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MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL P L ÍNIO LEITE 

Reconhecida pelos Decretos Federais N. a 74.501 da 04 /09 /74 o 75.866 da 13/06/75 
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1~3 e 137 - NITERÓI · EST: DO RIO DE JANEIRO 

Telefones: 718-6126 - 718-4133 

E:xJllo. Sr. Prof.essor Geraldo Bezerra de Menezes -

A · Comissão Organizadora do l__ snnr~ÁRIO DE PRO BL E f-:f":I ~ __ _§_:<A-

§_J LEiiiOS e o DHiE TÓRIO ~;CADÊf"iiCO PLT NIO LEITE FILHO da Faculdode 

Niteroi ense de Formaç~o de Pro fe sso re s (F AN IP) 1 tem a su bida ho nra 

de convidar 
. , 

V. Exa. para prof e r i r uma pal e stra no proximo dia 13 

de ma·i() ~ 2s 20 hora s, conforr.1e proºrama a ne xo, considerando .que 

desejam of e recer ao~ univer sit~rios ' d . subs1. lOs pãrcJ nas 

aulas de Es tudos de Problema s Bra sileiros , os temas abordados pe -

l os c onfere nc is tas . 

Certo s de contar. com a acolhida de V. Exa . para c~ m e~ 

.te convite, subs c revo-m e c om pro~estos de es t ima e c o n s i deraç~o , ~ 

gu~rdan0o sua resposta fav orável até o prÓxim o dia 3 0 de março flu 

ente~ 

Prof. 

