
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GUANABARA DIESEL S. A. 
CO M ÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AVENIDA BRASIL, 8 2 55-TELEFONE: PABX 260-3662-RAMOS-GB 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.432.01 - C . G. C. 33 .498.049/001 
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O BRASIL MERECE O NOSSO AMOR 

Rio de Janeiro, 9 de Outubro de 1973 

Exmo. Senhor 
Ministro GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENESES 
T ribunal Regional do Trabalho 
Av. Pres. AntÔnio Carlos, 251 
RIO DE JANEIRO - ZC -P 

Temos a honra de cumprimentar Va.Excia. por 
haver recebido do Tribunal Superior do Trabalho, as 
insfgnias da Ordem do M~rito Judici~rio, no 
grau de Grã Cruz, judiciosamente atribufda ~ 
prestigiosa tradição de Va.Excia. em seus honorÚicos 
cargos judici~r ios, que muito admiramos. 

Reiterando nosso j~bilo pelo ato, subscrevemo-nos, 

De V a. Excia. 
atenciosamente 
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Jt.o J.UwtJto Ge.Jt.ctldo Mon.te.dôtt.lo Be.ztJt.ta. dt Mtrttze..6 de con~fr..a..tu.ta-

ç.Õe.-4 c.olt. V04.6 a. Exc.el.incl.a. pe.la «.4 c.e.ncão 
:1Lp.te.mo T ILi.bun«l ft.de.Jtf'l, 

pJte.~.i.dência. ~o Eg.tia.l.o 

- ,. ~:t. -~ .. -· -· 

O nome to va.tolt de Vc~.6a E~c.e.tinela. ' 6oJtam 6oc.atl 
za.d~4 ~omo a.l~l6~iPa. expJtt~~>ão do ~a.gil>.ti~o 4upe.~olt do P4.Z.6, pf 
onU.:It c do fl.i.Jte..it.o do T Jtabc..tho ,. Se.c.Jtt.tãJLi.o de. f duea~io do R.l.o 
GJr.a.ndt do Sul. e. ~.i.g~a. ma..tea.~t da. Ma.g.l~~JtatuJta. b.ta4ilt.l.Jta., ondt 
.6.tmplle .6 t d.i.~ilng túu ptlo e.xurp.to de. a..t.t.l.ve.z moltd e voc.a.çio c.!.v.l. 
c.a. 

Ex.ttnde.mo~> 44 eongJtat.uta.çõu a.o~ dou.to~ 

Cote.ndo T~buna.l pe.l.o voto que. eonduz.lu Vo.64~ Ex.c.e.lineia. 
Jte.l.e.va.n.te. .l.~tvu.UduJta., jã. e.n~bJtte.l.da. c.om a. pltt4enç.a. de. 

b Jt.alJ .l.!e.i.Jto~ • 

tmbJto.6 do 
ique.la. 

e.rn.lne.n.te.~ 

ApJr..U tK.tO 4 cr~4· 4 E xc.tlittú4 06 plf.O~t.6.tOll da. ma-U 

.ta c.o n.6 ..i.de.Jta.çãc. 

At.te.. AJty do4 San~o~ Rongcl 
PJte.t..lde.nte. da C~JHC 



Oó.GP-114/73 

Em 15 de maAço de l973 

... ~ .. 

Recebi o o6Zcio em que V.Exa. comunica a 

ap~ovaçio, pela Comi~~~o Nacional de Mo~al e Civi~~o, da moç~o 

do eminen~e Con~elhei~o Mini~~~o Ge~aldo Mon~edônio Beze~~a de 

Meneze·.ó, de cump~imen~o.ó pela minha inve~~idu~a na P~e~idê.nc.ia 

do Sup~emo T~ibunal Fede~al. 

Rogo ac.eiza~ e z~an.ómizi~ ao~ nob~e~ Con

~elhei~o.ó, nomeadamenze ao S~. Mini.óz~o Ge~aldo Monzedônio Be 

ze~~a de Meneze.ó, minha g~azid~o. pela~ gene~o.óa.ó palav~a~, que 

z~aduzi~am ê..õ.óe.ó cump~imenzo.ó. Tenho ~azÕe~ pa~a .óupo~ que 

ela~ 6o~am in.ópi~ada~, em boa pa~te, pela amizade com que me 

hon~a,hã muizo, o ilu~z~e p~oponenze da moç~o. O ~eu benévolo 

acolhimen~o, po~ e.ó~a Vigna Comi~.ó~o, de~vanece-~e,~ob~emodo,e 

c.on.ó~izui p~ec.io.óo e~~Zmulo pa~a o exe~c.Zcio da.ó g~ave.ó e al-

Ap~e~enzo a V.Exa. a ~egu~ança de minha 

4 . ~ ·, ..:-; · L·~""· .. 
ELOY D:SE 'f>A ROcífA 

PRESIVENTE 

·~· 

Ao Exmo. Senha~ 

Almi~anze A~y do.ó Sanzo.ó Rangel 

VV. P~e.óidenze da Comi~.ó~o Nacional de Mo~al e Civi.ómo 

/()~ - /~- _ _/) __ _/ .') J - -? J :{ _/ /''-
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BEZE DE MENEZES 
EMPOSSADO NA CNMC 

Acaba dto .ser eleito ~ t'rnpOI!SQdo ne pre:!l
dência da Comissão Nactonal de Moral P. Civi.smo 
o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. Trata-.!ol' 
de um órgão normati\·o " de aasessoramento de 
grande · repercusslí"o, principalmente Sf' atentar
mo.~ em que a disciplina é hoje obrigatória em 
t~011 os níveis do ensino. inclusive o superior 
mirantes BenJamin SOdrt> e .Ari dos Sant011 Ron
ma de Estudos de Problemas BrasileírOb . • 

Constituída por ftguraó. marcan~ da v1da 
nacional passaram pela presidência da Comís
.s3o o General Moocir de . Araujo Lope6 " 01o Al
mirantes Benjamin SOdré e Ari dos Sant08 Ran
~1. 

Na so!erutiade ck> po.;e, rt..laram o antaco 
presitlente, Almirante Ali dos Santos Rancei 
o Professor Alvaro Neh·a. saudando os novos di
rigentes, e o novo presidente, Mmll!tro Geraldo 
Bezerra de Menezes, qUI' J)!'Onuociou na. 0('8&lã~ 
O ~Uinte dl.<!CU1'30: 

' 'A expressão dto r~r.o. 4Fllll0i 
Oon.selhelros, eu vo-la transmitir oo dia ;meano 
em que me elegest.t>. Fiz, em teJ"'DDli OllilorOIOS 
e ~ssariamente breves. o elogio~ um 
do.s eméritos brasíleir06 que integram a 
dos presidentes desta caaa: Oenera 1 y, 
Araújo Lope6, Almirant-e Benjamin SOd 
mirante Arl dos Santcs Rongel, que 
presidência na feli7. traoqililidadf' de ~~~ 'àllíi.I
De empenhar-se por dignl1icar o al1:11111Dfi pos-
w. ~ 

ParalelamentA!. patenteei JITeloh'lt.a. ,.nan
ça nos doutos companbeiro.; de diregio lrofe~<
sor Humberto Grande, Pe. .Leme Loplff, Al
mirante Benjamin Sotire. alem dll telt.eálllnhlr 
máximo apreço a06 lmtenes Consetbeiroa · Alva
ro Moitinho Neiva. Eloywaldo Ch,acas de 011-
veira e Artur Machado Paupeno, o último con
nx:ado. há poueo, para a direção da .f'ac\lldade 
de Direito da Universidade l"ederal do Jao de 
Janeiro. 

Disse da esperança na aruaçt.o do ncao pes
soal administrativo, tão louvaoo pel06 meus pre
decessores, e que têm à frente admirável t-X<'m
plo de devotamento ao M"rviço púbhto, Profe:,
sora Alma Albertina de Castro Figueiredo. Ao~ 
Assessores, dei testemunho de sua dedicaçO.o e 
competência, realçando o labor e.sclarccltto oo 
respectivo chefe, Professor Girão BarrOt>o. 

O.S dignissimos representantes da Com~ao 
nos Estados, respeitáveis e operante;;, tiveram :.. 
manifestação do meu estimulo, na convicção de 
sua fidelidade aos compromissos que nos unem. 

Senhores: A minha fala não é uma resenha 
de realizações futuras. E. antes, exaltação à con
córdia nesta Comissão e em todo., Ob p:ano., cta 
vd:la nacional . 

Habituamo-nos. em nossas atividades, a em
prestar relevo à responsabilidade moral, a res
saltar o respeito que nós os homens nos deve
mos mutuamente, não só para melhor juizo cto 
nosso comportamento, senão para uma idéia vá
lida, quero dizer sem ufanismo ilusório, sem 
derrotismo destruidor, da problemática brasilei
ra na sua complexidade, com as carências ou 
necessil:lades coletivru; que afl!gem os no~sos pa
trícios. 

.:'- Comissão Nacional de Moral e Civismo é 
um Instrumento fundamental de amor. de união. 

de e&elarecimento. de ordem. E o amor é forja 
moral e forja ch·ica. ~ o pre-requisito. o cen
tro. mais . que. iato, a e!!llêncía. da disciplina. que 
tod06, a uma, almejamos vltori06& no sistema 
!'ducacional brasileiro . . 

Oom tais observações. não defendemos po
.stção abstrata. ou anticientífica. Ha.rmoni051l
mente, ei!plrito e coração unem-se à cultura, ao 
progresso da ciência e tia téctúca, para uma per
cepção solidarista e objetiva dos problemas nacio
nais. Impos.sivel dimensioná-los com a avalia
ção unilateral do progresso econômico, ou seja, 
com o desapreço à presenc;.a humana no proces
JO do del!lenvolvimento. indeclinável ~igêncla da 
JuetJça. Social. 

o.. que repudiam OD principias de compreen
slo e fraternidade, os que não falam a "voz sua
ve" l:!o amor. não persuadem. não &brem cami
nhos, não constroem. Nem pregam a moral, nem 
defendem os imperec!veis valo!'es human06, que 
emprestam significação à Yida, nem patrocinam 
o civismo, consciência da Pátria. na comunhão 
d05 .!eUS filho.s. Desviam-se. .Aniqu1Jam-se. 

Aquela atitude é consub8tancial & tarefa. re
levantll!sim& em que todos eatamos iDieridos, na 
divulgaçio das 

povo. "l'Qdo isto 
ramente def'midas, num dip!oma que nos faz 
honra, o Decreto-lei n.0 869, de 12 de setembro 
df' 1969, onde se et~tabelecem, em traços ma
giltrai5. os objetivos da diBciplina. e a. atuação 
deste Colegiado. Que 80fre o ar transfigurador 
da espiritualtiade .e chotemo por todos fll& sftiOb 
Mete P$. 

A força de aua marca distintha. esta Co
mlliSlo representa, sem veleidades exclusivistas, 
.sem isolacionismo estéril, esforço tenaz, apaixo
na.nte, contra a ob6tinada. aventura. do niilismo 
~ o exasperado desafio da contaminação das ge
raçôe6 e de8truição da famfiia, sumamente per
nicloscs ao nosso processo evolutivo. 

06 artífices do ~desabamento moral, da ln
qUJetacão coletiva, do juízo negath·o, persistem 
no falso e estrondoso pregão da transitoriedade 
de todos os valores. E.'>timulam o desapego ao 
passado, aos costumes, às coisas, à gente e aos 
símbolos do Brasil. Empresa que Ga.briel Mar
eei, no Homo t>iator, classificaria, e bem, de "sub
versão sistemática". 

No entanto, em fins de outubro. na lúcida 
oração dirigida ao.s Secretários de Educação e 
Cultura.. o nobre Ministro Nei Braga insistia 
no ponto básico de "identificação do proce&"o 
P.ducativo com as n·adi<:ões e aspirações nacio
nais'·. 

Nada nos deve conduzir ao tlesalento, ao 
pel'simismo e. muito menos, deserção. Entregan
do-&, renegando a consciência moral, que im
porta em renúncia à liberdade responsável, à 
dignidade e ao dever. abdicando de itléias-for
ças que demarcam os seus destinos. homens e 
nações não se afirmam, não & alteiam. Signi
ficati\'a a proposição de Lapouge: "O que faz 
a superioridade histórica de uma raça (ou cte 
um povoJ €- menos a inteligência que o caráter·•. 

Ao calor des...<e itleário, rogo a Deus insufle 
em meu ânimo a força contínua cta ponderação. 
da prudência, do entendimento e da paz•·. 

O FLUMINENSE~ lY~J 20"'-. ~ v'- ~~~t 

-
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7 Dias na 
SOCit;DADi; 

:rltJ.da,t ;z>~ 
----- - ~---- ------ - - -~- ---·-• ........ . --~~--------~ 

Nlo faz multo tempo, foi eleito presi-
dente da Comisslo Nacional de Moral e 

Civismo, o ilustre Ministro do TST, Profes
sor Dr. Geraldo Montedõnio Bezerra de Me
nezes que exerce suas funções em depen
dências do Palácio Tiradentes que ser6 
dentro em breve, sede da Assembléia 
Constl:ulnte do novo Estado, fruto da tu
alo GB e RJ. 

Dr. Geraldo é lrmio do nosso tio co
fthecido e assíduo leitor do JP. Dr. Ce
phas Montedõnio Bezerra de Menezes, ho
mem de letras e intelectual de escol. 

-o-



.2 ?1- 1!1. - 'tf'f 

Academia Fluminense 

de letras 
EDITAL DE CONVOCACAO 

Pe!C) presente. convocamos ~?-"' 
membros efetivos da Classe r'e 
Letras, para. a reunião a reali
zar-se no dia 30 (trinta) do ~or

rente, às 20 (vinte) hora.~ . t,a 
e(.·e da Academia. situada !'8 

ã,;- da- rRepJlj>lica ·!parte cen • 
fral do Ediíido da Bibi.ioreta E&
taduan, a fim de proceder à .:>lei
cá~ da dirf't.oria para o no.-o b~
i'nio 

A(ademia Fluminense de ;.~
tras, Niterói, 13 de dezembro de 
1974. 1 a.1 ' Geraldo Bez!'rra d.f' 
Mene?.es - Presk ente. 159 

~o F»~'r':r 
IV~ 

1 
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Estado do Rio de Janeiro 

Câmara Municipal de Macaé 
Gabinete do Presidente 

Oficio nº 370/73 

.20- -+l- 'F'I 

Em 20 de novembro de 1 974. 

Senhor Ministro, 

~ 

Cumpre-me o indeclinável e honroso dever de 

levar ao conhecimento de v. Exª. haver este Legislativo aprovado, por u

nanimidade, a inclusa Moção de autoria do Vereador Marlo Fabiano Seixas/ 

e outros. 

Na oportunidade, apraz-me apresentar expre~ 

sÕes de meu apreço e elevada consideração. 