Ate nc i osame n te , 

VE IG A JOS~ ANTON 

isador Pre s id e n e 

~~~~~~\"~ / 
LufzA fv1ARA DE BR IT O / EL OY RON QUETTE 

Coorde na do r Vice- Pre s i dente 

Dl\i-HÃ O RA f'> OS 

Secre tár i o-G e ral Dirator de Divul gaç~ o 

DE HLI M~~Q UE S CORRE IA 
Dire tor de A e l aç~e s P ~ b l i c as 



facniàatie Nilo -oionse ôe f o~ a~ao ne rrolossores 1 .. ~I r ) 
MAN~'IDA PELA AS SO C !AÇ ÃO E DU CAC!ONAL PLÍNIO LEITE 

Raconhecida pelos Decretos Federais N. 0 74.501 de 04/09 /74 a 75.866 da 13/06/75 
RUA VI SCONDE DO RIO BRANCO, 1~3 a 137 · NITE ~'Õ I · EST. DO RIO DE JA ~IRQ 

Telefones : 718~6126 - 718-4133 

11 1 SEr-HNÁRIO DE PROBLEí'-1AS BRA SI LEI RO S" 

DE 10 DE ~;SRI L p, 27 DE ViA IO 

1980 

PROGRAM P(O VI SÓ RIO (Confr::rencistas) 

Dia 10 de abril - quinta-f e ira 

19 hor2s - Engenheiro RON ALDO FABRfcro 

( Diretor da NucJ.em - NUCLE SRA S) 

Tema : Ene r gia N~clear 

2 0 , 30 hs - Prof ess or AN TO NIO PUH L 

(Diretor do I nstituto Abe l) 

Te ma : Educ2.çã o 

Dia 17 ds sb ril - ~~i nt a -f a ira \ 

1 9 heras - Cal o JCSÉ L,L\UR !L I O DA 3ILV.4 

( Di retor do Departa me n t o de Ensino 

dB Po l{cia Mi l itar do Estado do 

Rio de Jan e ir o ) 

r ama : Se ç; ur a n ça 

20 , 30 hs - Dr . MAR IO MO NTEI RO 

(n é cii co) 

Te ma : As s i st~ n ci a M ~ d ic a - Fam {l ia 

o 

Dia 06 de ma io - t e r ça - f e ira 

1 9 , 30 hs OT' / n C~ D"f·' TR s r nii ,.. I PA DO ''"1 Srr ··'" '·1TO -• u J ....J L.. 1'-\\ ..o.• ~, ....;C... 1\. 1\lt'\ I.... j· : :..... ; "' ' 

( Procurado r Gera l do I PER J) 

Tema : Previdência 

20 , 30 hs - Dr. RONA LDO ME SQU ITA 

(Ex - Secrat a rio de Fa zenda do Rio de 
. 

. Jan e i ro e Di i a t o r do I BG E) 

T·ema : Eco no mia e Finan ça s 
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Facnl~a~e Nileroiense ~e Forma~ão ~e Professoras (F ANtr) 
MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PLÍNIO LEITE 

Reconhecida pelos Decretos Federais N.0 74.501 de 04/09/74 e 75.866 de 13/06/75 
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1~3 e 137 · NITEROI · EST. DO RIO DE JANEIRO 

Telefones: 718-6126 - 718-4133 

Di a 13 de maio - tarça-f eira 

19 , 30 hs - Dr . YASS USCHI YONE SHIGUE 

(Superintendente do I NAM PS do Esta 

do do Rio de Jan e iro ) 

Tema: Previ dência Social 

20 , 30 hs - Dr . GER ALDO EEZE RR A DE MENEZES 

(Ministro do Tribunal Superior do 

Tra balho) 

Dia 20 de maio - terça - f e ira 

19,30 hs - Pa stor NILS ON DO AMA RAL FAN I NI 

(Igre j a Batista de Ni t er6i) 

Tema : Re l i gião 

20 , 30 hs - Dr . EURI PEDES CAk DDSO DE MENEZES 

(L i dar Ca tÓlico e Conselheiro do 

Conselho de Contas dos Munic l pios 

Tema : Reli giao 

Dia 27 de maio - terça - feira 

ENCE RRA 1"'1 ENTO 

19 , 30 hs - Dr . ALBERTO TÔRRES 

(Dir e tor do O Fluminense - Jornalist~ 

-Tema : Com unicaçao 

20 , 30 hs - Dr . MORE I RA FR AN CO 

(Prefeito de NiterÓi - Professor 

Universitário 

Tema : Administraçã o . 
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DR GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
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' PERMITA-ME LEMBRAR DIA 13 DE MAIO 2030 HORAS VOSSENCIA PARA PALES-
w.~ TRA SEMINARIO PROBLEMA BRASILEIROS PT ESPERAREI AMIGO EM FRENTE 
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Seminário 

Moreira fala sobre a 
realidade niteroiense 

Moreln: -Niterói vai sorrir com dentes brancos 

"Niterói vai deixar de ser um can
teiro de obras inacabado" , garantiu o 
Prefeito Moreira Franco aos participan
tes do I Seminário de Problemas Bra
sileiros, promovido pela Faculdade 
Niteroiense de Formação de Profesores e 
Associação Educacional Plinio Leite. 
Depois, foi a vez do professor Geraldo 
Bezerra de Menezes mostrar, de forma 
resumida, os princípios do Direito do 
Trabalho. 

O Seminário será encerrado dia 27, 
com duas palestras. Uma sobre Co
municação, pelo Jornalista Alberto 
Torres. Diretor-Presidente de O FLU
MINENSE: e outra sobre Assistência 
Médica e Previdência Social, por Y assus
chi Y oneshigue, Superintendente do 
INAMPS no Estado do•Rio de Janeiro. 

Moreira Franco destacou a 'impor
tância das eleições, "processo "demo
crático para apontar os administradores 
públicos" , mostrou a interferência da 
política ·na administração e falou das dis
tinções entre as administrações a níveis 
municipal , estad!Jal e federal. Depois, 
criticou o esvàziamento sofrido pelas ad
ministrações municipais, "que agora Só 
têm autonomia para legislar sobre o 
solo e manter alguns serviços, variáveis 
de municipio para município" . 

Afirmou que ao Estado cabe a ad
ministração dos serviços básicos dos 
mumc1p10S, - água, esgotos, ilumina
ção, manutenção e C<j>nser~açã? de ri<;>s, 
canais e lagoas - , a poliuca mdustnal, 
hal:lita'(!iõfial":e~·tribut~i'ia, arém de se
gutançál • ..ensirlo de 2 .9 gmu e. saúde . E 
lemtnno .que l União•cabe alotroulação · 
de objetivos globais e mobilização de 
recursos para a execução .dos programas, 
através dos Estados e Municípios. 

O Prefeito de Niterói falou ainda da 
situação em que encontrou o Municipio e 
das obras que está realizando. Em res
posta a um aluno que perguntou se ao 
término de sua gestão a cidade teria um 
sorriso branco ou amarelo, Moreira res
pondeu: "Acredito que deixe a cidade 
com um sorriso branco, devido ao vo
lume e importância das obras que es
tamos realizando" . 

Já o professor Geraldo Bezerra de 
Menezes • procurou mostrar aos alunos 
que "D ireito é a disciplina da vida socia~ 
que o Direito do Trabalho disciplina o 
relacionamento entre empregadores e 
empregados~ Lembrou que o Direito do 
Trabalho tem regras próprias; não faz 
distinção entre trabalho do homem e da 
mulher; estabelece que para trabalho 
igual, salário igu"al; e dá garantias para 
to.do o tipo de trabalho, seja intelectual 
ou não. 

O professor ressalvou, entretanto, 
que o Direito do Trabalho regula apenas 
as relações entre empregadores e em
pregados e que o profissional autônomo 
não é atingido pelas leis. Ponto aliás, do 
qual ele disse discordar, por entender 
que "a disciplina não está bem batizada". 
Geraldo Bezerra de Menezes fez questão 
de enfatizar que "as garantias minímas 
autorgadas ao trabalhador são de ordem 
pública e o Estado quer que elas sejam 
cumpridas. Por isso, não podem haver 
acordos que beneficiem o~ patrões, 
prejudicando o trabalhador; não pode 
h~ver invasão da vontade sohi-e a lei. O 
trabalhador podp 1 ent~ar em .acordo 11ara 
trabalhar menos, mas nunca para tra
balhar mais do que as oito horas e·sta
belecidas em lei" . 



INSTITUTO DE DIREITO DO TIIAB.ALHO E PREVIDENCIÁRIO - I O TP 
F A C U L DA O E O E O I R E IT O C Â N O I O O ME N O E 5 

PRAÇA 11 D ll: NOVEMBRO, 101 • RIO DE JANE l RO · RJ. 

Ex celen t issimo Professor 

Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1980 

DD. Ministro GE RALDO BEZERRA DE MENE ZES 
Rua Herotides d e Oliveira, n9 13 
I CARA I 
NI TERÓI - R.J. 

Em nome da Direç~o desta FACUL DADE e deste INSTIT~ 

TO DE DI REI TO DO TRAB ALH O E P REVIDE NCIÁRIO-ID TP , tenh o a honra de 

convidar V.E x a. para ministrar AULA MAGNA no VI CURSO DE ES PECI A

LIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, P ROCES SO E PREV I DÊNCI A SO CIAL, n o 

próx imo dia 23.10.19 8 0, 59 feira, das 18,30 às 20,30 horas, no SA

LÃO NOBRE desta CAS A -P raça XV de Novembro, 101, Rio, RJ; versan 

do o tema : 

- " O DIREITO DO TRABALHO NA CO NSTI TU IÇÃO BRASIL EI RA" ; 

dedicado o primeiro tempo da sessão à e x posição da matéria e o ou -

t r o ao diálogo. 

Po r oportuno, adianto a V.Exa. que foi estimado o 

" pro - l abore " dos participantes em Cr $ 4.000,00 (quatro mil cruzei -

r os) . 

Reaf irmo o jub ilo desta FA CULDA DE e deste I NSTI TU -

TO pe l a partici p aç~o de V. Ex a. no CURSO DE ESPECIALI ZAÇÃO aludido 

conforme entendimentos prévios. 

Atenciosamente, 
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16.10-59 f. Juízes e Professores 
AM~LIA LO PES VALADÃO (FDCM) 
AZULIN 0 JOAQUIM DE ANDRADE 
FILHO (FDCH) 

• 2 • 

_painel: 
11 0S ALTOS EMPREGADOS NO DI
REI~O DO TRABALHO BRASILEI-
RO 11 

• --------------+------------------------------4------------------------------
20.10-29 f. 

22.10-49 f. 

Juiz e Professor AMAURY 
MASCARO NASCIMENTO (U-SP) 

Juiz e Pro fess or CHRIST6 VÃO 
TOSTES !-~ALTA 

(T.R.T. - 19 Reg.) 

"DIREI TO DE GREVE E PODER 
NORHAT IVO". 

"ASPE CTOS DA EXECUÇÃO TRA
BALHISTA". 

. --... 
'23.10.59 f. /~inistro GERAL~O BEZERRA D~ ~ 11 0 DIREITO_DO TRABALHO NA 

L HENEZE S (U.F.F. ) 7 CONS1'ITUIÇA.O BRASILE IRA". 

27.10-29 f. Juiz e Professor PAULO CARDO! painel : 
SO DE HELLO E SILVA ( FDÓí) -- 1TA UDiENC IA DE IN STRUÇÃO E 
Advogado EUGENIO JOS~ DOS J ULGAMENTO : REPRESEN TAÇ ÃO 

2 ~: . 1 0-49 f. 

30.10-59 f. 

3.11-29 f. 

5.11-49 f. 

6.11-59 f. 

10.11-29f. 

_SANTOS (0-:-A.B .-·RJ) DAS PARTES, CO NTESTA ÇÃO , 
CONC IL I AÇÃ O, PROVAS '1

• 

Professor e Advogado 
D~LIO MARANHÃO (F.G.V.) 

Profersor e Advogad~ 
. FERNAt-!DO PIRAGIBE (FiJCr.t) ---Juiz !VAN DIAS RODRIGUES 

ALVES 

Advogado CELSO SOARES 
(A.C.A.T.) 

Juiz GUSTAVO CÃMARA SIMÔE S 
BARBOSA (T. R.T.-1 9 Reg .) 

Advog2do BENEDITO CALHEIROS 

BONFIH 

Reverendissirno BISPO 

Dom LUCIA NO MENDES DE 

AI ME lDA 

(Sec. Geral C. N.B .B: , 

"E QUIVALÊ NCI A JURfDI CA EN
TRE O FGTS E A CLT". 

· p:1i.nel: 

I 11 TRAB.'",LHO EXTRAORDINÁRIO" . 

"TRABALHO BANCÁRI0 11
• 

''ASPECTOS DA N-OVA POLÍTI CA 
SALARIAL 11

• 

11 GARANTIA DE E .. J1PRÊ GO E . SI S 
TEHÁTICA DO FGTS". 

-

nDOU TRINA DA IGREJA: 

JUSTIÇA SOCIAL". 

==========t=====··=·-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-t=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---

:t r · 



FACULDADE DE DIREITO CÂNDIDO MEN DES 

INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÃRIO-IDTP 

VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EH DIREITO DO TRABALHO; PROCESSO E 
• 

INSCRIÇÕES 

PERÍODO 

HORÁRIO 

LOCAL 

CERTIFICADO 

CARGA HO RÁRIA 

N I V E L 

C U S T O 

PREVID~NCIA SOCIAL 

. . Fraça XV de. Novembro, 101, RIO, RJ, . SALA "B" 
tel.: 231.3573 com MARIA AUGUSTA. 

: 7.10.80 a 10.11.80 

18.30 hs. às 20.30 horas- 29s, 49s e 59s feiras. 

S A L Ã O N O B R E 

de frequincia, com presença m!nima de 2/3. 

equivalente a 48 HORAS-AULA, em 16 sess~es, com 
expianaç io seguida rle diilogo · e distribuiçio de 
material · text o. 

especial izaç~o em DIREITO DO TRABALHO, ~ROCESSO 
TRABALHIS TA E PREVIDÊ1~ CIA SOCIAL, para ADVOGADOS, 
DIRIGENTES E EXECUTIVOS. 

Cr$ 13.850, 00 ';pe r capita"(Cr$ 8.7.50,00 no ato da 
inscriç~o e ti ~ 5.100,00 no f inal); com reduç;o 
aos ex-alunos form~dos pela FACULDADE (Cr$ •..•.. 
11.850,00 em duas parcelas -Cr$ 7.850,00 e Cr$ .. 
4.000,00). 

p R o G . R A A 

DIAS I PROFES,; OR (ES) j T E A s 
·• 

-
7.10-39 f. Hinistro ARNALDO aula ma~na de ab e rtura 

SUSS El: IND "P ERSP ECTIVAS ATUAIS DO DI-
REITü DO TRABALHO". 

8.10-49 f . Professor AlHANDO DE " ASP E CTOS JURÍDICOS DA PRE-
OLIVEIRA AS SI S --( F . C . V . ) VIDfNCIA SOCIAL: JURISPRU -

DÊNCIA E DOUTRINA''. 
-

9 .1 o. 59 f. Juizes e P r o f essores painel: 
JOSÉ MARIA DA CUN HA (FDCH) 0~1ULT I NA C ION AIS E GRUPO ECO 

NÔtHCO: -CARLOS COC:LHO DO S SANTOS SOLIDARIEDADE TRA - . 
(E. SA) BALHISTA " . 

13.10-29 f. Professor e Advogado " P REVIPliNCIA · SOcl::.i~:t: REGIHES 
MOACYR VELI,OSO CARDOSO DE FINAN CE I ROS. CONTRIBUIÇÕES: 
OLIVEIRA (PUC- EJ) ,-EMP RE SAS, SEGURADOS E UNIÃO 

FEDERAL". 

- -. 



FACULDADE DE DIREITO CÃNDIDO MENDES 

INSTITUTO DE DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÃRIO-IDTP 

VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO TRABALHO, PROCESSO E 

PREVIDÊN CIA SOCIAL 

"O DIREITO DO TRABALHO 

NA CONSTITUIÇÃO BRASI

LEIRA". 

Professor e Ministro 

GERALDO BEZERRA DE 
HENEZES 

*** 23.10.1980 *** 



N O T A 

"O abstencionismo estatal e a antiga concepçao de liber

dade se coadunam com as exigências econÔmico-sociais da atualidade. 

Por outra, colidem com as conquistas do DIREITO DO TRABALHO e da 

SEGURIDADE SOC I AL'' , na lGcida liç~o do em~rito Professor, MINISTRO 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES, em seu magnÍfico "O DIREITO DO TRABALHO 

E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO", ed. 1976, pâgs. 11/12. 

Dai a crescente constitucionalizaç~o do Direito do Traba

lho, com inclus ã o nas ConstituiçÕes modernas de novas garantias so

ciais-trabalhista s, ao lado das garantias individuais clássicas. 

Na v i vência profissional do advogado, a cada dia se colo 

ca a temática da constitucionalidade das leis trabalhistas, inclusi -

ve sob ponto de v ista da interposiç~o de RECURSO EXTRAORDINÁRIO para 

o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

A ab o rdagem desse tema de tao alta indagaç~o estã con -

ada, neste VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, ao em~rito jurista aludido. 

A COORDENAÇÃO 



Cr$4.000,00 

Recebi da SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUÇXO (SBI) a impo!: 

tãncia de Cr$4.000,00 (quatro il cruzeiros) pela aula profer! 

da sobr o tema "O DIREITO 00 TRABALHO NA CONS'l'ITUIÇ!O BRASI 

LEIRA" no VI CURSO DE lf PECIALIZAÇXO DO DIREITO DO TRABALHO , · . 

PROCESSO E PREVID~NCIA SOCIAL. 

Rio de Janeiro,23 de outubro de 1980 

GEPALDO BEZERRA DE MENEZES 

CHEQUE N9 y ~ ;J-6 3 ~':f 
BANCO NACIONAL S/A-AG.Praça XV-FDCm 



Edmo Rodrigues Lutterbach (foto) 