Saudaçoes Legislativas 

~~~ 
- NÁC!n~ SALIM SEL8vl 

Presidente 

E»AO. SR. 

DR. GERALDO MONTEDONIO BEZERRA DE MENEZES 
DO. Ministro do Superior Tribunal do Trabalho. 



HCf,. r e 

O Vereador que esta subscreve, atendidas as nor
mas regimentais, f ormula Moção de Aplausos ao DR. GERALDO MDNTE
DONID BEZERRA DE MENEZES, Ministro do Superior Tribunal do Trab~ 
lho, Catedr~tico de Direito de Trabalho, na Universidade Federal 
Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, autor de inúmeras obras, 
orador e t r ibuno dos mais estejados, imortal por vár ias Acade -
mias de Letras, confer encista esmerado, pertencente a inúmeros / 
cenáculos de Direito de Trabalho de dive r sos paises estrangeiro~ 

ex-Secretário de Educação e Cultu1a do Estado do Rio de Janei r o, 
mensageir o da fé, da justiça e do di reito, por ter sido recondu
zido como membro efetivo da Comissão Nacional de Moral e Civis-- -
~. por ato do Exmo. Sr. Jarbas Passarinho, Ministro da Educação 
e Cultur a. 

A classe politica Macaense, manifesta-se orgulh~ 
sarnenta em poder aplaudir a recondução de Ger aldo Monted8nio Be
zerra de Menezes, para alto cargo, por refletir, sem duvida, o 
desejo de todo o povo fluminense. 

SALA DAS SESSÔES, 9 de outubro de 1 973. 

a. Marlo Fabiano Seixas - autor 
Christovam Barcellos 
Naciff Salim Selem 
Waldemiro Archângelo 
Venicio de Oliveira 
Manoel Greg6rio da Silva 
Adilson Figueira da Silva 
Natália Salvador Antunes 
Washington Luiz Lordello de Castr o 

~-~E~ 
''"'1r:sidente 
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NSAGEM DE SANTO 
OMAS DE AQUINO 

Recebi o nvro «Mensagem de Santo 
Tom6s ele Aqu4no», que consta do discur
so de abertura da Sessão na Academia 
Fluminense de Letras, proferido pelo Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes, rece
bendo no sodalicio, o intelectual Tarcisio 
Meirelles Padilha e a seguir o discurso des
te, dedicado à seu irmão o saudoso Moa
cir Meirelles Padilha, e que nos fala de 
Santo Tomãs Aqulno, o gênio do cristia
nismo. 

Uma obra meri:ória e das mais belas. 
_,...n __ 

,..'r 

~~o&~Í"7' 
',.;~__.__5)_ - ,2s- 9; . <f--~~~) 



Job aplauaot gerail, ]O$é C4ndtdo mQrUIDU · 114 A~ flumtnenae 

JOSÉ CÂNDIDO FAZ 
EXALTAÇÃO AO RJ 

A modésÚa e a exaltação ao Estado natal - "uma terra de linduras aem 
igual'' - marcaram o discurso com que José Cândido de Carvalho, no seu estilo 
inconfundível, tomou posse ontem na Academia Fluminense de utras, em sessão 
blstante concorrida que teve a presidência do Acadêmico Geraldo Bezerra de Me
neze. O escritor foi saudado pelo .Acadimico Alberto Torres. (Página 3) 

*o f.:ev~.,.r 
~~ :23 o(a_ ~ ch_ .ACf/='1 
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A Academia Niteroiense de Letras tem a honra 

de convidar V. Ex. e exma. família para a sessão de posse 

de sua nova diretoria, em 29 do co'Trente, às 20 horas, no 

Salão Nobre da Faculdade de Direito de Niterói, devendo a 

cerimônia ser presidida pelo Prof. Pedro Calmon, Presidente 

da Academia Brasileira. 

Trajo: - de passeio. Junho de 1945 

'J. 'f.., 6 -A 9lj !J 

DIRETORIA: 

Presidente: - Geraldo Bezerra de Menezes 

Vice-Presidente: - Guarací de Albuquerque Souto Maior 

Secretário: - Horácio Pacheco 

Tesoureiro: - Arídio Fernandes Martins 

Bibliotecário: - Jefferson d'Avila. 



unt ato 

t>'\'alta<:íio á inteligênda, contituíDllo um e,. 
p<'t;ículf, de gala }>ara · a cultura fluminense, a 
solenillade ontem 1'1.'1\liznda, na I~aculdade de 
Direito. para posse da no\·a administração 1la 
"\cade!ma Xiteroiense de Letra.s, ~ma. as"ís. 

tt\ndn numerosí'<sima, con·stituida Jlt'lo que há 
de mai" representativo <la inteligência e da 
sociedade fluminense, encheu o magnífico sa
lão dllquela Faculdade, sendo !ol'mftda a me~>a 
l'om • o sr. Pedro Calmon, JH'esidentl'> da ,\ca
demia Brasilf"ira. capitão Leopoldo 1\felo, re
presenta•te do iuten-entor federal; além de 
rep~"entants do Bi'<po Diocesano, dos secretli
rios dt> Segurant:a. PúbUea e de Viação e Obr11s 
Píiblica«: do des. Ferreira Pinto. Jll'Cildente 

olo Tribunal Eleitoral; dr. 
diretores da instituição. Falaram os srs. 'f{). 

Jcdo Plza, transmitindo o cargo ao seu subs. 
titnto; o sr. Geraldo Bezerra de 1\fenezes, as. 
sumindo a preSidência da. Academia; e o sr·. 
Olheir·a RodÍignes, apresentando ·as · sauda. 
{Ões e os agradecimentos 1la instituição ao 
profes<;or Pelh·o Calmon. Pot• fillJ, o presi<len. 
te tla Academia. Braslletra, proferiu uma notú
Vl'l oração, que despertou vivos aplausos da 
as~ist~ucilt.. SenhoJ' fnconfuudível da tlibuna, 
l'Om a sua linguagem flidl, fluent~ e elegan. 
t<'. o Ilustre escritoi' e ,im•ista :mos~rou.se I>ro· 
fundo conhecetlor tla vtda fluminense, cuja 
e,·oluc;íio llist6rica eVO<'Ou em atraentés I>in. , 
cl'ladas. A aTRVlU'a a rima rep:roduz mn as
pecto 1]11 bela cet·huôni~, que mat•eou uma das 
cintilAntes rt"lUIJõea lfterAdAI desta cauital. 

«o~:~~ - Jl~ ~ ;:3lJ oiJ.. 
I I 

~ rJ{ ./91/0; . 



rf')')etlr,.Yflf', o <l'tte dl~se ltova. e tão alvir:areirs. ri:a.s yrnn ~\ 
~n.rnel1·o, nm flumine.nse ,., eles intl'O.strl~ts. Novos rumos :< ti 

jnt-r-;t:;t. u_,\ n1ono1nC", ao a~~umlr abrem, nm~ epoc-a d~ri,sjvA. ~ • 
eru 111. a presioll-ncia da Acadenlia avizinha, com a tr;;.ns!ormaçilo il e 
Hr~stlf'lra. de • Lt'tr~~: '· J~ no.~~ o no~~n. economia.. 
C'fPitUo uacion.Jl'\ <.'01).1 a SUit. Íd 0~ 0CJ~;-1t):'i ãntep:l!'=~it<lo.~ fizerA ~ 
t;iio HU .. in~\. P: :.1mel'l.cana,"" com ~ua~ cotncj(lJr o f'i"!tJg· o agrário dn• 
t.trll~t~rlsti~.ts lt'.<tór'cas, que <:a!e,sai~ dço \'ale do Paraiba, do • 
""'·.:mo•, nntf's - <l· tudo, d~fen- ~anâ'ftail< da• l'lanf<' ie com o pri 
der e rortal~~,;er" ( ' " .lcK olemla mado ~ultural da velha pro\'Jnrl ai 
- Ul4~, ' púg. 10:;). .Harquemns e•te atl\·ento inrlu ~-

Com o Bra>il :'t \'i,ta, conju- tl'ial, de repercuss11.o pro!unda "* 
guentos idf·_ias e en~rgias no sen· h ~.,túrin. tlo no!"l:~O l·~~t ::ulo, com I")'C. 41 

tido <lQ incrementar e difuntlir traonl'nár'o movimento de rl!' li.• 
a cultura na t erra fluminen,e, c<'io Intelectual. 
para que lhe nr.o <le•lustremo! o '!'~mos tudo nas mão!. \"lv &•' 
ltU~~:Hto. '" mos numa e!(lade uui,·ersitá.ria.. 

J{t \'()~ di~se fl11111a con(ert:ne~a o~ me~trec;; ele no~.sas Fa. C' uldadP • 
~lthl'e -.o L'un~e!hciro raul lno '' ~iln figuras ~onsagra<la~ &ntre nú s 
mas é n~ces~ário repelir: "Se Ha~ e fúr:t do l:ra~il. \'amt• ~ bus<'>tT 
úllir.~:~s tlí·catlas do nrasil ruo:J:lr· "' ~U"- colaboração, o 8eu conselhc,. 
quico, a \'elha província, como o- a~ suas luze•, vamos apelar para. 
b•PrVOU J!attl J•'e rnant1e~, deu O OS valores nO\'OS que i!le~ t?nl 
ma!or (•onlingente var.:t o vern;~ p-reparado, vamo~, resolutos, Jnl• 
tlit c:i\'11 zac;ão rom· que elas bri- ciat' uma cruzada para que Xl'i 
lltam ntt hi>tvria nacional'' (" ó terói seJ::t. um celeiro de ,·alore 'l. 
rted -~ticão'' - J " O Café no se· um dos maioreR e mais lnten;;o• 

I 
A"ttn.llo c,•nten:'trio de sua intro- centros culturais do pais. 
tltt~ão no l!rasil - vol. I lli:Jl, !\ão h:'t razão para. desa.ntmo 
pág;· 41;) - 1rióue-se ac1·e;centa• h:'t moltvos para estimulo p~r~ 
qut•. n'o período reppblicano, 'J l'tllroximação da capital tla 1-~e-, 
no~~o .blstado nií.o desmereceu P.~- p(thlica. ::\'ilo fora isso, e PO!~l 'i 
ta s·Jória. ,\! e~tiio as suas gran- velmente não teríamos hoje dirl
tles expn'ssiies na poe,ia, no. jor· gltHlo nosso~ trabalhos o llont () 
nall"!mo, na critica, nas arte~, na PPesldente da AcadPmia. Bra~<ilei 

volitlca. A I e•tão os sens ma io.- ra de Letra!!, elos ma is clntilan
rt's soc!Mo!l'o>, Eudi<l<•s da Cu1oha, te~ e~p!ritos do Brasil, oratlnr 
Alln•rto Torres " O!in•ira. \' ln-j vilnrio~o. mP•tre _<le Direito. hi •·· 
na, out t·o poderoso triunvlrato 1 torlador consumado, que al~t•l :4 
!lumln-en~e. que, .a._ exemplo do cé-~loá p~uco nota \'elmente represen • 
lclll'<' triunv!rato ~aquarema, tan- tou a noRsa Pátria e !ulgiu na. 
to l!'m mar!'ado na direção do Confert-ncla Internacional ri • ' 
pen<"amento político brasileiro, e l Chapultepec. A presença de P •.., 
de cuja5 pll.g·lnn.,; rPssmnhran1 a dro Calmon con~titue expre~si , . ., 
d.oJ!!IlÍane pr~ocupaç:iio co1n a u- triunfo par:t a nos~a in;o:tituir;:iio . 
nidade, & terra, a gente e a.S· cou- 1'~ uma prova de que estão , .•• 
sa ,.; <lo Brasil. percuti ntlo 'entre os !ntelectt1a I e 

~reél;o:amo~, ::tpesar ' de tudo, r~- brasileiros os tt·abalhos e Inicia• 
a,g!r no campo cultural, já. que t;.i\'as da Acad!O'"-l•. Xiteroien •• 
~a->!*l~t~o• em nosse>,, dliL3 á. ~.. de Letras , 

• l' 



.Á dmirO•lUC f' .'lurnir:tlll•SP torlOS lfl YCIS e;:(<•tHl.'l Õf•~\':t11~f·i<JO. lt 

....:>mo TQled o Pl rt oc realizou tanto mi'io, é que ros,.ei, , eonr'r'!l•li'>> 
Q um aho apf.'nas ll~ , Jl re~idencia. mf.'u", conferir-me, e por aoLHJ:l•, 
[mpulsionou a Aca<lomia, dPu-lho r.c~<l, a pt'0,i<lt:·u<· ';.t rla Ar·!;J. Jr·ltl' :\ 
bases sólida!><. ('plebremos o es· ::\iterolen~e (]., J.~tra<. -•sho· t'<>~ 
t udioso <las lend!ls e tradições da bicel · o po,lo. ;:.;,,nhnm df' ~6i 
t erra. flttm'il1en:oe e O Magistrado ,poderia Cvuir:ú-lo. T~nhá1111!s, .·, · 
cu j:.t. têmpera. ,·ale llOr u1nu. s:a- si'-tn, um guieiro (I alt.nru '''"·-~ 
r aotla da ordem e . pelo êxito \le de~tlnos (la in,litlliç;;·,,,, g·uieit·o 
uma. Jegisla ç:il. o, 'POrrtue, - nut que nos surpreenLleu a todns ~nm 
~ ie~~ ~em. - "não há. tribuna!s a t·ecu'a plenamPnle jn,tif!t'atln. 
Jll lle bastem 'P::t.ra abl'igar o d'· da. <'l10\'a<:1\o do Rf•tl m;llHlatn. " 
u·eito, q\1ando o devtr SI" ausen · qui" t inha jus por ~eus meritos e 
't ::t da consciênC'i:t. do magi~tra · rea li"a<~li<'~ 1 
" o" ( 0 Jndo ~ ., Ju,.tlra poltti- Sii.o \'O~ trag·> o pre•tlgio 1\e 
.. " - •· Dia rio de Xotfcias ;; - 4 uma culturn; tr;1<;o·vos :.t. fure" 
d t· 191!!). ' de um ideaL .• 

Surg;h1 p~ta no,·pl ins titui~üo Entre os acadi"ml tos, st•hrPleYa. 
:num pertodo de inat!Yi dnde lite· em mim -,deixai \'O·lo <.lig-a -
~·:iria. X::ío por éscassez de vnlo· um desmedido e ~rralg:dn amor 
:res, que sempre os tivemos. l'or por e~ta ca~a . );;lo :li>Pnas por· 
:fal ta , verdnde s'eja, d e Inicial!· que sejn fil ho d,• ~:t~roi e cri; 
;vas prát-icas, que despertassem ado na inrompa r:'tv••l pr;.ta rl e 
ID R nossos intelectuais e lhes des· Grag·oatá, .-m c nntacto com a~ 
a~m pos:sibilid:Hl e tle alua<;::ío. ttgun>< :h veze, tran<Juiln•, '" 

A Aca.demia., no prim('iro ano Yf'Z(;"~ remalH!nsa~. cÜt Gunnabar:.t, 
«l P e:xistenria , consolidou o se·1 . reca~to onde nilo h:'t areias bran
p restli:io, avivou e ntrain home!l ~ ca~. •mas eJ'l (< refl0xos do c?n, e 
lde- cultura.., suscitou \'alares no· onrlo Q crep1l~e;ulo, qu'e dr:slum
tf'Os. bramento! - con\·i<la. R•> sonho 

Bem :;o! rttu· o meu eminente e · ~ medita.r;iío. 
• ntP-cessor contou com o inrsce- J..:m t'~colas públicas clPstn. f3· 
I!J ível devotamento dos seus <'Om· pitatl, n.prf'nclf as l)rirn~ira " le
Jpanheiroa de <lll'etoria, valendo tra s. O meu cur~o s<'cund:\.r to, 
!'alientar o l:lhor de l{uhens tf-lo no Gin:lsio Ditencourt Sil· 
Fal clo, mágo do~ problenHt.Jõ t>ClU· va, ~clncand:l.rio ni!Proi~n•e, em 
cacional s no estado, Ollvelra. l~o- que clPi OR meu• Tll'imeiros pas
ldri!OU e,., jornalist•" ele f.'scol, e ·sos no magistr,rio. Eachnreh·· 
~uaraci Souto Maior, tão clo~o m t- por esta gloriM!. ~:;ima. Fa· 
~a r;~ureza do idioma.. AlEm <li~· !3Uldade, e no De.<~embargador 
,• o, a. diretoria. t~Ye o incentivo Abel :.\fagalh1i es, grande ebpiri · 
•"' a cnoperar;l'io de todos os con- to ~ grande cora<;rto , •· jus a c t<'· 
. :r r:~.rle~. coop!'rar;!lo e incenti\·'J nacem proposlt yirum'', snú<.lo os 
'e gora m:iis que nunca <>ssE.>ncials lnPsqtJj"~[\·eis l\{e~lres <.lcst:e tem
~ara cobrir as insuficiências do plo in e,;quec!,·el. · 
;11 0\0 presidente. Por tudo lssp, por • \Ulto rn11tS': 

l~ ..t.zõe!: rele\·antes inibiram '!'o-- estou rJ"<'SO :l Acc<CleD11a Xil,croi
ledo Plz:~. de continuar regendo I en•e' de Letra~. Toca.~<tel!' ~ ('lll' 

.... ,. d~Rtinos tle•t a companhia. O m'nh'àlmá, wwndo PntrP "·"' se"~ 
;iiiUe nlo ,»o/1 1:1. .ltljQOJ: OOJ;Q Q.tl.S.n• 'O atronOI PUSe~te ~'"o JIO!IIe tl~ Jo• 

\IIOJ.do 

Na Academia Nit rorer1se de 
s~ (;praldo Dezer~a 1~ ~f.- nere~

J"!gurn ~ingular, ti1~t1 ;J~l l'Un· 

c~ fni um e~p!rito ;>r~lt:f''l. l'\nr.
ca. O intele<·tual era. n-~le o re· 
!lexo vi \'O do homP~'l. .Jarn;J i.~ f .O ... 

nhou C'Onl riqupza~ e honr~~~. 
Jo.tmais r·on~ulton int?!"t•s..::,.s t:rn 
~('U~ f.'slufloc;;. ~em'l'"e o!'len cou· 
s!rl eraYel Importo n~ ' :1 "' a•sun
tos aoe qua!~ ~e '"!:.l\· .. 1. (·nt..::E' :J(,s 
JHitl' o on nenlnun nvreco : ~;~nP:-\· 

logia, Jlngu3s e co~tunw~ iu•ll· 
g~na~. rel:giào, · .Ja.tl:n, t't(". 

Como ~e não ha~t1_:::::e, a c:s:l Pi 
ra ctue tem o ~f1tl nome fo:-t..:~ 
huRcar-me para o•:nP.i·l::r..' 

A 1' ealizn<:ã.o <la. pos.~e, ~nb t.Ht: 
teto, é sumamente exnre~-- ~ \".l 
J;;~t:l a dizar-m<- que ,.. 'Ün a 
npagou en1 rnlm a (·ham:\. :!o ttlP.'ll 
<tll!' engTn ntlec.-u a m'!1'1'1. mo· 
ctdad~. e Incendiar.:. to•h a mi 
nha Yida, impregnada, eom/ d ·
r!a. Sabu<7o, '"rlf' verdades imflt'· 
tais, de princtpios diYinos." Con
vkções d e que não preten'tlo ::1· 
ra~tar-me e nllo hesitarei em cl••· 
t.enuer, embora. <'Om o s:\f'r!fi•:'•l 
de t odas as po~stbilidades q\.t H 
me a\H·irPtn na \'!d:l. !>1b1it,.a. 

A A cadem!a );itero\en~~ <le I c
tra!=( ~ o pr·nt.luto .1o~ :.u·t·L('~ :J

csd~m;co~ <\e outro:!! tempo~. E 
n1a i~ . J~ a rPssn1·reiçào de \1~ 
]las ~ado. ]1Jntre os meus conrr 
dP•, 'encontro, como eu, t rês a 
t'gos pres'tlent.-s do Centro A 
ca<ll: lll ico F}varisto da Y~iga, 6r· 
g1io dos alunos de,~ta. Fa~ul ·!a
dP: al~m de Tolf'do Plz~, LPal· 
õlno Alcavtara, ellut>ador 'l~n,rt· 
grado ~ Brigido Ti:1oco, k.o;~t~ 
Francl•co OtaY1ano r~rlil'i\'o n: 
.1>oUtJca. !luminen~e. Alé.m <1~-

Discurso do dr. Gerald_o Bezerra de Menezes 
posse da presidência, em sessão de 29 de 

Junho de 1945 

na de corpo pre~<·nlP, • n.• dl;t 
JlO~~t>, c n.1tru -- u~ (\(! n 
já au~t:ntc~, tla pt'~~-'e do s. 
~nr ... "(Di ~c· ur!:n~ :\('atl•':.mf 
1 sn - t!lOG, p:'q>:. ' 7). 
.A cac.lE'mla. mercê de Dt:'n~, 

~r :-~, há. outro~ ant:go~ Ct•mva· 
nh~tro~ que asginalaram os t ,, .. 

mt:'rr; nos rasto~ utli\'E"l":·:lt í. !"i ('I~ , r. o 
tlP<"O tempo: Jlulcórlid< 1 UI' 1'oh'
(\u Piza, ap:l.ixonado ela h~:.:.tôrl::t 
e amer:c~n·~ta c-onclentt·; !Tflrft 
<'lo Pache~o, no hom e Yenl:trl••i· 
r r; senUrlo, profe.-;~or e poeta, 
l.t\<'lo Hlteneonrt, Jurhta <le f.ü. 
les-o.: ~la c~trio cl.- Lemo~ l'tt'anco, 
:.t quem saurlei com artigos sin
cero~ quand o 'PUblicou seuR 'J:. 
1·rn~ sObre ·•clo\·IS" Bev'l:l.qua" e 
"JiumhHto de Ca mpos"; ~larços 
Almir :lbd eira, ap!'imorarlo est.• 
11,tn de "Maell3do ele A•sis e úu· 
tro• t emas"; 011 \"C I r a flt:~<lrtguP •: 
penn. yfgorosa preocupada com 
,; Problemas e a.splra<:ues no Era· 
~1\ ... 

Jl:i , n est~ grtmio, fundadore~ 
.- ~le'to~. A nó!, os da primeira 
hora, •e apllc~m as pnla nas de 
. 1oaqnlm Kabuco ao~ tuncladot·e! 
do. Aear.\etn ia. Bra~ilelra: "~er~- 1 
mfl~ n.cusaélO!l ele no~ termos e~ · 

colhlao a nús me~mo~, <1<:> 110~ 
tHmo~ feito imortais". Yalha! 
no~ a. ndvert~ncia do prúprio Xa· 
bucfl: - "nllo t'emos de lio~ 
nfliglr: todas as Academias nas
~eram a ssim" ( In - Di scursos 
Araclem\cos - ;sn7 - HOH 
Cl\'niza~ilo Il!':>~ileira S. A. -
19~4. pâlt'lna 13). 

Dest5. erftlca <:>~t::o !~cnto~ 
!\fat!:-!rlo de J-aC'~rcl~, tribnno r~· 
fl.Ol11~do· :Profes$or ,'\unes <h •.>lJJ. 

\':J., Yers .'t<lí~~im o"' ptoce~sun.li:~~n: nii.o ouvi mO$ o kf:'g"LlTHln ... 
:\fon~enb.or narro~ L'chna prec:~t- f'retent.lPJno:-' publlc-:;p· a 
<1or 1ne;1 n,;ú \'e! dt> ··1 cle~Js ·ao tn ou anais da Acarl !'mi:l , '"'' 
... \po~tnladf'l''t Artdlo :\lartin~, !lll ... <.to, primeiramen ~~: os dis.cnr 
tor :<hal'•n<lrJ ele "f'arito~·· e "l'e· cnnrerf• nC'ia~ pronunciatl(" 
rlCfn -. ~[{d 1 CO J,.~rg:l:~", (•::ttedr:..\• rlll5'-':;;l,Jo; ~O!('l1i11~td~~. ]H'Oi]U 

tiC"'J, e. i1ns:: n13Jore!' ria Ji'aculda· ex~lulclo~ dois <lt~cur:··ifJ~ 1 

d· .... Flumlneon~e c;le )Tedicina ~ que devem ~ei' itt• ntfH>tn.t.tcs 
L u'?. 1\tlmt er, a quem o~ fÍun1i· prtt rimttnio c..'uJtural fJum:JJC'l 
n~n ~es <lPv en1 a recc.nstituif:.to r.:~umaretnosl' mn.nter f 
h l~túr:cn <lt' S. Gon~;aio e oura~ ctimltio C'O m :B ~~t:tuir:<·~S ,. 
:wetaJ~ Ôf\ \'Ulto. ra'~ rio~ municJpjos fllnnln 

e ouu·a~ re-giõe~ do Era~il. 
_F ellz~entt"', o~ no~:-:;oF;. fJU:ulro!i\ l: ' le:tf•:1r~mos .seja e~ta i,ts 

f!<.tO P:stao completos. J la nome~ ('Üo rec(lnhecidn (fl, ,- utiltdad;~ 
'1~1 <-: a<:olhe-remoP:, t- qp t? '·esUí.o bnca e dut;\dn.. de ,·erh:l par~ 
t:.tlt~n(to á. nn-.;~a glória". ri;~ uutent"-1,. . . , ,_, ,~tU. 
~ .,en1 me lemhr~ de nunha poss~. Preocupa-nos a organizacã 

quPr d;'l. p~c"\d~·ncta no centro blbliotec·a e ele um a•·rrui\'O 
FluminPn~e 1le Estmln• ~ur!dicn•, grúflcn e litPràrio <lo~ 11 atr 
<1,ner no Centro Acadêmtco EY:l. · e membros da Academla. 
l'lsto da Veig-a. Os acadêmicos fun<l~cl••r~~ 

Xcro aprf'!o;entPi programa.$, a- ain(h'l. não o" fízt~"ranl ~ •~ são nu 
c;rade<:-1 lim:tando-me n dizer nos eeril o cham:Hlpe a f~z~r o e' 
colega•: De' ldPali•mo e açilo, de do~ ~eu• pntrono~ . 
ln !c!attY:J,.t;, A aud:lcias, sonh:1moi1 Meus •f'nhorf's: .-\. Acnu~mla 
a no~s::t ge~ti'io. Hok, 11ão (, ou· tcroJenRe <11' J,etra•. eomo ;\S 

t ra a bnnr1elra que ha~teio. ct'\'i'll~t·~·'· Yi:-a RobrPtnrll) à 

:\fa.R, e.~tou Úbri.~a.clo a t>r~r e-m ~E>n~ificat~io 1la~ ativi1latlPE:: 
evhlenc'a as medida~ de maior runa·.:;, a clefP~a ~: o o.tpr!U'I 
alc!tnC'e que U•mos em mira . ~il'J mento d~t Hngua. 
at1rar~! a bana multo longe... .. •'"' que C'n;müe" 

O que não <lP.•ejnmos, no fim no exílio amn.rgo, o 
elA conta!, r, que o p npel dos >-em veutnra ~ <i atn<H" 
a· ·idêmi<'.OS sf> ' l'e~·inja f1 íru~e lll'ilho" 
mordaz tl<? Afrânio P~i:ocoto, que Sob f"gt•' :<ngulo, fl:t a~rfln 
uproduzo: · '·Qn"" ~ ele tato 11n1 tudo quat,t.• ~· t~la~!•·~• 

~:..w.JA•~ 1..1~ d..',gcu,rsoa: um Brl3-"'il .. .. . . -~ 



l':\B FERTA D:ft G:\Li\ P.ffiA A çUL'l't"RA 
J•'Ll "~li~EXSE Foi um ato brilhante de 

cxaltacão á inteligência, contituimlo um es
pl'tiicU"lc. de gala para a cultura fluminense, a 
solenillade ontem reaJizacla, na l<'aculdade de 
Direito, para po"Sf' da nova administração da 
.:\.cade!lna Xiteroicno;e de J,etras. l."ma asSis. 

tPncia numerosíssima, constituída t>6lo que bzí 
de mni'< represe.ntati\'0 (la inteligência e !la 
sociedade fluminense, encheu o 1uagnífico sa-

l l3o d11qnela Faculdade, sendo formada a mesa 
com o sr. Pedro Calmon, pt•esiclente da Aca. 
demia Brasileit·a. capitão Leopoldo Melo, l'e

presentante do interventor fedet•al; além ele 
rcprcsentants do Bispo Diocesano, dos secret:í.
rios de Segurança Pública e de Viaçüo e Obras 
Pt1blica~; do des. Ferreira Pinto. 11resident~ 

o1o Trihuunl Eleitoral; dr. Rnmon Alonso e 
diretores da instituição. Falaram os st·s. •.ro. 
Jedo P1za, transmitindo o cargo ao seu sn-.s
ritnto; o sr. Geraldo Bezerra de :uenezes, ali
sumindo a presidência da, Academia; e o st·. 
Olheit•a Rodrigues, apreseutnndo as san<lll. 
(Ões e o>: agradecimentos <la iustituirão all 
professor Pedro Calmon. Por fim, o pré,..iden. 
te da .lcademia Bra!'>iletra proferiu uma notá
vel oraçiio, que despertou Tivos aplausos da 
a"~ist.?n<'ia. Senhor inconfundível da tribuna, 
com a sua linguagem l:í.cil, fluente e elegan. 
te. o ilustre escritor e jul'ista mostrou-se pt•o· 
fundo conltecedor da viela fluminense, cuja 
evoluçii~ histórica evocou em atraente<; pin
cel&das . A gravura acima reproduz um as. 
pect~ da bela cerimônia, que marcou uma das 
c.intilante.11 renniõe.. lltet'JiJ.W dest. cat>ital. 



.; 

rf'pettr- v n~, O Cl'lle d<<se liOVa e l:Jo nl\'i<;areira. ô.:U gr~ n-~ 
T ,•Yt.-\::.arnell~o, nm fluminen~e tt clel' intltl~tr!as . Novos t·umo~ !< ._ 
jur'~t,'\ de n•nome, ao assumir ahrP.tn, uma épo~a de~isiva. s e 
E'm 411 a pre;;idl'nt"i::~ da "\cs.demía · avizinh::~, com u. tran>(ormaç:lo d e 
R.rasilt:o:ira 'de •L•:tr:l!'-4: •· J~; no!'~o · nos~a. eeo11omlu.. " 

I esplríto nacional\ com a sua f~i- ú~ no•~·'~ nntep.1R•n!l1>s !iz~r" ,.. 
t;ào Jat.·na e amC:I'l.cn.na, 1 com ~uns cotnc;iüJr o· f~~tfg!u ag-rário dn • 
C!trnc_ter!stl<'ils h'"lúricas, qu<> <:a!~sai~ do \"ale do P:traiba, do• 
(h·vér:no•, nntes de tud '· <1<'fen- ~arraVi<illi:' d:l' l'lan!de com o pri -

1 der e fortalecer' ~ " '' \ c:ul .,mltt mado cultural da vPlha pro\ illC'i ai 
- 1n4~. p:'tg. 10~). .'\[arque?uos e~te ad\·ento indu !• 

Com o Bt·asil :'t \'i~t::t, co11ju- tl'lal, de repercus~!io pro!unda- n• 
guen1os idt·ia!-: e enl?'rgias no sen· hi.-.túrin. do no?~o r~~t~ulo, com e'C.-. 