está convidando para as homenagens que 
a Academia Fluminense de Letras, a qual 
preside, vai prestar à escritora Rachei de 
Queiroz, da Academia Brasileira de 
Lettas. Será nesta quarta-feira, às 
2<1130min, quando aquela Academica 
será saudada pelo Acadêmico Geraldo 
Bezerra de Menezes. A homenagem se 
prende ao transcurso do cinqüentenário 
de pubUcação do romance "' Quinze". 
(Foto de Antônio Batalha) 

"O QUINZE" 
DERACHEL 
DE QUEIROZ. 



Rachel 
Em sessão solt:ne presidida por Ed

mo Rodrigues Lutherbach, a Academia 
Fluminense de Letras homenageou on
tem à noite a escritora Rachei de 
Queiroz . pelo cinqÜentenário de lan
çamento de seu livro "O Quinze". A es
critura e primeira mulher a in
gressar na Academia Brasileira de Letras, 
em 1977, foi saudada pelo Minis
tro Geraldo Bezerra de Me
nezes, seu companheiro de Conselho 
Federal de Cultura . que lembrou o i11ício 
de sua carreira e exaltou seus méritos 
pessoais e profissionais. destacando que 
"suas crônicas são lt!ves. concisas. ob
jetivas, de muita transparência. de muita / 
sensibilidade. assim como tudo o que ela 
faz" . Depois . ao agradecer a homena
gem . Rachei de Queiroz contou como 
começaram suas furtivas invt!stidas no 
campo da literatura. Divt!rsos intdec
tuais e autoridades nitaoit!nst!s além de 
alunos do Liceu Nilo Peçanha . presti 
!!Íaram a homt!nagem. 

1 



Concedendo autógrafos, em convena com Intelectual'!, o encon
tro com o Almirante BenJamim s.-ré e a Introdução no recinto da 
Academia Fluminense de Letras acompanhada pelo seu Presidente 
Edmo Rodrigues Lutterbach e o Mlnl'ltro Geraldo Bezerra de Me
nezes, responsável pela saudação, o sorriso de Ra9uel de Queiroz era 
uma comtante. (Fotos Glaucy Pinheiro). 

Raquel de Queiroz na AFL 
Rachei de Queiroz, a pri

meira mulher a ingressar na 
Academia Brasileira de Letras, 
movimentou anteontem a 
Academia Fluminense de Letras, 
onde recebeu expressivas e ca
lorosas homenagens pelo trans
curso do cinq!,ientenário de 
publicação do roma.nce "O 
Quinze". O livro, hoje · na 25.a 
edição já merece tradu
ç<>t:s ern francês, J?Olonês, e~-

panhol, inglês, alemão e ja
ponês. 

Ao apresentar Raquel de 
Queiroz, o Presidente da Af1 
lembrou que, aos 15 anos, ela se 
fizera professora em Fortaleza e, 
aos 17 anos, passou a colaborar 
no jornal "O Ceará" "O Quinze" 
foi escrito quando atingia os 20 
anos. Um ano apQs o lançamen
to , o livro rec.ebiL o prêmio da 
Fundação Graça Aranha. No 
Rio, Rachei de Queiroz escreveu 
para o "Diário de Notícias", "O 
Jornal", "Ultima Hora" , "Jornal 
do Comércio" e na revista "O 
Cruzeiro". 

·Raquel é tradutora de màis 
de 40 obras e, em 1966, parti
cipou como Delegado do Brasil 
na 21 8 . Sessão da Assembléia 
Geral da ONU, funcionando na 
Comissão dos Direitos Humanos. 
Entre as obras publidadas, des
tacamos "Caminho de Pedra", 
"As Três Marias", "O Caçador de 
Tatu", "O Menino Mágico", 
"Dora, Doralina", "Lampião" 
(drama em cinco atos) e "A 
Beata Maria do Egito" (peça em 
três atos). São vários os prêmios 
recebidos pelos seus trabalhos 
literários. Raquel de Queiroz in
tegra o Conselho Federal de Cul'
tura desde sua fundação, em 
1967, e foi seu companheiro de 
Conselho, o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, o respon
sável pela primorosa saudação a 
Raquel de Queiroz em nome da 
Academía Fluminense de Letras. 

Batemos um papo com 
Raquel de Queiroz, após a con
corrida cerimônia, quando nos 
disse que seu romance "As três 
Marias" vai ser tema de novela 
na TV Globo, que acaba de ad
quirir os direitos. "O Jogador de 
Sinuca" é o seu mais recente 
romance. Quando lhe pergun
tamos o que gostaria de ser, se 
não fosse escritora, a resposta 
veio imediata: "Dona de res
taurante". Disse-nos ainda, que 
outras mulheres poderiam estar 
na Academia e citou os nomes 
das escritoras Henriqueta Lis
boa, Maria Alice Barroso, Lfgia 
Fagundes e Lúcia Benedette. 

Ao contar como escre-veu 
"O Quinze" e ao llltBdece as 
homenagens em palavras ão 
meigas e carinhosas, ~achel de 
~~ao final~ ~eu discurso, 
foi aplaudida de Pé pel 
cia. 

Entre os presentes, ano
tamos Francisco Lomelino, 
Secretário Municipal de Edu
cação, representando o Prefeito 
Moreira Franco; Lyade de 
Almeida, representando a 
Academia de Letras do Rio de 
Janeiro; Mário Monteiro, re
presentando a Academia Flu
minense de Medicina; Horácio 
Pacheco, Presidente da Aca
demia Niteroiense de Letras; 
Marcelo lpanema, do Conselho 
Estadual de Cultura; Alodio dos 
Santos, Pr,esidente do Instituto 
Histórico de Niterói; Almirante 
Benjamin Sodré, Presidente do 
Cenáculo Fluminense de Letras; 
Mariná Moraes Sarmento, 
Presidente da Academia de 
Letras de Paracambi; professor 
Maximiliano Carvalho e Silva, 
Diretor da Faculdade de Letras 
da UFF; Professora Maria lvone, 
Diretora do Liceu Nilo Peçanha, 
Vilmar Lassance, Alaor Scisfnio 
e um numeroso grupo de es
tudantes. 



Concedendo autógrafos, eni conversa com Intelectuais, o encon
tro com o Almirante Benjamim Sodré e a Introdução no recinto da 
Academia Fluminense de Letras acompanhada pelo seu Presidente 
Edmo Rodrigues Lutterbach e o Ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, responsável pela saudação, o sorriso de Raquel de Queiroz era 
uma constante. (Fotos Glaucy Pinheiro). 

Raquel de Queiroz na AFL 
Rachei de Queiroz, a pri

meira mulher a ingressar na 
Academia Brasileira de . Letras, 
movimentou anteontem a 
Academia Fluminense de Letras, 
onde recebeu expressivas e ca
lorosas homenagens pelo trans
curso do cinq9entenário de 
publicação do romance "O 
Quinze". O livro, hoje·· na 25.• 
edição já merece tradu
ç<X:s em francês, _eolonês, e~-

panhol, inglês, alemão e ja
ponês. 

Ao apresentar Raquel de 
Queiroz, o Presidente da Afl 
lembrou que, aos 15 anos, ela se 
fizera professora em Fortaleza e, 
aos 17 anos, passou a colaborar 
no jornal "O Ceará" "O Quinze" 
foi escrito quando atingia os 20 
anos. Um ano após o lançamen
to, o livro recebia o prêmio da 
Fundação Graça Aranha. No 
Rio, Rachei de Queii-oz escreveu 
para o "Diário de Noticia~" "O 
Jornal", "Ultima Hora", ''J~rnal 
do Comércio" e na revista "O 
Cruzeiro". 

Raquel é trâdutora de màis 
de 40 obras e, em 1966, parti
cipou como Delegado do Brasil 
na 21 8 . Sessão da Assembléia 
Geral da ONU, funcionando na 
Comissão dos Direitos Humanos. 
Entre as obras publicadas, des
tacamos "Caminho de Pedra", 
"As Três Marias", "O Caçador de 
Tatu", "O Menino Mágico", 
"Dor a, Doralina", "Lampião" 
(drama em cinco atos) e "A 
Beata Maria do Egito" (peça em 
três atos). São vários os prêmios 
recebidos pelos seus trabalhos 
literários. Raquel de Queiroz in
tegra o Conselho Federal de Cul
tura desde sua fundação, em 
1967, e foi seu companheiro de 
Conselho, o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, o respon
sável pela primorosa saudação a 
Raquel de Queiroz em nome da 
Academia Fluminense de Letras. 

Batemos um papo com 
Raquel de Queiroz, após a con
corrida cerimônia, quando nos 
disse que seu romance "As três 
Marias" vai ser tema de novela 
na TV Globo, que acaba de ad
quirir os direitos. "O Jogador de 
Sinuca" é o seu mais recente 
romance. Quando lhe pergun
tamos o que gostaria de ser, se 
não fosse escritora, a resposta 
veio imediata: "Dona de res
taurante". Disse-nos ainda, que 
outras mulheres poderiam estar 
na A·cademia e citou os nomes 
das escritoras Henriq'!leta Us
boa, Maria Alice Barroso, Lfgia 
Fagundes e Lúcia Benedette ~ 

Ao contar como escreveu 
"O Quinze" e ao agradecer as 
homenagens em palavras tão 
meigas e carinhosas, Rachei de 
Queiroz, ao final de seu discurso, 
foi aplaudida de p6 pela asststen
cia . 

Entre os presentes, ano
tamos Francisco Lomelino , 
Secretário Municipal de Edu
cação, representando o Prefeito 
Moreira Franco; Lyade de 
Almeida, representando a 
Academia de Letras do Rio de 
Janeiro; Mário Monteiro, re
presentando a Academia Flu
minense de Medicina; Horácio 
Pacheco, Presidente da Aca
demia Niteroiense de Letras; 
Marcelo lpanema, do Conselho 
Estadual de Cultura; Alodio dos 
Santos, Presidente do Instituto 
Histórico de Niterói; Almirante 
Benjamin Sodré, Presidente do 
Cenáculo Fluminense de Letras; 
Mariná Moraes Sarmento, 
Presidente da Academia de 
Letras de Paracambi; professor 
Maximiliano Carvalho e Silva, 
Diretor da Faculdade de Letras 
da UFF; Professora Maria lvone, 
Diretora do Liceu Nilo Peçanha, 
Vil mar Lassance, Alaor· Scisfnio 
e um numeroso . grupo de es
tudantes. 



O Proles!Or Geraldo 8~1.erra de Meneze1 dncerrando a placa comemorativa 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaralll 
2s· anos de fornl&tura 
- ·"Com o triunfo dos ex-alunos. e 

sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa. a Faculdade de Direito de Niterói 
éumpre seu destino histórico . E não é 
outro o modo , nem outras são as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacio nalidade . Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro . Dos bancos da .Faculdade, hoje 
integrada à UFF, têm saído- o mimero 
é inumerãvel - governantes, ministros. · 
senad ores, deputados, embaixadores. Os 
seus filhos, à farta, têm enobrecido os 

. Tribunais Superiores do pais , os de Jus-
tiça , os de Alçada, a magistratura , em 
suma. Assim, as cãtedras universitãrias, o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de policia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa, a nossa Casa, a 
velha Casa da Rua Presidente P~dreira. é 
um sustentãculo da consciência jurídica 
nacional" - disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
.Menezes, como professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
nacional , dando por inaugurada placa de 
bro nze , colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
259 aniversãrio de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niterói . 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, relem
brando a missão dos mestres. excluindo
se, por modéstia : "Eles vos propiciaram, 
sem imposições arhitrãrias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência, da composição. do 
equilíbrio, da responsabilidade. Eles vos 
deram , sem· comprometimentos ideo

.lógicos, a medida o~ a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana, os seus di
reitos fundamentais, transc~ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado: é o mesmo que dizer, sobrep~stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, . eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça, acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional'". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, falou Darcy Lizardo Lima, que 
presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui. nos foi ensinado e concedido. De 
fato , nesta augusta Faculdade, mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em . fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático, de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
homem só se fa·z grande pela inteligência . 
pelo trabalho, pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje , neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim, da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento". 

As cerimônias tiver~m início na par
te d;~ manhã , com missa em ação de 
graças no Santuário das Almas, oficiada 
pelo Monsenhor Elidio Robaina, que, 
fazendo a apologia da carreira jurídica, 
ressaltou: "Sem justiça não hã paz social 
e nS ::tdVOO~rt{)~ ç_~n {)Ç ,.tpfpn~rP C!- ,{_a, ~~; 

turma , seus familiares e convidádos, 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão organizadora: 
José Carlos Nogueira dos Santos. em 
nome da comissão: EÍy Andries Leite, 
orador da turma: Esmeralda Tarquínio , 
representando os advogados radicados
em São Paulo; e Alberto Torres, con
vidado especial, em nome da OAB-RJ. na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como c·onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza , secretãrios da turma . 

Do discurso de Ely And.ries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se foram. 
Em ;ealidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevante significância ficou , como diria 
Bandeira, imune ao próprio_tempo, in
tacto, suspenso no ar . Por isso aqui nos 
encontramos a ·reviver antigos ideais e 
nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve a ser ' qual fora antes:·.se en
velhecemos na aparência, perseve~lftnos 
moços no espírito, guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mãrmore de 
nossa Faculdade. E . nessa evocação, es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil mundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se etérniza - a dimensão da me~te, do 
c~ração e do espírito_ O nosso' encontro, 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade. A eles nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideãrio 
que nos conduziu até agora e que re~on
ta aos tempos em que, quase meninos. 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida, mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida, 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio", dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
tiiteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha, 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e iniegrada por Ida Masferrer dos 
·santos, Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, Carlos Silva 
Guede.s, Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais. Alber
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades. 
na Faculdade de Direito, por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
dâ comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns provenientes do Es
tado de São Paulo, pro.ntamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confraternização, 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a se congregar em dezembro 
de 1985, _para marcar o trigésimo aniver
sário de formatura , pois já se; tornou 
tradicional esse reencontro, de cinco em 



O Professor Geraldo B~z.erra ele Menezes descerrando 'a placa comemontlva 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaram 
25 anos de forfll&tura 
- ."Com o triunfo dos ex-alunos. e 

sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa, a Faculdade de Direito de Niterói 
éumpre seu destino histórico. E não é 
ouiro o modo. nem outras são as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro. Dos bancos da Faculdade, hoje 
integrada ã UFF, têm saído- o niimero 
é inumerável - governantes, ministros. · 
senadores, deputados. embaixadores. Os 
seus filhos, à farta, têm enobrecido os 
Tribunais Superiores. do país, os de Jus
tiça, os de Alçada, a magistratura, em 
suma. Assim, as cátedras universitárias, o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de pol-ícia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa, a nossa Casa. a 
velha Casa da Rua Presidente P!!dreira. é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, como . professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
nacional, dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
259 aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niterói. 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, retem
brando a missão dos mestres, excluindo
se , por modéstia: "Eles vos propiciaram, 
sem imposições arbitrárias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência, da composição, do 
equilíbrio, da responsabilidade. Eles vos 

. deram, sem· comprometimentos ideo
lógicos, a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo . Eles vos revelaram o valor e 'a dig
nidade da pessoa humana, os seus. di
reitos fundamentais , transc~ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado: é o mesmo que dizer, sobrep~stos à 
lei positiva . Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, . eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça , acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezt;s,

1 
falou Darcy Lizardo Lima, que 

presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui. nos foi ensinado e concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade, mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora . Imbuíram-nos . 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei . Advertiram-nos ~e que o 
homem só se fa·z grande pela inteligência. 
pelo trabalho, pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje , neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa. menos corno o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim. da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento". 

As cerimônias tiver~m início na par
te dói manhã, com missa em ação de 

turma, seus familiares e convidados, 
quando usaram da P.alavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão · organizadora: 
José Carlos Nogueira dos Santos, em 
no~e da comissão: EÍy Andries Leite, 
orador da turma; Esmeraldo Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo: e Alberto Torres, con
vidado especial, em nome da OAB-RJ, na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como convi
dados, o Professor João Galindo e os Drs . 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza, secretários da turma. 

Do discurso de Ely Andrles Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamenta~ os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vis!umbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se foram. 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevante significância ficou , como diria 
Bandeira, imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar. Por isso aqui nos 
encontramos a reviver antigos ideais e 
nos renovamos toda vez em que. a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve a ser qual fora antes: ·.se en
velhecemos na aparência, perseverll'lllos 
moços no espírito, guiados p-elos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade. E nessa evocação, es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram . Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil inundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se etemiza - a dimensão da mente. do 
c~ração e do espírito. O nosso' encontro, 
portanto. não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade. A eles nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideãrio 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que. quase meninos, 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida. mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida. 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio" . dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
niteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha. 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e integrada por Ida Masferrer dos 
·santos. Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques , Edvard Balbino, Carlos Silva 
Guede's, Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais, Alber· 
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades, 
na Faculdade de Direito, por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns pro'venientes do Es
tado de São Paulo, prontamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confraternização. 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de-



O Professor Geraldo B-t~oerTa de Menezes descerrando a placa coDieDioratlva 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaratn 
25 anos de formatura 
- ."Com o triunfo dos ex-alunos. e 

sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa, a Faculdade de Direito de Niterói 
êumpre seu destino histórico. E não é 
ouiro o modo, nem outras são as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro . Dos bancos da Faculdade , hoje 
integrada à UFF, têm saído - o nt'.mero 
é inumerável - governantes, ministros. · 
senadores , deputados, embaixadores. Os 
seus filhos , à farta, têm enobrecido os 
Tribunais Superiores. do país, os de Jus
tiça , os de Alçada, a magistratura, em 
suma. Assim, as cátedras universitárias, o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de poHcia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa , a nossa Casa, a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira, é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
.Menezes, como . professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
nacional, dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoraç ão ao 
259 aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niterói. 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, retem
brando a missão dos mestres. excluindo
se , .por modéstia : "Eles vos propiciaram, 
sem imposições arbitrárias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência, da composição. do 
equilíbrio, da responsabilidade. Eles vos 
deram, sem · comprometimentos ideo

.lógicos , a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo . Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana. os seus , di
reitos iundamentais, transce,ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que dizer, sobrep"stos à 
lei positiva . Sensíveis à vossa' vocação 
pelo Direito, . eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça, acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional" . 

Apóy o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes., falou Darcy Lizardo Lima, que 
presidiu 'a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
.tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui. nos foi erisinaoo e concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade, mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os ' males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei . Advertiram-nos ~e que o 
homem só se fa·z grande pela inteligência, 
pelo trabalho, pelo entusiasmo , pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós. 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim. da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento". 

As cerimônias tiver~m início na par
te da manhã, com missa em ação de 
graças no Santuário das Almas, oficiada 
pelo Monsenhor Elídio Robaina, que, 
fazendo a apologia da carreira jurídica, 
ressaltou: "Sem justiça não há paz social 
e os advogados são os defensores da lei, 
os baluartes do Direito e os postuladores 
da Justiça" . 

Almoço de confraternização no 
Clube Português marcou o encontro da 

turma, seus familiares e convidados, 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão · organizadora; 1 

José Carlos Nogueira dos Santos, em 
nome da comissão; EÍy Andries Leite , 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto 'Torres. con
vidado especial, em nome da OAB-RJ, na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como c·onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs . 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza, secretários da turma . 

Do discurso de Ely Andrles Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado , vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que seforam. 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevant~ significância ficou, como diria 
Bandeira, imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar . Por isso aqui nos 
encontramos a reviver antigos ideais e 
nos renovamos toda vez em que. a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente . 
E tudo volve a ser qual fora antes:·.se en 
velhecemos na aparência, perseveramos 
moços no espírito, guiados p.elos velhos 
ideais que nos levaram um dia , já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade. E nessa evocação, es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil inundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se eterniza - a dimensão da mente, do 
c~ração e do espírito_ O nosso' encontro , 
portanto, não é apenas nosso. mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade . A -eles nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideãrio 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que. quase meninos, 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida, mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida. 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio" . dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
niteroiense , e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes . 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha, 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e integrada por Ida 'Masferrer dos 
·santos. Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, Carlos Silva 
Guede's, Etelvina Ferreira Viana De
siderati , Carlos de Mattos Novais. Alber
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades. 
na Faculdade de Direito, por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns pro'venientes do Es
tado de São Paulo, prontamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confraternização. 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a se congregar em dezembro 
de 1985, _para marcar o trigésimo aniver
sário de formatura, pois já ser tornou 
tradicional esse reencontro, de cinco em 
cinco anos. Desejo agradecer a efetiva 
colaboração que nos prestou O FLU
MINENSE·. na divulgação das festivi
dades, contribuindo para o brilhantismo 
das mesmas" . 



O Professor Geraldo Bo:z.erra de Menezes descerrando a placa co-.moratlva 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaram 
25 anos de forn1atura 

"Com o triunfo dos ex-alunos. e 
sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa , a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico. E não é 
outro o m'odo. nem outras são as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro .. Dos bancos da Faculdade: hoje 
integrada à UFF , têm saído- o número 
é inumerável - govemantes,- ministros, · 
senadores, deputados, embaixadores. Os 
seus' filhos , à farta, têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do país, os de Jus
tiça , os de Alçada, a magistratura, em 
suma. Assim, as cátedras universitárias, o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de polícia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa. a nossa Casa . a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira. é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo ~ezerra de 
Menezes, como professor da turma é 
·representando a Faculdade. por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
nacional , dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
259 .aníversãrio de formatura dos ba
cha';éis de 1955 da Faculdape de Direiio 
. de Niterói . 

Antes dos períodos finais, assinalara 
1 . o Professor Bezerra de Menezes, relem

brando a missão dos mestres, excluindo
se , por modéstia: "Eles vos propiciaram, 
sem imposições arhitrãrias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência. da composição. do 
equilibrio, da responsabilidade. Eles vos 

. deram, sem · comprometimentos ideo