tido , do incrementar e difundir lraordin{a.:o movimeflto de r~&~ 
a cultura na te1·r:L fluminense cllo ~ntelertual. 

\

par:> que lhe ni\o tle~1Lt3tremos o '!'~mos tu<lo nn.s mãos. Ylv to~ ; 
1•a~~arlo. · • mos numa l'ifln.dt< uuh·ersitária. 

Já · vo~. di~se numa conferênchl Os me. s.tre~ ele nn~~ag F"aculda'rl~ t 
~ühre ··O L'onsf·lht.!iro l'aullno" ~ão fi;;-ura~ <'on~agrada~ entre nós 
mas ê necesHá.t·io r~pelir: "Se lt~~ e !i"•r!t rlu Uras ':l. Yallltl~ buse::t. r 
Olli:pas li(·cadas do ilrasil mo::t:ir: a. sua. colaboração, o seu cons~lh<» 
quico, a Yc·lha pruvincJa., como o· a~ ~uns luze~, vatnos ape1ar para. 
bsen·ou J!anl H~rnllnlles, deu o os valores novos •tue êle~ ti'm. 
maior <:ontingente lhll':l. o vern:a p·reparado, vamos, re~olutos, ln l~ 
d'' c-ivll lzaçrto com que elas bri· ~iar' uma cruzada para que XI., 
llTam na hi,túria nacional" (''A tt>r61 ~da. um celeiro de valor~ ,. 
Hed.rnç:Io" - J" O Café no se - um <los malore.R e ma!~ I ntens() • 
g-un•lo centen:'trio de sua intro- centros culturais tlo pais . 
duçll.o no l!ra~ll - vol. 1, lOH, .'\ão h:J. razão para desllnl mn• 
pág ., 4ti) - pótle-se act·es~enta1 há mo ti\· o~ par:t E'St!mulo p~r .. 
que, no perlodo rep,nblicano, 'J aproximação da capital da ~1e-, 
no~~o E5taõo nlo desmereceu es· pOhlic:t. :.'\fio fora isso, e poss l .. 
ta glória. ,\f e.'l'tflo as suas gran: · velmente não teriamos hoje rll t·l~ 
de• exprpssües oa poesia, no jor· .c;-lnclo no~so~ trabalhos o douto 
naltsmo, na crítica, nas artes, na P•esidente da Academia Bra>lle i• 
Ilolitlca. A! c•tiJo os scns ma:o.· ra de T,etra~, dos ma's clntlla n~ 
res socllilo'l'o•, Eucli<l~>~ da CUJtha, tes e~p!ritos do Bra~il. ora,lnr 
Alhi·rto TorrPH "' 01~\'Pira \" la-j vil,rio~o, me~tre ele Direito. hi s~. 
na, outro poderoso triunvlrato 1 t~r1ador consumado, que ai11•I <Ao 
flumlnen~e que, a. exemplo do cé-~ h a pouco nota ,·eJmente represen• 
lel>re triur:viralo saquarema, ta.n· tou :i nos•a pátria e fulgiu na. , 
lo tem marcado 11a direcão do Coníert-ncia Internacional d • 
pe'lh!amento polftico brasileiro e l Chapultepec. A presença d e P a-. 
de cujas pllgina'> ressuml>rnn; a dro Calmon <'onstltue expressiv• 
d.omlnane preocupação com a u- trlunf1> para a nos•a !n~tituição . 
niclu.<le, a terra, a gente e aS' cou· É uma prova de que estão r e• ' 
s !l"' clo-Bmsil. percutinclo 'entre- Q~ intelecttlltle 

' Preéi~amo~ apesar ' de tudo r~- brasileiros os tt·abcllhos e inic!:~· 
ag;ir no camÍ>o cultural, jít. 'que t,iYas da Acaü.-."-l• Niteroiaiiie 
a-.Hlsttm.os em nosso!' dla.s. §.tua de Letras . 

) 
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A Jwnta Diocesana de Acção Catholica tem a 

honra de convidar V. Ex. e Exma. família para assis
tirem c:í solemnidade commemorativa do cincoentena
rio da immortal encyclica Rerum Novarum, de Leão 
XIII, que se realiza1·á no dia 15 do corrente mez, ás 
20 horas, no Salão Nobre da Academia Fluminense de 
Letras, á Praça da Republica, nesta cidade. 

Nicthe1·oy, 7 de Maio de 1941. 

D. José Pereira Alves, Bispo Diocesano. 
Monsenhor Barros Uchôa, Assistente Ecclesiastico. 
Dr. Moura e Silva. Presidente. 

., 

( 

PROGRAMMA 

I- Abertura da sessão por D. José Pereira 

Alves, Bispo Diocesano. 

li- Discurso do Monsenhor Barros Uchôa. 

III- Conferencia do Dr. Geraldo Bezerra de 

Menezes sobre a encyclica R e rum No

varum. 
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'2-_r~-rr_,.;~, 4toio. ~ c4. 4934 

o mo transcorreram em; ~iterói e na:. capital ~a -·1- -
erimônias comemorativas do · cinqUentenário . ~f<<.Rédim 

I.J!IIagrantee ela sesBiQ de ontem, na Academia F luminense de :Le tt·as, cOmemorativa do clnqu'ente nArlo da uRerum Novarum" 
tnmscorrea sob a preatdêncla do · biApo D. Jol!é Pereira Alves, pro sentes os representantes do Inter !cntor. teci~, de) ~nlstl'o 

Trabalho e demais autoridades estadnals e federais 1 · -w ·~· 

~·: --------

~ 
-Q 

! 



da sesBiQ ele ontem, na Acackmla Fluminense de Le tt•as, cOnt<'moratlva do clnquente nArlo da "Rermn 
tl'lulsi.'OI'l'ell sob a presidência do biApo D. José Pereira Alves, pro sentes os representAntes do Interventor federal, do 

Trabalho e Rmals aatoricJades estaduais e federais 
1
'" 1_,......_..__. ----

~ ~ 

Foi brilhante o. JDOtimer.to 4 XII,I fÔl analizada, em rãpido dlll~ j ções _de hontem, .citando mesmo 
IO .. dade 4IOJII~a dO CID· curo, JltuU.o aplaudido, do JBOII.• o a1;tlgo de fundo com que "O Ell· 

da ·~m Novo- senhor Uch6a, o qval aprese'htou tado" se associou a essas come
• hontnn · reallu'aa, 4 noite, o conferen,cista da noite, &-, Ge- m-Jrações • 

..ele Cla Academia FlumiiNnse raldo. Bezena de Menezea, qu• O cliché acima reprodu,. aspe
Letras. Prealdt•-a 'D, JoM P6. pro11.unciou um IJelo dlscurao, 4 toá da magiilUca cerlmbnia, onde 

_ rt _ Alves. Iad~ '!~elO repre- altura do aeu talJD.to e da il~llt tb acentu.ada~nte · ftoreeeram 
l*taaté elo btt-h._;lttor Alfre4o cUltura, focalizando • os aspet:i os melhores sentimentos do noss;> 
N'ov•, doe representantes dos se- mais relevantes do notavel do .. I espírito cristão e as mais belas 
arstárioa de Estado e outra.. auto- comento. Por fim, encerrando ~· exvressões da nossa cultura. 
rij}adea administrativas, compon- solenidade, D. José Pereira AI -

a asslstfncia 11m elevado ves disse, com eleglncta e emo-
de aacerdotea~ intelectuais çlo, palavras de agradecimento 

1 fammas. ' I louvor, tendo exaltado a coClpera•• 
A -enclcllea Imortal de Lolo ç!o da imprensa, naa comemora-

- --·- - ~-

4... 
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! 
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a (( Rer 
Como o Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 

conceituou o no1ável docu~neruo 
Como jâ foi auplamente noticia·~ ~a de saa ( 'rük-a JPO ('apüa.lis.-, exação, os direitos e deveres qu.t 

do, na. solenidad6. comemoratn a a li!;ão (la lli~tó"I:l:t; .,nlret:mto. nos de um lado, dizem reapeito 
du cinrgu:utenário da "H e rum No- ensina, cl<:! n:_aneira. l'loqucute, o l'?"t>re c ao OllCrár~o; de ou~w, 11! 

arum•·, coube ao dJ.:, GeatlCICl erro t:a Joluçao q.e propoz, acar·' n•~!ls e nos pntroes. AceJtou a• 
llozena de ~1ene.zes, jo1en mas retan do grandes perigos e cala- reivmdicações dos rrimeiroo, maa 
primoro;<;v tnlento, quG é uma das midades Eociais. Si.sten~aUzanclD 1 sem Tlolência. Adv.ertiu ans se
mais rortef! expre:s;;ões da cultn- um programa de ação. lan~ando o, gnn<los de "que nlio deviam tra
ra da nova. .geração flumi'l"n~e, 1 apelo ram qne oa operários se I tar o operário como escravo, mas 
C\'Gcar a ~rilho.nto criação do Pa-~ \:nisseru! ? . "P.~·o~el~ .,.«o ma teria- resr.eitar nele :\ dignidade !lo ho
l>lt Leão Xllf, !azendo-o com mut- hso1o h1~ten~o I!Inlgou-se. :1 luta 

1
. mem realçada ainda vela dC' erls-

ta propriedade, fluencia e Qbjeti- c i\ dcstr ni~ao. tã.:>.,. 
vidade. A :mali.~e da eucícl.íca · 1 Partindo dos preceitos o•~be-
t:io debatidl. foi proce<iida. em to- lec!:los pela filosofia crist.i, não 
doa os l:>tus :J.spectos mais sa1icn- , forjou quinieras, , não nllmentoa 
tcs, e pt\ra que os lBitores PO<!~m , nu-.ües fal:tzes, não fuebriou po 
verificar a fórma em que a cou- estímulos vãos n pobreza al'enan• 
ceituou o espírito brilllante t.le ' dc-!he coru um mundo ;e,uur011a 
Ge1'a!uo Bct:erra t!? .• \Ieu.ezes, va- 1 no d.ia em que eRth·esso n:t IJOsse 
mos transcrever, Ja que a falta, dr.s bens materiais. Destru·n C!l83 

G.·e :uP:t!;O l~Os i111pr;ds a s~a dirul- l I conrei,lc;ão ('J'rÔnl!a d~ vir!:\ e do 
sa<:;w, na IDtegra, o se.;umte tre- · mundo 
tho _da bel<~ aloc~l!;ào: . t Com~ se os grnndes, Ofl dofnrl••S 

.. A !u" nas leis . du·!nu, á luz I 1 d~ fortuna, so ciJnsidera~<sf'm fe-
das lets hmua.na!<, tl lu:~: rla ral...lo, I jlil.'ls' Como se não Wra iliPlltada 
tlc!euli:u, _ bnlllanteme11te, como a :-mbição humana! 
nr;ndpiO. 1uadame>!ltal df" toda bu-~ ~ "" bl · 11 - - ·. - . .,u r o m:us su, r· crescer o ln~;ao a le,g1Unudade da. proprl~- ·· . ,. . .- ,. 
d~tde Ji;.~rticulur, z•dutau.do, euer-1 ,m.tls r.cscer. cst.L !'!!1 \It>h·a. 05 
~ir·lt:n.,.ate; a tese solicialista ela peqn!'nos Querem ser ~r~nJ(;'~, r•ll 
(·ottYers1i.:l da n.teõma em prul>rle-! ~::.udcs q:wre~ ser m::uorcs. C•l 
dade t•ul:::tira, e apoutando·a "co- l m:!:m~s naro sE'! ~em eles B:lhem 
mo enntr:iria. aos direitos naturais! 1 ° ~\te c;:tcrcm ser · . . ., 
d03 indlY:duos, como desuaturnu- • I ~u!IIH'I;os es:cs depotm.oltos. 
elo a~ fü'.lÇGt'i! do r:.;tado e portur- 1 

1 
~· ont,w. quu ~n me va.ha da 

bant.lo il tranquilidade pública·· I Uçao d~ .4.h.rt'to rort·<'<;, t•f'n<;ndor 
( pag. s~). ; I t~~,.~o n~rac1o llos P~lhlirist .... ~ bra-

!'nlveri:wu, del!t"ntt:•, 0 nl~ c 0 , s1.~1~os. Ottc:nmO-lo. 
omega do sccialí.~.:nv, 11 ue, segun- • ! ·:aàa p~az.f'r rla fortuna tru 
dn !::cha1tl', nao 5 ;10 l!Hl.ís uo uue a r 1 col'Sigo a msadedndE', c, o • .rra-
aupr~mo do rnpital particular c · Dr. <~craldo Eezctta de )fcnezes z.?r em prnze,·. a alma r::ut:nh~ 
a t~ua 11nhstitulção por um ~a.pitat · 1 pn• a a decepçlio lrrpp:;•·avct. .. 

~ ~ · · •·o · · · · 1 coletivo. 1 I'ois llem. l.ma das rait'iE:s maia • • s m~~orE's ml~ET-.tVI'ls 1 ' '111111· 
~sela:.:ec~n. ele m~tnc;,·:t precisa,' fiJ;·te3 d.o suee:;:so da JtcJ•um l\"q- ~"-. rnull:ll~a o .Ilustre. l'fl"!fllo~o, 

llUO o fuud:uncuto da duntr:ua c;;-: VlU'UJll nof..l preels&~entQ nl~to: 'f;Jo o~ ;mlwnál'IO'! <'étl:'O!I. Atln-
' I ..... . I_. " . I • . d tóltra. netote ponto, •·ostá na &;!!- na opot·ttmid:.tdo com que !oi lan- . "'""o. a ~u mlll .. l!Clll, on t- ~,. .. 

tjnção entre a justa posso da.a rl-) !.:ada. Surl!-!u, qllaodo de\ia ter ' ~~m ad1ar ~ fruto dh-lnll oa fp.. 
quezas e o saa le&ilimo uso" (pag. ~ su~i:ido. Precisamente rtuandD os' h:~dadf', e. na'l <'nm]'ln-en~tn~o o 
S7). A respeito, uduslu eonsil!~.>ra· 1 con.. ·~nistaa _ de~idores i•Ol' ~ lip.ro <lcst;.no •. r~~11~ d.e:nludulns, 
Çvt'S que bc111. IUI!'l'e(:em expostas á. exct>:ência, jamai• C<>nsln:.tboa JJe.t-:tnle a. Jll'II{';ftl[u.: !t~Cla d .. prê-
YOS!'l\ medita~ii.o. El-la&; '·.:>Uil-; _ íomeulando Pll.ixõea. dilacerao- i~~~ ruatenul" ( 4). . . 
guem ce:ta.ment& é obrig:ulo a ali-: c'l . SQCiedadt> p~;GCurav·uu tra~ · l oru n pr.ntn. Jlod!'rl:l!llOJ :t~zr-r 
viar o pró:Jin\0. pdvando-se uo .; b~lll~ cs \lperâriu. aama. eatupa- - rt•te <'iea "tcr>m wc:, TH13 m~'·S. 