lógicos, a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo . Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana, os seus di
reitos fundamentais, transct:,ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que. dizer, sobrep .. stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça, acrescidos de · outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes,

1 
falou Darcy Lizardo Lima, que 

presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqut nos foi ensinado e concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade, mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em · fora. lmbuiram-nos, 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
ti ornem só se fa'z grande pela inteligência, 
pelo trabalho, pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 

. Por tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim. da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento" . 

As cerimônias tiveram início na par
te da manhã, com missa em ação de 

turma. seus familiares e convidados. 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão ;;-rganizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos, em 
nome da comissão: EÍy Andries Leite , 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto Torres, con
vidado especial, em nome da OAB-RJ, na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como c·onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs . 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza, secretários da turma. 

Do discurso de Ely And.ries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos diflceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se.foram. 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevante significãncia ficou, como diria 
Bandeira , imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar. Por isso aqui nns 
encontramos a ·reviver antigos ideais e 
nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente . 
E tudo volve a ser qual fora antes:·.se en
velhecemos na aparência, perseverltrnos 
moços no espírito, guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade. E nessa evocação, es~ 
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil mundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se etemiza - a dimensão da mente, do 
coração e do espírito. O nosso. encontro, 
portanto, não é apenas nosso. mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade . A eles nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que, quase meninos, • 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida, mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida, 
profissão de advogar". 

Durante ' o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do RioU: dé 
Paulo Rebello, laureado .artista plástico 
riiteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha, 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e iniegrada por Ida Masferrer dos 
·santos, Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, . Carlos Silva 
Guede's, Etelvina Ferreira Via.na De
siderati, Carlos de Mattos Novais. Alber
'to Saiam a e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades, 
na Faculdade de Direito. por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns provenientes do Es
tado de São Paulo, prontamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confratemi7.ação. 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de-



O Professor Geraldo Botnrra de Menezes dncern~ado a placa comemoratllla 

Direilo-UFF 

Bacharéis festejaram 
25 anos de forn1atura 
- ."Com o triunfo dos ex-alunos. e 

sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa , a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico. E não é 
ouiro o m·odo. nem outras sãd as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro. Dos bancos da Faculdade. hoje 
integrada à UFF, têm saído- o niimero 
é inumerável - governantes. ministros, · 
senadores, deputados , embaixadores. Os 
seus· filhos, à farta , têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do pais. os de Jus
tiça, os de Alçada, a magistratura. em 
suma. Assim , as cátedras universitárias, o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de policia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa, a nossa Casa , a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira, é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo 1'\ezerra de 
·Menezes, como professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
nacional , dando por inaugurada placa de 
bronze , colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
25'? ..aniversário de formatura dos ba
cha'réis de 1955 da Faculdaçle de Direito 
.de Niterói. 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, relem
brando a missão dos mestres, excluindo
se, por modéstia: "Eles vos propiciaram , 
sem imposições arhitrárias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência, da composição, do 
equilibrio, da responsabilidade. Eles vos 
deram , sem · comprometimentos ideo

. lógicos, a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana, os seus di
reitos fundamentais, transc~ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que. dizer, sobrep'6stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, . eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça, acrescidos de · outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes., falou Darcy Lizardo Lima, que 
presidiu 'a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui nos foi ensinado e .concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade. mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em · fora . Imbulram-nos , 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
liomem só se faz grande pela inteligência , 
pelo trabalho, pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 

. P0r tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim , da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecime~to". 

As cerimônias tiveram inicio na par
te dil manhã , com missa em ação de 
graças no Santuário das Almas, ~ficiada 
pelo Monsenhor Elidio Robaina. que, 
fazendo ;1 apologia da carreira jurídica. 
ressaltou: "Sem justiça não há paz social 
e os advogados 'são os defensores da lei, 
os baluartes do Direito e os postuladores 
da Justiça" . 

Almoço de confraternização no 
Clube Português marcou o encontro da 

turma, seus familiares e convidados, 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão organizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos. em 
nome da comissão; EÍy Andries Leite, 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto Torres, con
vidado especial. em nome da OAB-RJ. na 
qual idade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como convi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza, secretários da turma. 

Do discurso de Ely And.ries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos dificeis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se foram. 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevante significãncia ficou, como diria 
Bandeira, imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar . Por isso aqui nos 
encontramos a reviver antigos ideais e 
nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve a ser qual fora antes:·.se en
velhecemos na aparência, persevera'mos 
moços no espírito , guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade . E nessa evocação, es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil inundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o hpmem 
se eterniza - a dimensão da mente. do 
coração e do esplrito_ o nosso' encontro, 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade. A -eles nossas oraçõ-es e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que. quase meninos, 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida , mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida. 
profissão de advogar" . 

Durante ' o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio"; dé 
Paulo Rebello, laureado .artista plástico 
riiteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha , 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e integrada por Ida Masferrer dos 
·santos, Moysés Vargas, Odovaldo Vas
ques, Edvard Balbino, · Carlos Silva 
Ouede's, Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais, Alber
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades, 
na Faculdade de Direito, por volta das 18 
horas , o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião , uma vez que 
seus colegas. alguns provenientes do Es
tado de São Paulo, pro.ntamente aten
deram ao cha~amento e itli estavam em 
ambiente de plena confraternização . 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a se congregar em dezembro 
de 1985, para marcar o trigésimo aniver
sário de formatura, pois já se tornou 
tradicional esse reencontro. de cinco em 
cinco anos . Dese;jo agradecer a efetiva 
colaboração que nos prestou O FLU
MINENSE, na divulgação das festivi
dades, contribuindo para o brilhantismo 
das mesmas". 



O Professor Geraldo Bc.z.erra de Meaezes descerraado a placa come~oratln 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaram. 
25 anos de fortnatura 

"Com o triunfo dos ex-alunos. e 
sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa, a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico. E não é 
ouiro o modo, nem outras são as coor
denadas, por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade . Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro . Dos bancos da Faculdade . hoje 
integrada à UFF, têm saído- o n6mero 
é inumerável - governantes, ministros, · 
senadores, deputados, embaixadores. Os 
seus filhos. à farta, têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do país, os de Jus
tiça , os de Alçada, a magistratura , em 
suma. Assim, as cátedras universitárias. o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de polícia e a advocacia em 
geral. Em síntese , a vossa , a nossa Casa, a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira, é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
.Menezes; como . professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
naCional, dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
259 aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niterói. 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes. relem
brando a missão dos mestres. excluindo
se . por modéstia : "Eles vos propiciaram. 
sem imposições arhitrárias. antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência , da composição. do 
equilíbrio , da responsabilidade. Eles vos 
deram, sem · comprometimentos ideo

. lógicos , a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e 'a dig
nidade da pessoa humana·. os seus di
reitos iundamentais, transc~ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que dizer. sobrep~stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça, acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes.

1 
falou Darcy Lizardo Lima. que 

presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui. nos foi ensinado e concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade, mestres 
i.nolvidáveis mi.ni.straram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é Livre quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
liomem só se fa·z grande pela inteligência. 
pelo trabalho, pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais. 
isto sim, da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento". 

As cerimônias tiveram início na par
te da manhã , com missa em ação de · 
- - -- - - - c __ _.._._!.-=. 

turma, seus familiares e convidados. 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão organizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos, em 
nome da comissão: EÍy Andries Leite. 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo: e Alberto Torres. con·
vidado especial, em nome da OAB-RJ. na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como convi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza , secretários da turma. 

Do discurso de Ely And.ries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para .desfiar memÓrias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que seforam . 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm . Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão . 
relevante significãncia ficou, como diria · 
Bandeira, imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar. Por isso aqui nos · 
encontramos a reviver antigos ideais e ! 

nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve a ser qual fora antes: ·. se en
velhecemes na aparência, persevera'mos 
moços no espírito, guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge , a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade . E nessa evocação. es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram . Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil inundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem , 
se etemiza - a dimensão aa mente, do 
c~raç~o e do espírito. O nosso' encontro. 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade . A .eles nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon-
ta aos tempos em que, quase meninos, 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida, mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida, 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio", dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
iliteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha . 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e i.ntegrada por Ida Masferrer dos 
Santos, Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques , Edvard Balbino. Carlos Silva 
Guede·s. Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais, Alber
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades, 
na Faculdade de Dii-eito. por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
·cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns pro.venientes do Es
tado de São Paulo. prontamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confratémização. 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêrnica. Anunciou que a turma de-



O Professor Geraldo 8-t:r.erra de Meaezes descerraado a placa come~ontlva 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaram 
25 anos de form&tura 
- · .. Com o triunfo dos ex-alunos. e 

sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa, a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico . E não é 
ouiro o modo , nem outras são as coor
denadas. por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro. Dos bancos da Faculdade. hoje 
integrada à UFF, têm saído- o mimero 
é inumerável - governantes. ministros, · 
senadores, deputados, embaixadores. Os 
seus filhos , à farta , têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do país, os de Jus
tiça . os de Alçada, a magistratura , em 
suma. Assim. as cátedras universitárias. o 
ministério público, as procuradorias, as 
delegacias de polícia e a advocacia em 
geral. Em síntese. a vossa , a nossa Casa. a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira. é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
.Menezes; como . professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
naéional, dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
25<? aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niterói. 

Antes dos períodos finais, assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes. relem
brando a missão dos mestres. excluindo
se. por modéstia: "Eles vos propiciaram. 
sem imposições arbitrárias. antes res
peitando caracteres e traços pessoais. a 
lição da prudência . da composição. do 
equilíbrio, da respohsabilidade. Eles vos 
deram, sem · comprometimentos ideo

.lógicos, a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana. os seus di
reitos iundamentais. transce.ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que dizer. sobrep~stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito , . eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça. acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóy o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes., falou Darcy Lizardo Lima. que 
presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui. nos foi ensinado e concedido. De 
fato, nesta augusta Faculdade. mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático. de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livr~ quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
li ornem só se fa·z grande pela inteligência. 
pelo trabalho, pelo entusiasmo. pelo 
amor ao próxi.mo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós. 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais. 
isto sim, da expressão puríssima do nosso 
imorredour6 agradecimento". 

As cerimônias tiver~m início na par
te díi manhã , com missa em ação de · 
graças no Santuário das Almas. oficiada 
pelo Monsenhor Elídio Robaina, que,' 
fazendo a apologia da carreira jurídica. 
ressaltou: "Sem justiça não há paz social 
e os advogados são os defensores da lei. 
os baluartes do Direito e os postuladores 
da Justiça". 

Almoço de confraternização no 
Clube Português marcou o encontro da 

turma. seus familiares e convidados .. 
quando usaram da palavra Erthal Rocha, 
presidente da comissão organizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos. em 
nome da comissão; EÍy Andries Leite. 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto Torres. con
vidado especial, em nome da OAB-RJ. na 
qualidade de membro nato. Participaram 
também das solenidades, como c·onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar. Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza . secretários da turma . 

Do discurso de Ely Andries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para .desfiar memórias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se. foram . 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm . Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão . 
relevante significãncia ficou . como diria · 
Bandeira, imune ao próprio tempo. in
tacto. suspenso no ar. Por isso aqui nns · 
encontramos a ·reviver antigos ideais e I 

nos renovamos toda vez em que. a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve a ser qual fora antes:·.se en
velhecemes na aparência, persevera'mos 
moços no espírito. guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade . E nessa evocação. es
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles· qÚe nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil mundo dos sent.idos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se eterniza - a dimensão da mente, do 
c~ração e do espirito. O nosso. encontro . 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade. A ~les nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que . quase meninos. 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida, mas por i.sso 
mesmo tão bela e incompreendida. 
profissão de advogar". 

Durante o al~oço. foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio" , dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
niteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha . 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e iniegrada por Ida Masferrer dos 
·santos, Moysés Vargas. Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, Carlos Silva 
Guede's, Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais. Alber-
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades. 
na Faculdade de Direito. por volta das 18 
horas. o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns provenientes do Es
tado de São Paulo. prontamente aten
deram ao chamamento e ali estavam em 
ambiente de plena confraternização, 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a se congregar em dezembro 
de 1985 . . Para marcar o trigésimo aniver
sário de formatura , pois já ser tornou 
tradicio~al esse reencontro, de cinco em 
cinco anos. Desejo agradecer a efetiva 
colaboração que nos prestou O FLU
MINENSE, na divulgação das festivi
dades, cont~ibuindo para o brilhantismo 
das mesmas". ------------------



O Professor Geraldo B~:r.erra de Meaezu descerrando a placa comemorativa 
I 

Direito-UFF 

Bacharéis festejaralll 
25 anos de forfll'ltura 
- ·"Com o triunfo dos ex-alunos. e 

.sois uma turma reconhecidamente vi
tori<Jsa. a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico. E não é 
outro o modo. nem outras são as coor
denadas , por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro. Dos bancos da Faculdade. hoje 
integrada à UFF, têm saído- o número 
é inumerável - governantes, ministros. · 
senadores. deputados , embaixadores. Os 
seus filhos, à farta , têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do país , os de Jus
tiça, os de Alçada , a magistratura , em 
suma. Assim , as cátedras universitárias. o 
ministério ,Público, as procuradorias. as 
delegacias de polícia e a advocacia em 
geral. Em síntese , a vossa, a nossa Casa, a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira, é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, como professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor João Galindo, diretor 
em exercício. ao d~scerrar a bandeira 
naCional , dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães. em comemoração ao 
259 aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
.de Niteró i. 

Antes dos períodos finais. assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, retem
brando a missão dos mestres. excluindo-

' se, por modéstia: "Eles vos propiciaram , 
sem imposições arhitrárias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais. a 
lição da prudência, da composição, do 
equillbrio , da responsabilidade. Eles vos 
deram , sem · comprometimentos ideo

. lógicos , a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana, os seus di
reitos iundamentais, transce_ndentes e 
·superiores à vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que dizer , sobrep~stos à 
lei positiva. Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça. acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apóf o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes

1 
falou Darcy Lizardo Lima, que 

presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui nos foi ensinado e concedi~o. De 
fato, nesta augusta Faculdade , mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático, de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei . Advertiram-nos de que o 
homem só se fa·z grande pela inteligência. 
pelo trabalho , pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje , neste local de 
tão gratas recordações para todos nós. 
fizemos afixar esta placa, menos corno o 
símbolo de urna comemoração, e mais. 
isto sim , da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento" . 

As cerimônias tiveram início na par
te da manhã, com missa em ação de 
graças no Santuário das Almas, oficiada 

turma. seus familiares e convidados, 
quando usaram da palavra Érthal Rocha, 
pre~dente da comissão· -Organizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos, em 
nome da comissão; EÍy Andries Leite, 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio , 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto Torres, con
vidado especial, em nome da OAB-RJ, na 
qualidade de membro nato . Participaram 
também das solenidades, corno c·onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza , secretários d,..a turma. 

Do discurso de Ely Andries Leite, 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se.foram. 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm . Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevant~ significãncia ficou , como diria 
Bandeira, imune ao próprio tempo, in
tacto. suspenso no ar . Por isso aqui nos 
'encontramos a reviver antigos- ideais e 
nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente. 
E tudo volve.a ser qual fora antes:·:se en
velhecemos na aparência. persever::tmos 
moços no espírito, guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia. já tão lon
ge , a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade. E nessa evocação, es
tejam certos. nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil inundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se etémiza- a dimensão da mente, do 
coração e do espírito- o nosso' encontro, 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade. A eles· nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
sempre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que, quase meninos. 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida. mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida, 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio", dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
niteroiense. e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha, 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e integrada por Ida Masferrer dos 
·santos, Moysés Vargas. Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, Carlos Silva 
Ç}uedes, Etelvina Ferreira Via.na De
siderati , Carlos de Mattos Novais, Alber
'to Salama e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades, 
na F acuidade de Direito. por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns provenientes do Es
tado de São Paulo, pro.ntamente aten
deram ao cha~amento e ali estavam em 
ambiente de ple11a confraternização . 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a se congregar em dezembro 
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Direito-UFF 

Bacharéis fes(ejaram 
25 anos de forn1atura 

- "Com o triunfo dos ex-alunos. e 
. sois uma turma reconhecidamente vi
toriosa. a Faculdade de Direito de Niterói 
cumpre seu destino histórico. E não é 
outro o modo, nem outras são as coor
denadas, por que se vincula ao destino 
mesmo da nacionalidade. Não pode 
produzir frutos mirrados uma instituição 
com a tarefa de preparar gestores do 
futuro. Dos bancos da Faculdade. hoje 
integrada ã UFF, têm saído- o nÓmero 
é inumerável - governantes, ministros. · 
senadores. deputados , embaixadores. Os 

seus filhos , à farta , têm enobrecido os 
Tribunais Superiores do país, os de Jus
tiça , os de Alçada , a magistratura. em 
suma. Assim , as cátedras universitárias. o 
ministério .Público, as procuradorias, as 
delegacias de polícia e a advocacia em 
geral. Em síntese, a vossa, a nossa Casa. a 
velha Casa da Rua Presidente Pedreira, é 
um sustentáculo da consciência jurídica 
nacional" - disse ao concluir sua 
oração, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, como professor da turma e 
·representando a Faculdade, por dele
gação do Professor J?ão Galindo , diretor 
em exercício, ao descerrar a bandeira 