s~u necersArto ou do de .&na !:~rui- 1 nlu. diabólica.. l!!'II\ n~íf.:t ter n•1 nwnrto". :,;en~__o
,,a, nem nteemo a nada supi·im.tr t Lt•ão. xru alllclt aos mez.mos, rr>;. faltn-lhf's tndo, porqn" lhe! 
do aue :1~ couvenf(onclas ~u decên- i c:la!'~>irlocand<HM~, COla p•·ecisr.o, de f!':t~ a. ftl. . . c 
C-.1$ 1mp<•(W. á sua. pes~on. ~!as ... 1 eu tubllleD.\1"'11> e ;oatt•~:i.oao~~ ~ .. ,. bn . fo1t1>ua, na() lu hPnll 
desde qno. h~;a sut:cieonteru.ente l \Olll rm-uram detarpu- 0 ~:~eu.tick m·tt~\·iais. ufu.t !la di•·erUaH r rus, 
satiste:ltL• I. ue;.;essidaue e 3Q d.C· ~:el•Poblema e a Yeiuun-nl.' pa.- D:i.', l'la :aada que wlucione =:" uos-
<•ôro, é um de\·er lauç<~r o Ell{ier- · t' • ..f0t.0-.,....._ a u-an .;a!l o·r!ses inter!or~!l, as IIO.."YB an· 

. l'al. cXClt:lr as m"" 1 ....,_ ~ • ·-~ - · . . !lu o no $elO dos JlObl'CS'' (pa:;. I d ., J:liStJ:tS. f.l(t COIIS!'g>.JiniOI! dl.llllln._ 
8 S J • Í t;u· c esor ens • las c veucõ-tn~. <·Ónvf'!lloluno~. 

Os "xcesso~. os de,per:liclo! com Dllf, rcnb~>res, est:.. obs·~r"a~!o ... coll-1 a<~ irr~dlx•;l>c•!' .da r' e de 
'1!1 origil•alida!l~s irrit:..utu, tuao J>l'Ol\mdf~c. em to1'1lo ,\ qu:ll, 1 1(\Mol, cout a eole,·l6~ão do nosae 
i~Eo é condenado, e e.mpre o foi, oUs-:! dl:u•r-TO."', · glra tvdo •· llell· sel''. 
pela Igrr-j:l. : san:t.nte dll eneleltoo: l'Vr hulo lssu, •e a n ...... ~o. 

y;:-::mdo a eoDeetio católicn eo·l •·o trro c:tt>ital lla questf.o pre:- ....,..,.. s& b:~&e, g:~tltarcta&~nte. 
bre OJ limites da pro1lrieda,e, o seale 1\ cre.· que as clua ola- \Joolf a~ ~alaçia. ~ai • n.~ 
Sober:mo Fontifice v; broa pro- :::-10 iuimig;~, -; natu.::~ uma da ouh"ap gniv~,>l, ond~ não aejam ......... ,.JA~ 
flindo go!11c no Ju umatt"atll, dt> ro~o s.n a dai.ureza üYer.:e &m~a- aem &l~pft'aaliOI 
1H1·eit~. :tomano, e nos Cód;~os ; t~<) us 1·tcos e 03 pobres para Que 419 la\N' de ~ 
qne, deJ' & tal P\'CCt'lto. este!\-· se .:oDth:ttC'nent mu\n:noent~ naa do-M-IlHos a pas • a 
tl~am " dlr11ito de p:op1·iedade f\ dll!'iO obllti!lado• (1>;\Jr, ss1• fNt"a é coadr qu ela 
f11rul~a:!..- ~~' d1~por das ~o!sas da f rara qae posalvel a monuta- at'.l' cl.e- todo JmJ18SSlvel a 
mauctt·a a M:Us nbsoluta. , ~in de um perfeito •q,nllibnv e•- dG PiOblema H c:oiOCil• s . 

Cm!~r~;wnü7 ar:.';1.nnento.r. l tp-. trê lilmbos, procu:ou prerlaar. COM 110 5e.cuudárl• OS ~ale en.~~-... 
P. d.!'e1 mel.w~. a coRtm~~n<"!., J....aea . - -

siu'strll d ~ rane 11 soluc:llo· mtt;;mt1 '77 1.. / -1- I · I Of.' ~ 
f !lo N'cb!ema Boclul rotni!l't• niJ ~O E- -1- I - 1~ t7JW..M'Y A 1 '1 
~ desl.-wi{i.o da proprl~dad!'. npó3 l ~ - ) 

rstmlnr ns seus fundatuc-ntgs 



t PO'!' outro lado. rNS:tltam, rtar.a
m ... to, ll:t eaclellea. eatre oatt"'Ot, 

l ~ nr t tos: l----~_.._-------~ r-.-..._....., ______ ..... .._ _____ .-, __ ...._1• t• deteatoree do eaplt:l!. 

• til' ztv. roaeltaude-o~ qv 
tra•ae~ta eo la lunuaidacle 

w T em Yiata. como 
~~atua ~. "eriltl • 
ahrar o r'll,õ!t!ll"amo" (3). 

!!• - Ao~ trabalhador~. como 
tuu Tet·!lo:Jllro antiddo á ~: t:::• 
elo co<n.or.l&la, acoas lhou_.. a 
t"1HH ae 'lll" r 'foltassem. pre:u•e-
1~ a xno~~ra~ão e a ordeJB. 

• -- ao E:ota4G, mosb'On-1 e a 
eoaqnJrncia c!a lntt'ncn!;.io, ea 
jMt& mr.!l'de, )t&l'& a aolutio C:o 
problema. . 

Na memc1·ave! eucrcUe:r., Letlo 
Dll u.~·'u l!e unta Ilgila:;ent sin
cera, euc.P''il'a e il)('l•i v a. A:~ suas 
pá&-htas u•n um protesto Yeemen
te e de<~a. '·'H!! brado N!ltr::t 03 ~·r
ros e cs ( ci"SI!OS de um ClU&dra. 

• Gonlen:u,J, lpsi Tt"t'bis: •·.a ~tnu
C.nela da 1lque::a nas mão:<J dum 
pequeno nl11uero 110 lado da fudl
génela d:t multidão~ (pag. 71). 
Repelem :t aituação indefesa em 
f'Ue se 1·•1•·•mtram O:J operár;o3 -
repito o !Imo l'ontifice - ··á mer
cê da senhores dtsàuma!los e ã 
t:nbi~ do1ma concunêucia desen
!reada" \i•ag. 7 3 l • Ro~terg:\m, 
- estlll no doc11ment pontiticlc 
- •·a usura f'Orall d, homens ávi-
dos lle g nànt··a e doma insac!:t-

1 
\'el amb11;iu" (pa:;. 131. Denna, 
eiiAm - -· .l:J e pr •s~~oc1 ~ão ele f.:!ào 
• Hl "o •onopofio do trabalho e 
dos l•lJh:l · l!c c•;·~dito, que se tot·-
nam quiu ~tão rle uru peCJueno mi
mero de 1 h· os e de O}Hilentos. Im
pouCo um juzo quasi serv'l á 
imensa ~JuiLidilo de prolet:í:·Jos" 
(pag, 73 J. l'.oc·lamaru, t•xprc ·:o
mente, ... cr.,onhoso e dc~<huuun•o 
Ul'a1· do~ homens como de ,-i~ ins
trumentai! de luc:·us·· (pag. 84). 
Fl!stis~ru. enfim, - literalr~cate 
- "toda a rraude, toda a ma.Jó-
bra usnraria que sej.1 de nature;::· 
a ate.uta (·ontrn a economia Elo 
pob1·e·• {pag. 8ii). 

Aquelas pa~inas não S.! limitam. 
toda\'ia., a C.Xl>robar o, abu30:!, a 
lamentai' as des1;ra.;::~s üe se11 
tempo, \'l;o nais Ion;:;e. 

Sontlnllo a altera!:àO rauic 1 
das J'.!lações e-ntrj) patrõe3 e em
Jli'egal!oo~, ditada pclO!I '·prqres-
sos incessantes da indústria", 
Leão :\111 lixou diretrizes &ecu-
l'lls parn a aoluçio do problema. 
Po1· is~o lrl smo. a c:uta J.istórlca 
d · lã ~., maio ~e 1 !H, póde ser 
~ cJmo um \·ardadeh·o traia-
do de economia e poUtica aoelal. 

Porque não tivesse om dsta so
lucionar o problemll com o des
apa''"C lmcnto lle umA- classe, com 

l o triunfo de uma sobre outra, não 
i nc·rrou, a e emplo c ' maneira 
r dos comunijltas, o ódio doa ope-

rários contra O'! patrões. Pre&ou, 
antes o respeito dos patrões aos 
direitos Ragrados do empregados. 
Procurou aproximá-los porque na 
PCI'[eita Comnn4:io de 'nlel'CSSCS 
entre an.l;os via a verdadeira so
luç:;io. 

S ~>m :'lfary !!'lrll'Jft n·. 'h vez. 
forcados ~ J::C~ouhecer a ae;;uran- • 



No próximo dia 23, às 19,30 
horas, o Dr. Geraldo Bezerra 
de Menezes realizará, a r::onvlte 
do C. A. Evaristo da Veiga, uma 
conferência sôbre Direito Tra• 
bé!-lhista. Por f;ssa ocasião, num 
gesto altamente significativo, 
ser-lhe-á prestada uma homena
gem, com a inauguração de seu 
retrato na so.la do Centro. 

O Dr. Geraldo Bezerra, quan
do de sua passagem, pela presi:
çlência de nossa agremiação, re
velou-se administrador capaz e 
trabalhador incançável e des-· 
prendido, em pról da classe que, 
em determinada ocasião, soube 
conduzir com rara felicidade. 
f'lunca o prestígio de nossa Fa
culdade e os valores incontestes 
que nela aprirr.oravam sua for
mação intelectra! sentiram seus 
nomes a repercutirem por re
giõés longínquas, quando os des
tinos do Centro se infeixaram 

i 
~~ 

--1~!14 

nas mãos do homenageado ele vontade de agir, despreocupado · quistou lugar de agradecimen-
23 próximo. De sua época data da propaganda de encomenda, to a Geraldo Bezerra no cora
a prestigiosa caravana que, che- visando única e exclusivamen- · ção de seus contemporâneos. Os 
fiada pelo mestre amigo, D,r . te 

0 
su~esso comum estimulan- acadêmicos de hoje, inauguran

Oscar Przewodowsky, levou as ' . ' , · do seu retrato naquela mesma 
gentes nordestinas a vibração d:o cada col;~a, aglt_anao; como sala em que sonhou, em meio a 
pujante da inteligência moça figura lendana, a VIda amorte- indiferença de muitos, o sonho 
fluminense. O dinamismo, :1 • cida de nossa Faculdade, con- de grandezas para o Centro 
....,._.~~,._.4.._.0._.0._.., .... tl._l~, .... ~, ... .-. ....... ... .--.c ............... -;~~·~.-.n.-o ~ Acadêmico Evaristo da Veiga, 

- - - · ·· para a Faculdade a que perten-
«o ~i'- tfl .. -~& ~ ~. cemoAs _e par~ a nossa classe 

w-Q"':""' - -. (J academica, acima de tudo, que-
~ _}. F~ o-/.i:_ rem testemunhar, com iss9, que 

~ os anos passam, as geraçoes se 
~ ~ ~ _ -\~ 42() _ sucedem, I?as a memória se c · • 

serva cativa daqueles que :::. _ 
r./o.. ,j '/Jf f s~uberam con~uzir com abn~ga

çao no cumpnmento das obnga
ções que lhe foram impostas. 
Homenageando Geraldo Bezer
ra, teremos rendido nosso preito 
de justiça, antes de tudo, à in
teligência, à lealdade e ao tra
balho. A saudação está a cargo 
do acadêmico Horácio Pacheco . 



X .\. F.\Cl."LDADE DE DIREI1'0 inauguração do rrtrato do confe
- Conforme estava anuncia<1a, rencista na sede do Centro, tendo 
realizou-se na Faculdade de Direi- falado em nomeA da diretoria o ba-

cltarelando TeJemaco Antunes de 
to a conferência do dr. Geraldo Abreu, tendÕ agradecido .íi.quelas 

ru11izou-se a coufe1·ência do 
c1r. Geraldo neze1•ra, sob a .ojré!'t• 
c1t•ncia do bacltftrelam1o Ji.~gder 

Bezerra (J.e 1\Ienezes, Jlromovida m a n i f estações o homenageado, I nt~Jtte 
pelo C. A . EYaristo da Yeiga, sob que citou um a um os Jtames d e c;rantes apt'esentiun . aiiwa llnl 
o titulo "Das Juntas de Coucllia- todos os presidentes que o prece- pl'clo da as!'istência f', cnt 
c;iio e Julgamento no 1\Iecani,mo clcrmn e dos companheiros de di- qnanc.lo o dr. Geraldo 
da Justiça do Trabalho". Inicial-I retoria que tUilo fizeram em pro& I ~lenezcs pt•onuncia,·a a 
mente, waltzou-se a solenidade de l elo Centro. No snliio Clo,·is ne,·iJa- rê1Jcia. 

~o ~)}'-~) 2 r~st:~ riA. 491/1 
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"0 xQMWfiMe ií Qt1;Ict QQH2If8L\" 
!'el&aaso Antungs ü Abreq 

Desde a minha aoc1él:lcle, bem distante, acompmmo ns gr6UJ4es 
luto.S: do ilustrado protosn~ e Dlinistro oerardo Bezen-a de Mene ... 
ze~ no plane cUltural e nplaudo o seu patriótico empenbc de esela~ 
rocer consci~ucins e orientar ger~çees. 

Na Faculdade de Direito,-após à sua pa9sagem, senti os re~ 
flexos de sue. 1I!!prcoaionantc Vida uni vérsi t!lria, repontada de. 
'i::?iurd"os sucessivos: orador oficial e presidente do Centro A cadê .. 
mico Eva1·isto da Veiga, um dos tund{lào:ras o orador elo D1rot6r1o 
Ccntrcl de~ Estud~te~ do Estado do Rio de Jonciro, preoidente do 
C~nt~o Flurunense de Estudos Jurídicos, membro fundador da A~~ 
demia de Let1·as dos Universi~rios Fluminenses, vitorioao em con
cm;.~o de o:rat6l·1a entro oa nlunos da Faculdilde, representante dos 
~§i~Qãiiii eol~gns em congressos nacional~, intérprete oficial 
da tt~ma am 1936, quar.tdo colou grau aos vlnte e um anos. Acrea·cen
tam.. se os numerosos nrtigos que publi eou no periódico "O Gládio" 
e na uaevistan, a!!!bos do Centro Acad~wco. 

Considerando todos ssses fatos, ~ressionado com ~o agi= 
taca e fulgurante vida universitária, lembrei-me, ao deixar a ra
cuJ.dnde, de propor a inaugurttçtto de retrato do exc·e.cc.dêoico DA 
.~.ede do Centroo A sugestao f'oi aprovada, CO!!i entusia~mo u Na so
·tenldade de irtauguraç~o, ooube-me, como proponente, ser o orador 
cf'ieialo) Do tliscureo que ent!to pl'"onunaiai, houve por bem o dlgflis., 
sino Promotor Público Dr o Edmo Rodrigues 1utte.rbaeh transol·ever
ulg~~~s t?echos no seu exeelento trobalho A V!da - Yot!e~:itâri! 
tl.Uiât..~~r.2...fi§W!~ 1.ie Hene~ea ~ 1962, págs.~29) ~ . · 

!linda ac2dêmico voltD.-~e Geraldo Bezerra es etividades no 
r.lagistério, jamai,s; in!orrompic1aso Como protassor de História e 
Portuguôs, rotc:nJ.U ao Gin6.sio Bi ttencourt Silva~ em que fizera o 
cu1•so ~eeu~óti1·l.<h Observe-rJe qu13~ nus duns matArias, pont1fi~
va.m .. zospoctiv~onte, no c:onllccido aduc:unddrio, I. do:ts f'm:Iosos 
:mci:;t:rest Oscar P.rzwodowski e Ismael Coutinho. 

Ministrou as mesmas disciplinas na Faculdade Fluminense de 
Ccm6rc1ofl E ~is: sociologia, no curso COl!lp:tottentar da Foeuldade 
Flucinense de M-nd.lcina, de 1937 a · l9W 1 NoçOes de Direi to e te
gislaçG.o Social1 na Escola de Serviço Social, desde a sua funda
~tio,ol:l 1945, c. J.956; Direito do trabalho, na *IJIJIJ. Pont1f!c1a 
Onivorsidade c~t611ca do Rio de Janeiro~ 

Por concurso pú.blioo de titulos e provaa, 6 sual desde 1953, 
a cadeirn de Direi to do Trabalho da Pfl eul.dat!e o.e Dire to de Uni· 
versidade Federal Fluminense, da Qual toi diretor em dois par!odos. 
Bo prineiro, incumbiu-se dns oedidas destinadas A incarporaçao ãa 
Faculdade ao pat!"im5nio da Unillo, quando se transtormou em es~ 
ba1scirnento tedor&J. de 'tWensino; no oegundo, oais 1,ecente, 
i.t:ipl'imiu àquela~-~ unidade rumos capazes de a.ssegurtll' oon
diçéles básicas parD. o seu e3uste à retorJ:ta uciver:!it&io.. 

A bem das geraçeos tl~es, e poderia dizer brosileiras, 
poroanece em pleno exercício do magist6rio superior-o 

Foi Secretário dG Educaç~o e CUltur~ do Eatado do Bio de 
·Janeiro e é ~embro da Comis3ão Nacional üe Moral e C1v1smoo 

~! está o sumârio da sua notável carreira de professor, 
inclvidus cs eti'lt.idades a ela vinculad&so ·. 



Integrou a nova garaç~o ae juristas br~s11airos que par= 
tio1pou da elabo~açáo e dB reqponsabllidode pelo cumprimento do 
nosso Direito do Trabnlho. b 

1 am o 
Pras1danta da Junta de Conc1l1aç4o a Julgcmento ~o antigo 

Distrito Fedoral, ao t~po~em que se in~tclou a Jus iça do r.ra
balho no País; procurador e último presidente do Con lho Nacional 
do Trabalho, encerrando_, por assil!l dizer, um período de nossa 
h1st6ei& jurídico-sacia~ J Ministro e primeiro presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho, seu org!l!lizador; Corregedor-Geral de Justiça 
do Trabalho no Brasil; ~ de sua autoria o Decroto-le1 ng 9o797, 
de 9 do setembro de 1946, ~uo assegurou h lust1çn do trabalho a 
estrutura até hoje vigen-ee. e que ir!augurou Ul!la outralfiiitde 
nossa h1st6ria jUl"'Ídico-social. 'étapa.) 

Presidiu à Comissfio Elaboradora do C6digo Processual do 
Trllbalhoo 

Tao 1ntans~s atividades: na cátodrn e na !ll!lgistratura n!o 
constituíram obstáculo â sua carreira de escritorG 

A cr!t1ca411111f§§iiiiii§i>racabeu, oncomiàstiewoente, 
o nau livro de estréie Homens e Id6iap à ~~f da Ffs que a1ea~ 
çou a 3ao ediçQoo Assim que publicada, oxnm1ne1 ~ oM-c. ntrc.v6s 
de artigo estaopcdo eo no sao Gonçalo'', 1o-5-19h2, 11 0 Flur.ünenae" 
(iU ter61, 12-7-1942) e revista "Vida Nova" (Rio, junho-1942) • 

Presidente de entidades regiona-is e nllcionais do apostolado 
loigo nlêm do participar de congressos 1nternos1 ropresentou c 
BrQsil om ináocros conclaves internacionais, na Itália, nos Esta
dos Unidos, na Ar&entina e na Col0cb1ao 

Doolnando a língua "em que camtses chorou no ml1o Qt1Qrgo 
o gênio sem ventura e o aoor som brilho", 'l!lombro e pro31clente 
da Aeade~o Fluoinense da Letras e pertenco a outrna 1nst1tuiçCes 
cong011eras: a Cnrioca, tl Sorgipllna o a Cenron:le do Lotraso 

• cn. • di a Bro..,i oi a foi o seu ~egundo 11vro.t c aque .. , 
la com que abr u o ca~ nho de eseritor na seara jurídica. ~·a a 
pr1~e1ra oonografia ~t~de cunho doutrinário, que se editava no 
Brllsil sobro o dirc!to sindicul, o h ~e~ma pouco depois se rere~ 
riu Oliveira Vi~nn co obra enpccializada o ~ ~pocaJ escrovi ~rti
go de eo:tentt.1rio à Polít~a ~indM:l Rr~i~M!! ( O Slio Gonçalo"~ 
23-5-1943 e 11 O Fluninonse' , N.L ter · , 22- 19 • 

. Co.o estas produç6es conquistou renooe no país e no estra~ 
goiro, tanto que integra Aiversns instituiç6es nacionais o intor
nac1ona1s de Direito do Trabalho~ 

& t!~n!o social no BfOsil foi, entre n6s, a priceira obra 
sistomn o soguridcde social, abrangendo o nosso sistoca p6-
b11oo do prov1d0nc1n e a~~ist6nc1ao Foealisei-a em artigo que a 
"'Tribuna Gonçz:üon:lc"' publicou c. 11 de julho de 196lo 

Essas consideraç6os prol1c1narGSqf1xando n vida a n obrQ do 
r.d.nistro Gertlldo Bezerra de Menezes, vêm a prop6s1 to da 5a. ediçao 
de o f~~ - Çr1t1ca Doutr1nár1a gua acab~ de ser lançada s 
corult ~o nn bibllogrcl'ie.Giitli~pátria.o As rapatidas 
tiragens sao un~ provn de que o li~o jd se incorporou oo nosso 
pn trimOnio cul turnl,i o 



• 
• 

O trabalho tipogr~fioo destn od1I~{ está eloborodo com 
t6cn1cc nperte1çoadn e contêm capa de f ssimo talar artísticoo 

A monogrntin conpreende tra~ partes, a sabera o~ate!~mo 
comunista, o ~terialismo dialético e aspectos econôaicol-soc1aia, 
divididas oa cnp!tuloa. o tGaa 6, po1s 1 ~ocal1~ado sob o prisma 
rel1g1o~o,~tl§•tilos6t1eo c s6e1o-ceonom1eo. Trata-se de traba
lho penetrante e erudito. 

Revosto-~o do cunho exelusivcmente doutrinário, nlo Ge per
d~ndo o autor en cons1d~roçCes 1náto1s ou dictribos inju~titicd
vcis. Proce~~o~ prim6r1os n~o serve~ à diseussao de iü~ieso Tem 
~ido esta a razSo do fracasso de muitos~lttiO~livroa destinAdos 
ao exame do marx1gmo. 

))a. maior eloquêncin a afiraac;ao do aoei6logo Artur Biosa 
NContorta ler o Comuoi=mo, onüe o assunto 6 tratado com nl.titude. 
merecida"· o 

Por êsse e outros motivos, a obrn c~uaou verdadeiro impacto 
nos ooios universitários, coao "nen:~ogoo de esclcrecil!lentd', tra
zendo luz sobra as concepçCes crista e oarxista do homem e da so
ciedade. O catedrático u~ Fnculdade de Direito da Universidade 
Feder~l dn Bcb1a, Alexandre MQcbado, confessa categbrica~ntea 
11Li e reli o traoolh<ll o Cooo expresst!o s1nt6tica n4o existe· nada 
I!Klis cloro, oaia met6âieo, ~ia impcrcial, l!lais sereno na apreoia
çt!o"·· 

Veja-se o que, a propósito da obra, escreveo tr&a eo1nen
t!ssiaos Cardeais bros1leirosa "·A vida. do miDistro Geraldo Bezel'
re. de Menezes tem sido uma constante luta pela. grllMeza ela Pátria 
e glória da Igreja11 (Do Agnelo Rossi)f. "'O autor entronta os pro
blemas ~is sérios da Huoanidade e~ acervo invejável de cultura 
e com c:::pírito crítico" (Do Paulo Evar1sto4tit .. Arns). •A obra 
' calorosa defesa de uma ordem social tundada na justiçn e na 
liberdade" (D. Vicente Scherer)o 

Acrescente-se o nbalisado juizo do Arcebispo Metropolitano 
ele Niterói Do Antenio de Alneida Morais Jónior; outra g16ria do 
Ep1sco~4o nac1onala .. Pela ::egunda vêz 1 com ca~ma e renexllo, l1 
o D.doirlivel trabalho o CoQWliao - Cr+Ucn Dgutrint!ria, 5a. ed a, 
do Geraldo Bezerra de Menazeso Creio põãer ar!rmar que o livro 
otoroee uma síntese clara e profunda. dos mais var1odos aspectos 
dll doutrina !!!Elrxista-, acor.apnnhnda de 1m11 crítica ::s6ria e clara. 
Corno o autor situou oaravilhosaoente a figura· de Jolo·XXIII cu3a 
iDtluência universal os r.tarxistas protendernm usurparlt" 

_O SenadO!' Jos6 Lindoso impressionou-sal tortez:umte, com a 
leitura. dessas g1nc.a, n :ponto de afirmnr1 " obra O Comun1ao -
-M" ... p:;ll._....,.-,.~ ... ~' q~ Jd integra de r.aoclo destacado a~ogra-

n o pensamento político brasileiro, representa valiosa contr1-
bu1çdo para esclarecer a Juventude braaile1rA sobre o antarialismo 
marxista e equaciono, com lucidez, a. pea1ç4o crista e doaocrática 
ante o atoismo co!!IUlll.sta. O Pn!s 6 devedor ao Ministro Geraldo 
Bezerra de Henozes densa notável contr1buiç4o no debate üe 1d61aa, 
1l~nodo pola Verdnde e pela F6! que representa nao s6 es~e livro, 
mns toda a sw.l sign1tieat1vn bib iogratta••. 

De professor Ga!!lO e Sil.a·, cotodrático da Faculüado de Direi
to de s:xo Paulod. ~-iti ~ ex-Hini:st:ro da Just1ça 1 estas palavras 
consagradora·sa O Comunismo - crít1ÇQ Doutrin~ia o o~pllndido tra
balho no ostuo, na exposlç:to o na critica" o 

Por tudo, ao ensejo de lançamento da 50. ediç:!o da obr~ da Ga
raldo Bezerra ae Monezos1 ' justo que todos nos congratulemos com o 
douto publicista, aguerr~do ap6stolo da justiça e dn traternidade. 
oria~ eo 
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Ag<adeço ao ~. Ge•aldo BeU>na 1 
de Menezes, Presidente da Academia 
Fluminense de Letras o convite envia
do para assistir à sessão solene que 
foi realizada no dia 16 próximo findo, 
em sua sede na Praça da República 
(Niterói), quando o pro~ssor Tarcí
si~ Padilha do Conselho Federal de 
Educação, pronunciou substanciosa 
conferência sobre "A Mensagem de 
Santo Tomás de Aquino", ao 
das comemorações d.o sétimo 

· nário do célebre filósofo. 



A Academia Fluminense de Letras · está convidan
para a solene sessão de 16 de maio corrente, s.• fei

ra, às 20h30min, em sua sede, quando o professor Tar
císio Padilha, do Conselho Federal de Educação, . pro
nunciará conferência sobre "A mensagem de Santo 
Tomás de Aquino", ao ensejo das comemorações do 7.o 
entenãrio do célebre filósofo. Assina o convite o pre
dente Geraldo Bezerra de Menezes . . 

.<?()~>'!

~ J .:Z.--1 o4. ~ 



SECRETA RIA DE ESTADO 

VATICANO, 21 de Junho de 1974 
N. 260513 

Senhor Professor 

Teve o gesto de delicadeza de oferecer ao Sumo Pontí
fice duas publicações, recentemente chegadas ao seu alto 
destinatário, uma das quais da sua autoria, em cujo fron
tispício houve por bem exarar deferente dedicatória , . em 
que explicitava os sentimentos de veneração e respeitosa 
homenagem a Sua Santidade, que lhe teriam ditado a oferta. 

Desempenho-me da grata incumbência ·de ser intérprete 
do apreço do Santo Padre, por tal preito que Ele acolheu 
com a melhor benevolência; de exprimir-lhe, outrossim, os . 
Seus votos por que o Altíssimo derrame sobre a sua pessoa 
e sobre os seus entes queridos as graças celestiais, em 
auspício das quais lhe outorga a Bênção Apostólica . 

Aproveito o ensejo para afirmar-lhe os protestos da 
minha elevada consideração em Cristo Senhor . 

Il . mo Senhor 
Pro! . Doutor Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Herótides de Oliveira, 13 I Icarai 

NITEROI RJ 