naCional, dando por inaugurada placa de 
bronze, colocada no pedestal do busto de 
Abel Magalhães, em comemoração ao 
259 aniversário de formatura dos ba
charéis de 1955 da Faculdade de Direito 
. de Niterói . 

Antes dos períodos finais. assinalara 
o Professor Bezerra de Menezes, retem
brando a missão dos mestres. excluindo-

' se, por modéstia : "Eles vos propiciaram, 
sem imposições arhitrárias, antes res
peitando caracteres e traços pessoais, a 
lição da prudência, da composição. do 
equilíbrio, da responsabilidade. Eles vos 

. deram , sem· comprometimentos ideo
lógicos, a medida ou a síntese da liber
dade frente às exigências do Estado na 
busca do bem comum ou interesses do 
povo. Eles vos revelaram o valor e ·a dig
nidade da pessoa humana, os seus di
reitos iundamentais, transcc:_ndentes e 
·superiores ã vontade e ao império do Es
tado; é o mesmo que dizer, sobrep~stos à 
lei positiva . Sensíveis à vossa vocação 
pelo Direito, eles vos aprimoraram a 
consciência jurídica e vos alimentaram o 
ideal da Justiça. acrescidos de outro 
componente: o sentimento nacional". 

Apó~ o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menez<;s ~ falou Darcy Lizardo Lima. que 
presidiu a comissão de formatura em 
1955: "Esta placa não marca só um es
paço de tempo: Ela também é a manifes
tação dos nossos agradecimentos ao que 
aqui nos foi ensinado e concedi~o . De 
fato, nesta augusta Faculdade. mestres 
inolvidáveis ministraram-nos conheci
mentos que nos serviram de norte em 
nossas vidas em fora. Imbuíram-nos. 
baseados em pensamento socrático, de 
que o maior de todos os males é cometer 
uma injustiça e que só é livre quando se é 
escravo da lei. Advertiram-nos de que o 
liomem só se fa'z grande pela inteligência, 
pelo trabalho , pelo entusiasmo, pelo 
amor ao próximo e pelo temor a Deus. 
Por tudo isso é que hoje, neste local de 
tão gratas recordações para todos nós, 
fizemos afixar esta placa, menos como o 
símbolo de uma comemoração, e mais, 
isto sim , da expressão puríssima do nosso 
imorredouro agradecimento". 

As cerimônias tiver~m início na par
te da manhã, com missa em ação de 
graças no Santuário das Almas, oficiada 
pelo Monsenhor Elídio Robaina, que, 
fazendo a apologia da carreira jurídica. 
ressaltou: "Sem justiça não há paz social 
e os advogados são os defensores da lei. 
os baluartes do Direito e os postuladores 
da Justiça" . 1 

Almoço de confraternização no 
Clube Portu&.l:!._ês marcou o encontro da 

turma. seus familiares e convidados . 
quando usaram da palavra Érthal Rocha, 
pre~dente da comissão organizadora; 
José Carlos Nogueira dos Santos. em 
nome da comissão; EÍy Andries Leite , 
orador da turma; Esmeralda Tarquínio, 
representando os advogados radicados 
em São Paulo; e Alberto Torres, con
vidado especial, em nome da OAB-RJ. na 
qualidade de membro nato . Participaram 
também das solenidades, como c'onvi
dados, o Professor João Galindo e os Drs. 
Adelmar Guerreiro e Celso Ultra de 
Souza , secretários <:~.a turma. 

Do discurso de Ely And.ries Leite , 
destacamos estes trechos: "Não estamos 
aqui exatamente para desfiar memórias 
nem lamentar os tempos difíceis - até 
porque, se projetarmos um olhar retros
pectivo para o passado, vislumbraremos 
vazios deixados pela ausência de tantos 
queridos colegas e mestres que se. foram . 
Em realidade, a repetição . das come
morações da data distante' de nossa for
matura constitui um ritual já baldo de 
sentido, nos dias que correm. Mas não 
para nós outros. Aquele momento de tão 
relevante significância ficou , como diria 
Bandeira , imune ao próprio tempo, in
tacto, suspenso no ar. Por isso aqui nos 
·encontramos a reviver antigos-ideais e 
nos renovamos toda vez em que, a cada 
ano, nos unimos e reunimos novamente . 
E tudo volve. a ser qual fora antes:·.se en
velhecemos na aparência, persevera'mos 
moços no espírito, guiados pelos velhos 
ideais que nos levaram um dia, já tão lon
ge, a transpor os umbrais de mármore de 
nossa Faculdade. E nessa evocação , es~ 
tejam certos, nos acompanham até 
aqueles que nos deixaram. Porque es
tamos unidos por elos de sentimentos que 
extrapolam o frágil mundo dos sentidos e 
adentram a dimensão em que o homem 
se eterniza- a dimensão da mente, do 
coração e do espírito. O nosso. encontro , 
portanto, não é apenas nosso, mas so
bretudo dos que nos precederam na eter
nidade . A ~les· nossas orações e nossas 
saudades. E a nós outros a certeza de que 
st:mpre estaremos a pugnar pelo ideário 
que nos conduziu até agora e que remon
ta aos tempos em que, quase meninos, 
fizemos uma opção por toda a vida: a de 
cultuar a difícil e sofrida , mas por isso 
mesmo tão bela e incompreendida, 
profissão de advogar". 

Durante o almoço, foram sorteados 
brindes e um quadro "Canto do Rio", dé 
Paulo Rebello, laureado artista plástico 
niteroiense, e que coube ao advogado 
Manoel Pereira Gomes. 

A comissão organizadora do jubileu 
de prata foi presidida por Erthal Rocha, 
tendo como tesoureiro Ornar Silva 
Araújo e iniegrada por Ida Masferrer dos 
Santos, Moysés Vargas, Odovaldo Vas
.ques, Edvard Balbino, Carlos Silva 
Guede·s, Etelvina Ferreira Viana De
siderati, Carlos de Mattos Novais, Alber
'to Saiam a e Mozart Amaral. 

No encerramento das solenidades. 
na Facu1dade de Direito. por volta das 18 
horas, o advogado Erthal Rocha confes
sou para O FLUMINENSE "a satisfação 
da comissão organizadora pelo êxito al
cançado com a reunião, uma vez que 
seus colegas, alguns pro.venientes do Es
tado de São Paulo, prontamente aten
deram ao cha~amento e ali estavam em 
ambiente de plena confraternização. 
rememorando os saudosos dias da vida 
acadêmica. Anunciou que a turma de
verá voltar a· se congregar em dezembro 
de 1985, para marcar o trigésimo aniver
sário de formatura, pois já SI( tornou 
tradicional esse reencontro, de cinco em 
cinco anos. Desejo agradecer a efetiva 
colaboração que nos prest<;>u O FLU
MINENSE, na divulgação das festivi
dades, contribuindo para o brilhantismo 
das mesmas" . 
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ALBERTO SIMON SALAMA 

ADVOGADO- ECONOMISTA - CONTADOR 

RUA URUGUAIANA,10·18•AND. GRUPOS 1810/12 

TELS. 252·2897 · 222-:3582 · 242-7620 

RIO DE ..JANEIRO 

~-4·2- .1~ 8"0 

FACULDAtE OE DIREITO DE NITER1I - U, F, F, 

TURMA O E 1955 

JUBILEU DE PRATA -
Prezado colega:-

Chegou a hora de com~s a 25R an:J.versdrio de nossa 

formatura, e a Comissão que coordenará as festividades elaborou o segui!l 

te 

PRO~ 

DATA: 13 de dezembro de 1980 - sábado 

11 horas - Missa em Ação de Sraças, na Santulfri.a -

das Almas à Rue Al\18r8S de Azevedo, nR 

2 3 7- Icara! - Niterói, 

13 horas; 

16 haras: 

TA A J E 

Almoço de Conf'r'l!ltam:Lza~ na Clube Pat 

tuguês de N1 terói A. Rua L.are Vilela, nt 

176- Ingá. 

Visita à Faculdade e inauguração de placa 

de bronze comemorativa do jubileu de ~ -
ta. 

e s p o r t e, 

OONVITES: Pare. o Bacharel 

Pare cada convicbdo 

Cr$ 1 ,ooo,oo 
Cr$ ?00,00 

A Comissão solicita e agradece a c:tivulgaçio das festividades 

junto a outros colegas de nossa tunna, pois não se dispÕe do endereço de todos, 

Os convites poderão ser adquiridos CORI os integrantes da Q).. 

missão, cujos nomes e telefones relacionamos abaiJcD, 
Presida'tte Erthal Rocha Tel~ ?18-5381 
Tesoureiro 
5eczoetiÚoiD 
Membros 

Osmar Silva Araujo 
Alberto SinDn Balama 
Ic:b Masfanoer dos Santos 
Etelvina Oesiderati 
Moyses Vergas 
Carlos 511~ Guedes 
Odowaldo Vasques 
Emard Balbim 

Mo:zar Allieral 
QarlOs Matos Novais 

711-6493 e ?11 ??42 
252-289? ·e 242-?620 
711-1306 

?11-6968 
719-B687 
711-5300 e 262-9952 
?22-2072 
232-.353? 

252-2466 
256-4890 
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE JU RISPRUDENCIA 
E DIREITO COMPARADO 

A Academia Internacional de Jurisprudência e Direito Comparado, fundada no 
Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto p.p ., e que já é pessoa juríd ica de direi to pr iv ado , 
tendo a sua ata de fundação e o seu estatuto regist rados no Cartório Civil das Pessoas 
Jurfdicas, respectivamente, nos meses de setembro e outubro últimos, tem, conforme 
indica o seu nome, as altas finalidades de pesquisa e estudo da Ciência do Direito, no 
âmbito internacional, visando a aproximação dos povos cultos, através dos seus sistemas 
jurfdicos. Congregará, em seu corpo de membros efetivos, os maiores jurist as do Brasil 
e de todas as nações do mundo civilizado. Já foram convidados para integra -la grandes 
jurisconsultos de muitos pafses do continente america no e de diversas cidades da. Euro· 

· pa, Ásia e África. 

t presidente efetivo na Academ ia o Prof . Custódio de Azevedo Bouças e preside n
tes honorários os eméritos mestres Afonso Arinos de Melo Franco e Haroldo Va lladão . 

Seu 1 ~ vice presidente é o Ministro José Eduardo do Prado Kelly e 2'? vice-presidente o 
Pro f. Dulcydides de Toledo Piza. 

Ent re os juristas naciona is, fazem parte da Academia 

os seguintes membros : (pela · ordem alfabética ) Adahyl Lo urenço Dias, Adelmy Cabral 

Neyva , Afonso Arinos de Melo Franco, Albino Lima , Alfr edo Buzaid, Aloysio Maria Tei

xeira, Alvaro Monteiro de Barros, Amaur i Mascaro Nas cimento, Ana Lucia de Lyra Ta· 
vares, Anna Ma ria Villela, Antonio Paiva Melo, Arthu r de Castro Borges, Arthu r Macha
do Pauperio, Brenno de Andrade, Caio Mario da Silva Pereira, Ca io Mar io Meira de Vas 
concellos, Candido Mendes de Almeida, Cassio de Mesqu ita Ba rros Junior, Ce lio Borja, 
Cristovam Breiner, Custódio de Azevedo Bouças, Da nie l Penna Aarão Re is, Du lcyd ides 
de Toledo Pi za, Edmo Lima de Marca, Elio Monnerat So lo n de Pontes, Enelio Li ma Pe · 
trovich, Ernesto Leme, Ernesto Que iroz J unio r, Evera rdo More ira Lima. Fernando Whi 
taker da Cunha. Geraldo Bezerra de Menezes, Hami lto n de Mora es e Barros, Haroldo 
Va ll adão , Hunaldo Gomes, Ivan de Sou za Villon , Ja cy de Assis, J és Elias Carval ho de 
Pa iva, Jorge Alberto Romeiro, José Eduardo do Prad o Kelly, José Eduardo Pizarro Dru· 

4'1'lN 

mond, José Francelino de Araujo, José Candido Sampaio Lacerda, Laercio Pe ll egr ino, 
Leonidas da Silva Juruna, Luiz Antonro Severo da Costa, Luiz de Pinho Pedreira da 
Silva, Luiz Gastão de Carva lho Cunha, Lu iz Pinto Fer rei ra, Me llil o Moreira de Me llo, 
Milton Menezes da Costa, Moacyr Ve loso Cardoso de Oliveira, Modesto de Abreu , Octá · 
vio Bueno Magano, Orlando Gomes, Oscar Dias Cor rôil, Oswaldo de Souza Valle, Pascal 
de Souza Fontes, Paulino Jacques, Paul o Nader, Pedro Calmo n, Roberto Lyra, Ro bL'r to 
Davis, Rodrigo Monteiro Braz, Rosah Russomano, Ru bem Cione, Sebastião de Almeida 
Alves, Sebast ião Rodrigues Lima, Theophilo de Azcredo Santo s, Ubaldino do Amara l 
Neto, Vand ick Londres da Nobrega , Vergniaud El yseu, Walter de Freitas e Silva, e 

Yolanda Mendonça. Of>~ é)~~lif~ d-7 "-f....!)~ ~ ~'7 
A!~'/J ~ l?u-~.~ t0~ ~ ~~/ 
2LP~ ~~~Wdcf~~~~ . 

MENSAGEIRO JURíDICO 1a 

.., 
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15. 12. 80 

Ca.Jw Ge.Jw.i.do Be.ze.Jl.)LO._ de. Me.vte.ze;., : 

Re.c.e.bi e. ag11.ade.ç.o o Üvl1.o, "A V~ 

da Su.b.6-tavtcia1. do E.6 p1.Jrilo o, qu.e. o p11.e.zado Amigo muito c.o11.dial -

me.vtte. me. e.vtviou.. 

Mivtha 6amrtia e. e.u. ag11.ade.c.e.mo.6' 

e. 11.e.thibu.imo.6 o.6 voto.6 de. Boa.6 Fe;.,ta-6 e. Feliz 1981, de;.,e.javtdo a 

V. S. e. a .6 e.u..6 digvto.6 6amiü.MeJ.> muita paz e. fie.ücidade.. 

!1m 

• 

"" 

~-tadecendo o:J. · votô:J. 

de !?ifoa:J. ~t"a:J., 

-tet'Íe"~uen-zo:J. a ,;z-enlé"&~a, 

de:J.7ando tóah a /edcú:hde 

/to:J.:J.6ve/ no ano vú-zdou-to. 

GJLO.vtde. ab11.aç.o 

,/V~ 
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J!Ce e JK; gj{c;?a 
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NEY BRAGA 
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. ' J Ht\ 110 
Homenagem ~ ~~~ .. 

CFC dedic tb sessão 
extraordinária 

a Otávio de Faria 
A sessão de 3/11/80 

do ·Conselho Federal de 
Cultura foi inteiramente 
dedicada à memória de 
Octávio de Faria, que por 
muitos anos integrou 
aquele colegiado, tendo 
sido um de seus funda-
<klre$. · . 

:.. , , .f'oi 1:1rador s:~fitial o 
; Ç'onselb~ito'.ô.!: S6.bato 
: l'ikiàldi qti.e, l'Ó haitar a 

vida e a obra do grande 
romancista, afirmou: nilo 
conheço exemplo de es

Geraldo 
M~ 

arcos Afíiirr:-Madeira,, 
Afonso Arinos e Gilberto 
Fre yre de tiveram-se, 
também, na análise da 
obra do trabalho literário 
de Octávio de Faria, cuja 
obra foi comparada a de 
·.Machado de Assis. 
~eferjram-se igualmente 
ao'ensalsta de "Maquiavel 
e o Brasil" e "Cristo e 
Cesar". 

critor mais Integro que O conselheiro Her
abdico_u de qualquer ·bertoSales; diretor. doln~-
outra atividade para se titulo Nacional do Livro, 
dedicar unicamente à ao analisar a ·cl!a de Oc · 
realização de sua obra de távio dt F11ria.<, comu-
romancista, o que con- nicou que aquela insti· 
seguiu . acrescentou - tuição está r reparando a 

· com os 13 rornarlces que publiCação da ''Tragédi:: 
constituem a ''Tragédia Burguesa" em três vo-
Burguesa". lumes, em papel Bíblia. 

Os conselheiros Ar- O vie-presidente em 

~-\~~~~1fJáN;a:~;lftJr;::;:1:1tff::~~á'i'~~~ds:'w~é1~ .: ... 
Cç.a: 1 :D'~rri ·~aiióí:'. Bar:· . · ·caiv'·~iho> associou·~e ·às 

bósa; Francisco· de Assis · homenagens prestadas ao 
Barbosa, Djacir Meneses, grande r o ma nc i s ta 

. Márcio Ta~.are s •brasileiro . ,.., .. , i•. ,.t•• • • .,, 



/ra/trTJ~ J~o 

Paróquia de N. Senhora das Dores 