~~~. 



DO SE RGIP E 
ANO XXIV ARACAJU DE MAIO DE 1954 N. 3 877 

receb' 

São r·at;lo, 3 de maio de 193 .. 
&t:. 

Exnw. Sr. 

P rocurador Geral do Estado de 
Serg:p, 

Aracaju - Sergipe 

SPnhor Pruc..trador Geral 

J á the : g-rata oportumd lei" d•• di
l'_igir: me a V . E;,~ia. a re~pe 1 to rf'a
I,zaçao nesta Capital. <te ;g 1 2a d~ sr-
tembro rréximo fu•uro, ck I CC'lii!"L so 
Interame~icano à o Mir>isténn Püoi1co. 

De acordo com as notJcJ.l~ divul"ada~ 
participarão desse ccrtam,, o~ Pr;c11r l
dores Gerais da Repúb!i!'a, do Distrito 
Federal. dos Estado~ t> r.:on hho bru
lil!e,ros, bem como. os ProcloU\çlores Ge
rais de todos os paise ameuc r 1 

Aguarda-se também a pr 11 ct 1 ~r 
Thomas Dewey, Govpm~dr r do Ebtndo 
de Nev. Yor:.: e f'X-!Jromoto•· rmb'; 'J oue 
sp notabilirou em memorável camn',nr.a 
contra o crime. e a do sr I!erb rt P.row
ncll, J m.lor, Mini tro da Jt:stiça e Che
fe d o Mir.istério Público Jos E•t.<clr s 
Unidos. 

Serã? igualmente convidaca al~t;'lir<S 
das ~a1s eminentes figuras de juristas e 
c.rl.mJnal istas dos prlncipaif ccnl!o- c •n
t ,frcos europeus. 

Como vê V. Excia. êsse Congr >O de 
:t>pr~scn.tántes dn Ju tiça, o prlmei:-o ele 
ambtto u: ternacjonal . no mundo. a•~inl
l~rá um aronteC';mento memo,·âvt>J na 
v,da do Ministério Público hrasileiro 

De ou tr a parte, não podemo~ dcsc.>
nhecer a grande respon. abilidade qv !1< 

su.mimos. não ::<ó oerante os podere.~ r ú
b~Icos e cen tros intele" t. .. is li·• paí . •nr-;; 
a,::da. e yr!ncjpalmente, peran•e ·a :::n.,~~ 
c!Lincla Jun dica americana 
. São razões bastante a tornar imp · s-

cidivel o pr ci concurso de V. r;:xcia. 
para no o 

Tenho, po a ho a d 
participar d s:sa reunião in ter-contm n 
tal , certo d~ qur 1 de 'ada col boi ç; 0 
de V. Excra. .rn irá pam reafirm, r 0 
alto ro•JceJto de 'lU" go :t u :Ilf•!tu ~· 
dos repre entantes da Justiç· do Bl"' i! 

Junto r<J.,.uns exemplnrt>s do temário~ 
• r vt>merte" ~ r·" o envh•do~ itlfo.m,. 

:<Obre a redação clé! te~e , p1 o 1· '!l,t 
ho<p"davem e oqtr 18 p::~rt ct•lfp·. e<,. 

Rogo a V. Excm oueira conflrmar 
com_ a pon;ivel b•·P\'id cl ?. SUfl. P<~It ci
Pr<cao no Congrc:.so e. b m '<im, re .le
t"r o ~Pll "cu Ticul'lm vjtac .. e uma fo
torrn•fin 

Valh0-m~> do e"<f:';O par:1 rriterar " 
V. Exria., 0~ ·rto.!'•· d me~t nlto npl"e
r:o c chstmt.:> comidera .. ;o. 

J. A Cé,ar Saiga.do, l'ro<.:urador Ge1a l 
dn J ust iça do Estado de São Paulo. 

dos Advoga
deste Estado a 

ofe1·ece r! e r ;; r-
sollentidltT!illl comemorativa., 

aa el~'·r ~úo a 
lendária Ma

remonta 

o 
de João 

B4tlol"O.bn, a quem 

l~~~~~~~~~~e~ num ao seu pa-
triotismo, ao seu ~ sua decisão 
r.o interesse pelos alto~$ problemas da sua 
erra, perpetuando a sua m .. mória no 

monumento que vem de ser inaugurado 
•l E'Stfl cidade . 

Maroim. meus nhores, pm'licHlar -
mc-nte toca vivamente ao meu sentimen
to afetivo Aqui Vieram à luz da exis
tf>ncia dois filhos Um, o primeiro, desapa
rPciclo no ante-alvorar dos seus dois anc.~. 
o outro, mercê de Deus, vem enc.:h<"ndo 
de- alegrias o co açio de toda a familia 
pelas, Vitórias que teJn obtido no Cf·m•
rio de fUas atividadelll, conqui.:!bs de ir.
te!igênci:J. e de trab!üpo. 

A Maroim, pois, e.tou JigR.io por 1<1 -
ços muito fortes de P::Mem sentimental, 
e tambem pelo mu,$Q ide honrosas e cati-
vantes considerações'" do seu no-
bre povo quando espaço de 

e meio da Magis-

1 
da criação 
otpalmente, 
IPaliza uma 
r :.1. presidida 
'}11P integram o q da Magistmtura 
~crr:ior..,a, e assist por tijlla das mais! 

I 
:'ltar expressões da Magistratura Nacio
nal, o Ministro Ger do Bezen-a de Me
!ll!ZeC. a quem neste momento a ordem 
elos Advogados rend um preito de mere
cid ~ homenr gem. 

A prlana dos A,dvogados, meus se-
nlnrc~. em qualqu momer:to se asso-
ria plPn8 mcnte. P xo intimo. á dos 
Mr-;irtrr dos nu id 1 supremo de tor
nar o Dil'C'Ito o re dor de1>11e aspirado 
PS t acto de civilizaçi b JUridica, pelo qu•l 

e 
poder ju

é sempre a esperança. de todos, 
indivíduos e autoridades, pela confiança 
de que os direitos lhl serf.o assegurados, 
a lei será respeitada, a certeza de que a 
justiça se realizará, o Advogado tem sem
pre reservado o desempenho de papel de 
igual valia, da mesma relevância, nesse 
imenso quadro da vida social, compa
nheiros que são eles de identica jorr.a
da . trabalhadores pelo mesmo ideal .. 

Na justiça, todos o sabemos, esta a 
harmonia e o próprio fim do Direito. por
que ela procura mais de perto criar e 
estabelecer a felicidade humana e social, 
porquanto o Direito é a própria Vid~. 

E quem praticamente realiza o Direito 
swão o Magistrado e o Advogado 

Em alocução memoravel, falando aos 
moço~ que recebiam o grau de Bacharel 
na Faculdade Nacional de Direito. em 
1940 o insigne mestre professor Haroldo 
ValadA.o deste modo sigt:ificativo definiu 
a profissão do Advogado : 

"0 Advogado é o real propulsor de 
todo o direito de um Pais. Vede o po
der que êle tem de fazer funcionar a 
máquir.a judiciária. do Juiz mais inferior 
à suprema cõrte, para a defesa dos direi
tos de seu constituinte . A sua pena. a 
sua voz. são duas forÇas permane!lte.~, 
~empre mobilisadas, para a luta juridtca .. 

Pode-se sentir. diante desta concet
tuação, o motivo por que, de longas era~. 
.~e procurou instituir entre os P.ovos ~~ 
vwizados es~a organização que e a Or
dem dos Advogados. com a superior ,mis
são de realizar a seleção, a defesa e a 
disciplina da classe: em razão da sua 
lt,ntluência no encamtnllamentc:> e de
senvolvimento dos feitos JUdiciaiS. 

Já D'Aguesseau. em 1639. ao tratar Qa 
"Independência do Advogado", conceitua
va que a Ordem dos Advogados é tão an
tiga quanto a magistratura. tão nobre 
Quanto a virtude, tão necessária quanto 
a justiça". 

Vem, como se vê, de longas eras. essn 
de criar ent.re os po

instituição, a que lus
a de Or-

começou a 
esboçar-se em uma corporaçio f~Special, 
como refere em brilhante monografia o 
ilustre Dr. Soares de Pinho, que acres
centa : "já er:tão existia uma Ordem dos 
Advogarlos com o sentido de um conjun
to de pessoas de determinada casta. clas
se ou categoria social, como eram a Or
dem da Nobreza, a Ordem do Terceiro 
Estado. 

Outras organizações dessa natureza fo
ram surgindo. noutros paú:es, provindns 
do ir.teresse ~ocial de bem regular tão 
nobre profissão. 

O Instituto da Ordem dos Advogados 
Brasi!~>iros instalou-se em 1843 com o ob
jetivo preclpuo, único, como acentua o 
jurisconsulto Levi Carr.eiro, consignado 
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no art. 20 do> Est:1tutos aproYados pelo 
[!'('Vemo Imperial, de org;mizar a Ordem 
rios Advogarl •s. em proveito da ciência c 
da jurisprudência". 

A idéi a. que fempre viveu 1:0 espírit'l 
r!os cultores do Direito. da criação d :-. 
OrdEm dcs Advogados do Brasil , com PJ 
atribuições que a lei lhe confere . Jurou, 
assim, quasi um século. 

Só em 1930, pelo decre to n. 19408. de 
18 de novembro desse ano, foi ela in< 
tituida, dispondo o art. 17 : " Fica cria
da a Ordem dos Advogados Brasileiros, or
gão de disciplil:a e seleção da cla,sse dos 
Advogados, que se regerá pelos estatutos 
que foram votados pelo Instituto da Or
dem dos Advogados Brasileiros, com a 
colaboração dos Institutos dos Estados e 
aprovados pelo Governo" . 

Ao eminente jurista Levi Carneiro, é 
mister salienta-lo, cabe o reoonhecimer.
to, pelos nossos homens do Direito. de 
todo esse afanoso trabalho pela insti
tuição do orgão que hoje se incel(··n. tam
bem no nosso mecal:ismo constitucwnal 
como colaborador do iiDlJOJ'tanf:') tral;a
lho da seleção dos membros da mag:F
tratura vitalícia. 

* * * 
Imensa é a minha ~ath~f:1:::ã::~ em com

parecer neste ambier.te ct11 · Justiça. em 
magna audiência, para particip;u· das ~o
lenidades comemorativas do 10 Centená
rio da criação da Comarca de Maroim, 
pelo motivo de ter tamoen1 aqui exerci
do a judicatura 1: os anos ;á r~cu::Hios de 
1924 a 1926. 

Fui juiz ; entretanto fltlo-vof, ag0.!'8. 
com a representação de Presid'=!nt ·3 da 
Ordem dos AdvogE.dos, na Secção dPste 
Estado, ate1: dendo a de~vane~eclor con
vite do meu ilustre colega e probo ma
gistrado Dr. Abdon ele Barrns Monte 

E' uma alta representação q•J.F' aqui 
me traz: e por menos que PXprima ,., 
personalidade do mandatário, valerá, :-em 
dúvida. a honra do mandato, que pro
vém de uma classe numerosa que tem 
sobre si, como já acentuei. o dignific:m
te encargo, de, ao lado dos juizes, J.>l'O
pulsionar a. realização do Direito, crial:
do, deste modo, e estabelecendo, a fe
licidade humana e social. 

Alta é pois, a missão do advogado. E' 
da maior importância, no seio da r 3 -
cionalidade, a Ordem dos AdvogadnS" do 
Brasil. 

Em agosto de 1952, o Senador Attilio 
Vivaqua, na luminosa alocução que pro
feriu por ocasião de receber das mãos do 
emjr:.ente Ca1·valho Neto, então npsso 

'lrlrilhante representante junto ao Conse
lho Federal a investidura, que lhe foi ou
torgada pelo seu alto merecimento, de 
Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, assim se expressou sobre a nossa 
grar.de instituição : "Viveiro de valore> 
morais e ir:.telectuais e organização sá
biamente modelada no sistema federativo. 
constitui uma das mais sólidas e am
plas esquturas sociais e espirituais da 
nacloualj&ule, desttnada per &ua autor1· 
dade e prestigio, 1.1. exercer a gloriosa mis
são de orgão ecumênico de uma civilisação 
juridica". 

No sentido de, aqui, nesta hora, ren
der pequena homenagem à memória do 
r.;rande homem de letras - o advo~ado 
Carvalho Neto. refiro que o atual presi
dente da Ordem dos Advogados do Bra
sil, teve para o nosso saudoso conterra 
neo, r:.aquele instante de vibração de va
lores altos da inteligência, expressõeo; 
como estas - : "um dos mais notavei '3 
vultos da advocacia, das letras jurídica'> 
e do Parlamento. e reverenciado autor. 
do magnjfico livro o ADVOGADO. 

Meus senhores : 

Falando em nome da Ordem dos Ad· 

vogado l(}.o, nlmH ' ni-
dade d.... i.Últ,.; c.~l~,(. .. 11=" r,~ 

fixar a L! Jl;mi .E rt. m!~são do Jl!iz c 
do AdYo :arll xr ··min 'o unidade àe for
ça il:sup~r7vtl .. rer:I:zação do Dir.:!ito 
é de men de 1er '1°lg'lar que à Oi·dem 
neste Es .ado. incumbn, neste mom:-.1to 
uma tare:a dign ficadora, no âmbit~ qu 
lhe é t!"'l\~dt> la lei, qual a d~ tra
balhar pel•1 desa arec'c.n nto d crj<e qu ~ 
ora se manifes a em nosso foro , nele 
refletida por "· ·ias cr rts quç rlet ~r
minan1 sen.Eível re: ... .'a c :lo nas Fretá
rios de nossa terra, como acentua
da limitação iia labutas dos nossos pro-
firsomais, e prejuizo de in-
teresses de no fôro scrgipa-

onde e brilhante~ 

Ordem. qual reca1 inteira 1·e -
ponsabllldade a.tos que mdependem 
das reuniões co ·vas, é constituído na 
sua maioria de oços. todos eles inspj
rados na feliz ~tecução da sua missão, 
acompanhados d antigo magistrado que 
lhes preside aos trabalhos, modesto m as 
interessado servidor da causa do Direito, 
desde os primeiros mome-ntos da sua for
matura. 

E' que os membros da Ordem dos Ad
vogado~ nesta Seecão. ple:r:amente inte
grados na compreensão de seus df'veres, 
levam no mais alto apreço as palavras 
consE.gradoras d3 ação dos nrofi"sionai&., 
da advocacia do ilustre juriEta Dr. Dá
lia de Almeida Magalhães, no XIII Con
rrresso da União Int"rna.cionsl dos Ad
vogados, reur.ido no Rio dP Janeh:o em 
setembro de 19!'.1 const ~ ntes dos anais 
do mesmo Con 

"A tarefa d 
sor militante 
apresenta mais 
d e n tr 
rídicos fur.dam ta s encon ram sob 
ameaças mais IJl'l!-V.esre sob riscos·da mb
versão e da negaçãO, que lhe atinge a 
própria sobrevivêncià" . · 

* * * 
A Ordem dos Advogados do Bra~il na 

Secção deste Estado, as:::ociPndo-se a to 
das as sole-nidades · comemorativas do 
centenário da cidad<> de M<troim. e da 
criação da sua comarca c cir;da, às ho
menagene à memória de João Gomes dP 
Melo, Bvrão d Maroim, aPI"":·:lta n12s 
congratulaçõe~ aos dignc:;,; prc,;notr"'"~ rl<> 
festas tão expreAA;•,r--, que r eavivam 'l 
chama do amor ~s tradiçõs de um povo 
oue, pelo seu t.ra&a,lho, pelns suas virt.n
des cívicaf e oel Stla inteligéncia. tanto 
se impõe à adJ;ntfaçãO dos seus contcm
porâ~eos. 

Salve Muoim 

com 

O Dr. ~berto Dini?. S e>brAl. 
Jui7 de DI~ da Ree;uPd 'l Var" 
rl" Comarca de A1aca iu. f:CJ,itfll rl'l 
Estado de 'Sergipe, na forma da 
lei, etc. 

Faz saber a todos os ouP. o nres"nte 
edital virem ou dele conhN·.im rnto tivP
rm que a este Juizo foi di~tribuida. uma 
flcão de U!'uc.apião requerida nor dona 
Maria dos Prazeres Sant.os, conforme pe
ticão do seguinte teõr : - - Pctic;ãa : -
" Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito. - Diz 
D . Maria dos Prazeres Santos, brasileira, 

.or,' tolt"i , 1 .,ie!.tc E dom\cili..t ia 
·tr c. "J.tal, .,Jr ~E ... s advs. sub-a~s n1do~. 

cJn ·c"\t" P- c:na -o ar.~xa o sr:1 i! te: 
1 - Que ad~t..Jirill pc: dir ,:to d~ su
c,ssão, há t.1ai<; de vinte ancs uma casa 
c e taiPa e telha sita à rua Nobre de 
Lr•ce1 d-~, 561, possu!ndo-a mau~ c pa
cific::mente, :;:(m interrupção, sendo que 
L.,te la,J,o de ""mpo é umà continur · ih 
da po~'se de sua prcgenítm 1 Josefa Hor
mmd'l dcs Sar:.tos, -a qu:::l por sua vez 
v'n'12. ;, ' posse mansa e pacifica do re
fr r:::o imovel ctesde o ano de 1. 900; 
2 - Que o prédio em referência está 
lançado na Prefeitura desta Capital, sen
do os impostos regularmente pagos, em 
nome da primeira possuidora J!}sefa Hor-
minda dos Sar.tos. acontecendo que tal 
nome por equivoco figura truncado como 

ndo Josefa e Armandino Santos: 3' -
· di~~:o o prédio, 

- Tem um p 1 a e um 
la rtP visita do;s 

co inha, tendo a frente 
nnrte, con11 urH a-:;e Jl~>]u 

nascente com a casa de Mn ria Terezinha 
de Jesus, ao poente, com a cam de Edite 
Lopes Fran::o e ao sul com o imovel de 
Artur Pais Barreto, medir.do tres me
tros e sessenta de frente com funcl~s 
correspondentes; 4° - E, como a supli
cante, por si e por sua antecessora, ],lOS· 

. sue a mencionaaa casa como se acha 
desC'rita acimr, há mais de trinta anos 
paclfica e mar..•amente, sem oposição cu 
embargo de éspecie alguma, quer, lega
lisnr sua pos~e les itima nos termos dos 
arts. 5!.;!! ~ 552 do Cod. Civil e 454 e se
guinte, do Codigo de Processo Civil. R<J
quer a designação de dia, hora e lugn 
para a jCJstjficação exigida pelo Cocligo 
de Processo Civil, na qual deverão ser 
1 ,quü:.:l<<3 as tescemunhas abaixo arrr:>
ladas. Feita a justificação, reauer ain-Lt 
a citação p o 1 c cs t 1 ·.; col1fro • 
t Maria Terezinha de Je•u , Edite Lo-
'1 F't<~I"C'O .. rtl p·; B•rreto bpn 
como do represr~tante do Ministé::;o Pú
blico e, por editais ae ,·essenta dla.>, dos 
il:teressados ausentes e desconhecidos, to
do'> para acompanhar os termos da prr
sente ação de u~ucapião por meio da 
qual deverá o·w reconhecido o domínio d::t 
suplicar.te sub o aludido prédio fir::anclr:> 
citados ainda. para no prazo legal, apre
~~ntarem co11t tr'ção e seguirein a cau
sa até final senten..,a sob 11s pem.s d:l 
lei. Da-se o valor de Cr. S 10. OOO,JO para 
efeito de nar·::w!::!nto da taxa judtci<hia. 
ProteEt"-Se ].Jrovar o alegado com us de- , 
pc .. 1~ntos pes::oais dos interessados e de 
te•t?munha~ D e A. P. DeferirE~r.to. 
Ar:1caju, 8 de abril de 1954. <a:1l or:anjo 
Bezerra Lemos - Francisco Gurdeo> ãe 
Melo. Colados e inuti!isados os selos dr·
Yidos no \'alor de sete cruzeiro2 e cinqueH-
ta centavos ICr.S 7 50l . Rol das tt• 
temunhas ; Marcionila Barros Pitnt·ntrl. 
Viuva residente à rua Nobre de L"cer.l;o 
r.úmero 646. Salustiano Leal da Cruz. le-
side:lte Divina P8stora 

D · 1 1 ' s 
~~~~e:~,~ c rto , 0 

d 
11 de Maio 
Sovral". E prra que chegue ao conhec '
mento de quem interessar possa, mando 1 

o Juiz expedir o presente edital para srr 
afixado 1:o lügar de costume e pub!icado 
por tres (3) vezes ·:-!:1 forma d:1 lei. P<l~
sado ne~ta cidade de Aracaju. aos on;:r• 
Oll dias do mês de maio do a•1n d•> m·I 
novecentos e cinquenta e quatro r loJ5 t . 
Eu, Domingos Felix de Sar.tcna, E~,.r,.;ii.o 
que datilografei e subscrevi. AracaJU, 11 
de Maio de 1954. (a) Humberto Diniz 
SobraL Colados e inuti!isados o~ selo:; 
devidos. Está conforme o original. Arr
caju, 11 de maio de 1954. O Escrivão, 
Do7:tingo~ Felix de Santana. 
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Bob a.plamos gerais, Jo$é Cdndido ingre1scm na AeadMnia fluminense 

JOSÉ CÂNDIDO FAZ 
EXALTAÇÃO AO RJ 

A modéstia e a exaltação ao Estado natal - "uma terra de linduras sem 
igual' ' - marcaram o discurso com que José Càndido de Carvalho, no seu estilo 
inctmfundível, tomou posse ontem na Academia Fluminense de Letras, em sessão 
bastante concorrida que teve a presidência do Acadêmico Geraldo Bezerra de Me
nezes. O escritor foi saudado pelo -Acadêmico Alberto Torres . (Página 3) 

*-o~'?>-
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ACADEMIA RECEBE JOSÉ 
CÂNDIDO SOB APLAUSOS 

O escrito:- José Cândido de Carvalho tomou 
poi;se, ontem, na Academia Fluminense de L€
tras, em se.s.~ão da.s mais concorridas, com um 
discurso que íoi, ao mesmo tempo, wna com
provação de sua 111odéstia e uma exaltação a seu 
Estado, "que ~ uma terra de linduras sem igual", 
cantada no ser; P.Stilo inconfundível. 

Na apresentação do autor de "O Coronel e o 
Lobisomem'· ,J Presidente da Academia conside
rou seu trabalhÕ literário como "obra definiti
va de escritor· que íntegra a cordilheira dos ro
manCP.s nacionais". E referindo-se ao Acadê
mico Alberto Torres, encarregado de fazer a sau
dação, o ~r. Geraldo Bezen·a de Menezes apon
tou-o como exemplo de homem "conciliador, res
peitado, apaü:onado pelo renlirio fluminense, de 
incorruptível forma<'âO moral e Dirt-tor dr O 
FLUMINENS!: precisamente o jornal que ab
sorvera o patrimônio de ''O Estado", onde tra
balhara J011é Cândido. 

EN'IRE OS MAIORES 

O Sr. Aiberto Torres, pQr sua vez, situou 
J06é Cl\ndido entre os maiores CJ.Omes do roman
ce nacional e um motivo de grande orgulho para 
o do .du · desde "Olha 

25 anos. até 
o consagraria 

de estilo vivo, ima
expreMiva. linguagem coloquial, 

apla.udido pelr, crítica reconhecido pela pró
pria Academia Brasileira .& ~tras, que o em-· 
possarã, em setembro próximo, na. Cadeira n.e 31, 
de que é patrono Ca.c:siano Ricardo. 

José Cândido de Carvalho, que ingressara no 
S&lio Nobre da AFL lf'\'ado pelos Acadêmicos 
Alberto Torres, Erigido Tinoco e Marcos Almir 
MadP.ira, além d{) Secretário de Administrac:ão, 
Sr. Hermes Barcellos, aflnnou, com a modéstia 
característica. que "sempre esteve mais à vonta
de no dia-a-d.ia do ,iornal, que é um espelho da 
vida, do que r.l' ficção, que é um mato brabo de 
onça e IUlUCUCU". 

Repusou. ligeiramente. a. sua atuação como 
escritor "di:rendo que tudo drilldou, menos uma 
cQisa: o escrever. "Se o gramofone é uma ve
lharia, Machado de Assis é uma atualidade'', e o 
que fe-o~~ o mágico Guimarães R<lsa "foi simples
mente voltar às raizes da lin,ua", assim como 
no velho Teixeira e Souza (patrono da cadeira. 
que puaou a oeupar na A!'L) nio foi eDContra.r 

um .. figura de museu, desbotada e hi::.lórica, mas 
um narrador, surpreendentemente, moderno. 

NAÇÃO DE CANAVIAIS 
Exaltou o Estado do Rio como "uma terra 

de linduras sem igual", cuja vida é refletida nos 
seus livros. "Venho de uma nação de lagos e ca
naviais, cortada p·Jr um rio que muito trabalhou 
pelo Brasil, o meu saudoso Paralba. sou pira
quara de Campos dos Gl:litacazes, do que tenho 
ho<.ra e faço alarde. Por tudo isso, é com orgu
lho que ocupo, nesta Casa de tantas e gratas 
tradições de cultura, a cadeira que tem como Pa
tz'1:lno Teixeira de Souza". 

Agradeceu, em seguida, aos Srs. Geraldo 
Bezerra de Menezes e Alberto Torres pelas pa
lavras com que o distingtüram. 

PRESENÇAS 

A mesa dos trabalhos estava composta dos 
Srs. Paulo Torres, Presidente do Congresso Na
cional, Deputado Brígida Tinoco e Alberto Tor
res. Arcebispo D. Antônio de A. Moraes Junior, 
Secretários Hermes Barcellos e Marília Velo~o 
<representando o ,.;overnador do Estado), De
sembargadores Braga Land e Romeu Rodrigues 
Silva, José Blanco Tinoco (repreSentante do 
Presidente da Assembléia Legislativa), Salomão 
Cruz, Geraldo Bezerra de Menezes e o próprio 
José Cândido de Carvalho. 

Lá estavam, também, o Secretário de Educa
ção do Estado da Guanabara, Celso Kelly, o re
presentante da Academia Baiana de Letra.~. 
Ariovaldo Sales de .oliveira, os Srs. Raul de 
Oliveira Rodrigues, Silvio Lago, Horácio Pache
co, Sávio Soares de Souza, Edmo Lutterbach, 
Arthur de Alple1da Torres, Antônio Rodrigues 
de Oliveira, Vilmar de Abreu Lassance, João 
Rodrigues de Oliveira, José Naegele, Abeilard 
Gomes. 

E mais: a Secretária da Academia, Acadêmi
ca Alb~rt.ina Fortuna; o Vereador Adilson Lopes; 
a Presidente do Instituto Histórico ele Niterói, 
Talita Casadei; os médicos Antônio Jorge Abu
nahman e Oraci Azeredo e Sra. Ondina Azere- · 
do; o Diretor da Biblioteca Pública, Osvaldo As
sunção Rego; o Presidente da União dos Trova
dores, Latour Aroeira: Irmão Amadeu, Diretor 
do Instituto Abel: tabelião Walter Carvalhido; 
escritor Heitor Gurgel, .advogado João Abud e 
Sindulpho Santiago, o livreiro Carlos Ribeiro, en
t.re outros. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO NACIONAL DE MORAL E CIVISMO 

·19"- t- >;-r 

.f .lQ;io n2 'Jf /7 4-CNUC Em j? de setembro de 197 4 

D G!l. : Secretária-Geral da CNJ.IC 

Ao : Conselheiro I·linistro Dr. Prof. Geraldo 
I.Iontedoneo Bezerra de Menezes 

Assunto : Moção de congratulações 

Senhor Conselheiro: 

Cumprindo expressa determinação do Exmo. Senhor Almirante 

ARY DOS SANTOS RONGEL, Presidente desta Comissão, apraz-me trcu1screver,a se

guir, a integra da proposta apresentada pelo Conselheiro Dr. Prof.ELOYWJ~O 

CHAGAS DE OLIVEIR~ e aprovada por unanimidade; pelo Plenário deste Órgão,em 

reunião ordinária de 16 de setembro do corrente e.no : 

distinção. 

" ••• Senhor Presidente: Proponho seja inserida em Ata Moção 

de COUa~atulações com o Conse]~eiro GERALDO BEZERRA DE 

MEJ:f.!lZES pelo brilho de que se revestiu, no dia 22 do 

corrente, a sessão solene da Academi a Fluminense de 

Letras a que preside , ao recepciOll3X aquele Sodalfcio / 

o seu novo Membro Efetivo escritor José Cândido de Car 

valho, que foi saudado pelo Presidente da Casa e pelo 

orador-oficial da cerimÔnia Acadêmico Alberto Torres , 

constituindo as três brilhántes peçaG oratÓrias autên

tico festival de brasilidade ••• '1 

No ensejo reitero os protestos do mais e 

~ 
AUlA ALBERTHfA DE rfASTRC• FIGU.Ell{l!IDO 

Secretária-Geral 





Ano XV'- Domingo, 3 

VONGRESSO ElJCABISTJ(jO DE PRIIlURGO:- 1. - Andor da Virgem Maria, na procissão luminosa. 2. -A massa popular durante uma cerimonía religiosa. 3. - ~ monumental 

cruz do alta; do Congresso. - 4. Altas autoridades ecl~siásticas inaugurando as solenidades. 5. ~ Comunhão das escolas. 6. - Um grupo de pagens. 7 - Padre Cesar Dainese, reitor do Colégio _ 

Anchieta e um dos mais eficientes organizadores do certame. 8. - O interventor Amaral Pei~o, ladeado pelo Núncio Apostólico e Arcebispo do Rio de Janeiro, presidindo uma das sessões. 

9. ·- Monsenhor José Teixeira dando a comunhão. 10- Meninas da primeira Comunhão. - 11. ~._!!r. Geraldo Bezerra de Menezes, conferenciuta para os operarias. 12 :-- Comunhão das senho~o 
Tas, pela distancia do altar verifica-se o elevado numero das mesmas. 13 - Monsenhor Uchôa, vigário geral de Niteroi, quando saudava 0 nosso dirétor. 14 - AssembTéa de operários, vendo-se no 

pri>neiro plano o nosso diretor, Pedro Curio, em companhia de sua senhora e do dr. Geraldo Bezett~de Menezes·,_ em cuja ocasião foi homenageado pelo monsenhor Uchôa; 15. ~Sessão solene de· 
entrega do título de monsenhor ao nosso vigário, que se acha de pé agradecendo os aplausos da 1JWltidão. 16 - Seminar_~StfZs de Niterói e os pagens. 17. -- O interventor Amaral Peixqto assistindo - ... .. .. . . . ~ .... 

o pontificial em companhia dos Bispos de ValenGa e Espírito Santo. (Fotos especiais de CARESTIATO) 