c; 

ARCEBISPADO DE NITERói 

Rua Presidente Pedreira, 185 - lngá - Niterói - . Tel. 718-4136 

MA I O 
MES DE MARIA 

PROGRAMA 

Diariamente, com exceção dos sábados, cerimônias em honra 
.de Nossa Senhora, às 19 horas. Terço, com o SS. Sacramento expos
to, Ladainha, Palavras do Revmo. Vigário e Bênção solene. 

Aos sábados, ·a Ladainha está sendo celebrada após a Santa 
Missa das 16 horas. 

Dia 18 - Domingo 

09 horas- CONCENTRAÇÃO DOS CONGREGADOS MARIA
NOS DA ARQUIDIOCESE: Santa Missa, seguida de 
sessão de confraternização, no salão paroquial. 

'18 horas - Posse solene do· Conselho Pnroquial, por S. Excia. 
Revma. O Sr. Arcebispo Metropolitano. 

Dia 27 - Terça-feira 
19 .horas- FESTA DA OFER{fA DO CORAÇAO A MARIA 

SANTíSSIMA. 
Participantes: Filha,s de Maria (ativas e casadas); 

Associações Paroquiais, que têm Nossa 
Senhora como Padroeira; Senhoras e 
moças em geral. 

Oradora: Professora SANDRA CAVALCANTI. 
Tema: O mundo será melhor porque eu 

vivo, como cristã, consagrada a 
Virgem Mãe de Deus e da Igreja. 

Final: Santa Missa participada. 

(.) ~ " ~antes: .Alunas do Catecismo paroquial, Juven
U'~ ~ r~ h. I _t~de. de Ação Mariana e Filhas de 

~ ~Ia. 

No ta: Os hinos devem ser cantados por toda a Comunidade paro
quial. 

Mons. Elídio Robaina - Pâroco 

Gráfica La Cava 
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SENALBA 
RJ. 

lf-S-30 

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES CULTURAIS.! 
RECREATIVAS , . DE . ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE ORIENTAÇÃO E 
FORMAÇAO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRo! 

Certa Sindical: Pub. em, 03112165 - MPTS/113.086/65 "'(0 O 08112/65 RJ) 
Parece.r - DNT. item V n.0 595/65 - Fclha 133 e 13.o4. 

CGC 30.132.85610081·81 

OF. SENALBA/RJ NR 094/~0 Niter,i, Ok ie ageste de 1950 

Ae 
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• . 

Ex.tte. Sr. Ministre 
Prefesser Geralde Bezerra ie Menezes 

Presidente d• Sinàicate 

' Prezade Ministre, 

Deslumbrai• c•• vessa aacnifi
ea atuatã• na palestra à.e abertura de VIII Seminárie Na-

eienal des SENALBA~ em 25/07/eo, acradeeemes prefundame~ 

te esta preva à.e allizade que demenstrastes para cem • 
SinQicate per nós diri:iae, recande a Deus que ves een-

eeda •nites anes de censtantes ben9ãos e perenes felici

dades, juntamente quantes lhes sãe eares. 

Pesterieraente remeteremes re-
sultades de Seminário. 

Fra ternal.ment e, 

- Presidente -.. 
Neta: Ae a .. ente estamos develvende •ri~inal de Ce--.estã• ' 

e Outras Modalidades àe Participatã•• 

SEDE PRÓ PRIA: Rua 15 de Novembro , 182 ~ lei. 72 2.,., 3307 Niterói ~ f; 

-----~ 



CONSELHO FEDERAL DE CULTURA 
REUNIÃO MENSAL 

05 DE NOVEMBRO DE 1980 
726ª SESSÃO PLEN}~IA 

5"- 4-f- 30 

I - Le itura e di s cus s ão da ata da sessão anterior. 

II - ComQDica ções : 

Dia da Cultura 

Co n selheiro Migue l Real e 

Distribuição elo Informa tivo CFC.ll/DO s oor e eventos 

do m8s e atos oficiais à Cultura . 

III - Ordem do Dia : 

1 - Pro c. CFC. 084/80 - Relator o Consel h e :i_ro 

Be zerra de Mene zcs 7 da Câma r a de L e t j_,as 7 

Proj e to d e Lei nº 2. 309/79 7 d o Deput~tdo 

Geraldo 

sobre 

Ma reio 

Ma cedo 7 que "declara Machado ele Ass i r; Patron o das 

Le tra s do Br a sil 11
; 

2 - Pro c. CFC .140/80 - Relator o Co:rtse lhc iro Geraldo 

Be :.:~erra d e Mene zes 1 da Câma r a d e Letr a s 7 sobre 

Pro j eto de Lei nº 2. 770/80 7 do Deputc.do GiÓia JÚ 

nior 7 qu e confere a Castro Alve s o ti~ tulo de "Poe 
·~ 

t a SÍ:mbo1o do 13l~asil". 

IV - Assunto s Gerais. 

J A/Vl. 



Exmo.Sr. 

Academia Sobralense de Estudos e Letras 
Fundada a 7 de Setembro de 1943 
RECONHECICA DE UTILIDADE PÚBLICA 

(DECRETO- L E I N.O 16 9 7) 
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1 54 - Sala, 2 - Altos 

6 2. 1 O O - S O B ll A L- C E A R Á 

Fortaleza,lO/lB/ 80 

Ministro Acadamico Geraldo Bezerra de Henezes 

Niterói, RJ. 

Illeu Nobre e eminente Amigo : 

..{{) f-1 'V 1 a u 

Acabo ãe receber amável ofÍcio,datado de 22 de novembro Últiwo, 

comunicando a apnovação de meu nome para S6c1.o Correspondente da egrégia Academia Fluminen/ 
en -

se de Letras,por proposta aprestada em plenário pelo ilustre e carissimo Ami~o.- OfÍcio da 

Presidência da C~sa. Seu gesto,meu querido Confrade,deixou-me confuso,pois,lon~ es/ 

tou por merecê-lo,tanto wais que jamais sonhado.Vi,nisso a!,a extrema bondade de seu cora/ 

ção,sempre mab~tnimo,sempre tão amigo e sempre tão irmão. 

Dizer-lhe apenas um "muito obri~ad-o"a tio grande gentikz~ é pou 

co,é muito pouco.Digo-lhe,portanto,um afetivo Deus lhe paiUe,Amigo. 

Prometo -lhe que tudo farei para honrar tão valioso Título,por 

vir de tão al to e por vir através das suas m~os dadivosas. 

Pelo Correio enviei-lh~,há al~ns dias,o meu Último trabalho pu/ 

blic•do,algo muito modesto sobre o meu falecido so~ro,homem de Fé e um dos melhores que encon 

trei em toda a rün.ha vida. 

Ao Deus- Nenino faço votos por um Feliz e Santo Natal,e que o Novo 

Ano seja portador,para s! e para os seus queridos familiares,de muita paz de espÍrito e saú/ 

de,que o resto Ele lhes mandará por acréscimo . 

Afetivas 

e Fraternas Saudaç~es Aca~emicas 

,(;~~~ 
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Crato,l4 de Maio de 1980. 

Ilmo.sr. 

Dr.Geraldo Montedonio Bezerra de Meneses. 

Cordiais saudações! 

Queremos,pela presente, agradecer a · 
oferta de LETRAS FLUMINENSES, ~ para o Instituto Ge:eea
lÓgico do Cariri. Publicação que realmente enobrece as 
letras nacionais,pelo vigor das inteligências que ali 
oferecem o alimento espiritual de uma cultura voltada 
para os valores fundrunentais da existencia. 

Há já algum tempo, enviamos-lhe pro
posta de sócio correspondente para o nosso Instituto, 
bem como formulário para "curriculum vitae". Como não 
recebemos o formularia em devolução, queremos crer que 
o mesmo se tenha extraviado e novamente estamos envian
do outro,sendo que aaceitação por parte de v.s. será de 
muita honra para a nossa modesta instituição. 

Sem mais para o momento, com os pro -
testos de elevada estima e consideração. 

CftATO- CEARA 

I 

63.too Enderêçoa 

Instituto Genealdaico 
do Cariri 

CRATO- CEARA 

~· /cnf~/ 3 



INSTITUTO GENEALOGICO DO CARIRI 

-I- DA NATUREZA E DOS FINS. 

Instituto GenealOgic o 
_Estatutos. do Cariri 

CRATO- CEARA 

Art.lº- O Instituto Genealogico do Cariri,entidade civil sem fins lucrati
vos~fundada em Crato;Ce.,onde tem sede e foro,aos 15 de fevereiro de 1979, 
com duração inde terminada e número ilimitado de sócios,tem por objetivo es-
tudar e cultivar a genealogia e a heráldica em todos os seus aspectos. 
Art.2Q~Para melhor alcançar seus objetivos,o I.G.C.:- a)-Divulgará seus tra
balhos em tabloides,boletim ou revista,conforme as possibilidades; b)-Mante
rá intercambio com entidades congêneres do país e do exterior. 

-II- pq§ SOCIOS~ 
Art•3º- O I.GoC. inscreverá como sÓcios,pessoas que se comprometerem com as 
finalidades previstas nos presentes estatutos,distribuidos em três c~tegori~ 
as.:- a)-SÓcios Fundadores..:.aqueles que assinarem a ata de fundação; b )-Sóci ... 
os Efetivos-aqueles que tiverem condições de comparecer às reuniões do Ihs~ 

tituto; c}-SÓci.os eorrespondentes-aqueles _q!U.e,residindo fora do Cariri;co -
;J-aborljlll de algum modo;eriviando trabalhos.livros,subsÍdios,e notas referentes 
~ genealogia,dentro dos objetivos do Instituto;. § único -Poderão votar e 
ser votados,os sócios ~dadores e efetivos. 
Art.4Q-Cada sócio enviará seu "curriculum vitae•t,para o arquivo do !nstitu
to e terá direito a um diploma,mediante taxa a ser estipuladi.a. 
Art.5Q~Os sÓcios de categorias~ e ~_ poderão fazer proposta para admissão 
de novos sÓcios, por escrito,justificada e sujeita à deliberação da Direto
ria. 
Art.6Q-Os sócio s com direito a voto contribuem com uma mensalidade,recebida 
em cada sessão ordinária,considerando-se desligado aquele que o deixar de / 
fazer,por três meses consecutivos~ 

-III-· DA .ADMINISTRAÇÃQ.o 
Art.?Q-0 I.G.C ~ t erá uma diretoria eleita,composta de Presidente,Vice-Pre
sidente, Secre t Ltrio, Tesoureiro e Bibliotecário, que regerá os destinos da en
tidade pelo perÍodo de dois anos,podendo ser reconduzida. 
Art.8Q-Haverá s essão ordinária mensalmente • 
.Arto9º-Sessões extraordinárias serão convocadas de acordo com as necessi
dades e no dia aniversário do Instituto. 
Art.lOQ-Para efeito de votação prevalecerá o critério de maioria simples. 
Art.llQ-Os sóci os não r esponde:n,nem mesmo subsidiàriamente,pelas obrigações 
contraídas pelo Instituto • 

.Art.l2.Q-Os presentes Esta tutof, só poderão ser reforrundos mediante aprova -

ção de maioria dos sócios de c_ue trata o artigo quinto. 
Art.l3Q-Os casos omis~;os serr:c resolvidos a. critério da Diretoria. 
Art.l4Q-Em caso de extinção c' c I~G.Ce,seu patrimônio revarterá em benefÍ
cio de entidade cult~ral da :· ~ g ião,devidamente registrada no Conselho Na
cional de Servi ço So ·~ial. 

• • • • • • o • • • • • • • • • o 

Estatutos reg istrados às :'olhas 190/191 do Livro A-3 do Registro de 
Pessoas JurÍdica s ,nc CartÓric Competente da. Comarca de Crato ,Estado ,do 
Ceará. 

• 
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ACADEMIA NACIONAL DE DIREITO DO . TRABALHO 

RUA ALVARO ALVIM, 37 - Grupos 1.412/13 - TEL. 242-4629 

Correspondencias .: -Caiu Postal 15.082 - LAPA 
CEP 20.031 

Rio de Janeiro - Brasil 

Rio de Janeiro,? de janeiro de 1980. 

Eminente Acadêmico • 

. Levo ao conhecimento de V.Exa. que a 
anuidade da Academia ~Nacional de Direi to do Trabalho, re
lativa ao ano de l980,foi fixada em Cr$1.200,00 

Feço ·o favor de-enviar essa importân
cia em cheque em nome da ACADEMIA NACIONAL DE DIREITO DO 
TRABALHO,devendo ser encaminhado para a Caixa Postal n! 
15. 082-La:pa-CEP 20. 031-·Rio de Janeiro. 

Tendo havido ·coinscidência na indica
çio dos nomes dos Fatronos,solicito a V.Exa. se digne in- . 
dicar uma relação de 3(três)nomes,um dos quais será o seu 
Fatrono. 

respectivo 

tar a V.Exa. os 

~ favor at~alizar o seu endereço,com o 
como o seu CUF~ICULilld VITAE. 

· - - para apr~sen

onsideração. 

Tesoureiro. 
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CONSELHO FEDERAL DE CUL1~RA 
H // 

REUNIAO DE FEVEREIR0 _~~980 

691§ SESSÃÓ 
07 DE FEVER~IRO- DE 1980 

N ,.; 

I - LEITURA E DISCUSSAO DA ATA DA SESSAO ANTERIOR 

II - COMUNICAÇÕES: / 

- Oficio da Sociedade NiterÓi E§peranto congratulando-se com o Con-

selho Federal de Culturª pelo pro~unciamento do Co~selheiro Geraldo Be -

zerra de _Menezes, por ocasião do centenário de nascimento do Prof. Eve-

raldo Backheuser 1 Patrono do Esperanto no Estado do Rio de ,Janeiro. 



,. 

~ 

~''l 

~ . 

<-< lJ. ~_ L _}_'# 1 /-l- I • 
~~ -tv~,RT 
~ IV- -1'l-"' .35" _ ~ ~ -i'181 

DE IXEM A IGREJA EM PAZ' ---

Geraldo Be?erra de Menezes 

I' 
Cuidado! Ass.:1ltaram a TEOLOGIA. 
Há uma epidemia de "teólogos". 
Oue mal fêz Cristo a essa gente? 
Não me falem em "teólogos"! 
São futurólogos, antropólogos, ideólogos, 
São "progressistas", divisionistas, colet-ivistas, 
São socialistas, sandinistas, praxistas, 
São orgulhosos e tendenciosos, 
São partidários e revolucionários, · 
São contumazes libertários, 
São técnicos comunitários, 
São sistemáticos sonegadores 
Dos transcendetais valores, 
São mestres e fomentadores 
Dos focos de contestação, 
Da secularização, 
Das comunidades sem comunhão, 
Da ideológica poluição 
Dos políticos comprometimentos, 
Dos radicais engajamentos, 
Dos terrenos redimensionamentos, 
Do profano exclusivismo, 
Do afoito ativismo, 
Do irresponsável reformismo, 
E muita coisa mais. 
Tudo são eles, menos TEÓLOGOS. 
Grupelho da religião distorcida, 
Que persiste em disfigurar a Igreja, 
Em retirar-lhe a essência, 111, 
Em macular-lhe a doutrina, 
Em desvirtuar-lhe a missão, 
Em solapar-lhe a autoridade, 
Desligando-a de Pedro 
E dos legítimos pastores. 
Quer porque quer o grupelho incontrolável 
Conciliar o inconciliável, 
Deformar, estranha psicose, 

;I A imagem histór;í'da Igreja, 
Suprimir os caminhos sobrenaturais, 
Zombar das coisas sagi-adas, 
Defender a "pastoral" revolucionária, 
Perturbar a paz dos claustros. 
Supostos servos que desservem a F( 
Depredadores dos tesouros espirituais, 
Respeitem a palavra de Deus, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ! 
6 "teólogos", vadios e insubmissos, 
Fiquem vocês com seu diálogo de entrega, 
Suas divisões e seus exclusivismos, 
Fiquem com tudo isto, 
Opondo-se à universalidade apostólica 
E ao .Esplrito de Cristo. 11:, 
6 temerários "teólogos" 
Da dialética da luta de classes, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ! 
Não cravem os dentes no passado, 
Não rasguem a mensagem evangélica, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ/ 
Meus irmãos "teólogos", 
Apesar da divergência, eu lhes quero bem. 
Por vocês, se pudesse, eu rezaria 
Um Pai Nosso, uma Ave Maria 
Em todas as Igrejas do Brasil. ~ 
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DEIXEM A IGHEJA EM P.AZ1 - de GerDldo Bezerra de Henozes 

. Han·i festa_çl'to de .Pr-ofes s or-e11 ,g intelectu<-lli.: 

Dr. ADROALDO 11lliSQUITA DA COSTA, Deput&do Federal Constituinte 
de 1946~ ex-Hinistro da Justiça e Consultor Geréü dfl RepúbJ_ica: 

Efusivas felicitaç ~es a Geraldo Bezerra de Menezes pelo magis
trul De -i xcm g Igre.ia &.m Pa~ , que li com Teal provei to e grande en-
tusiasmo o · 

1 
Sua voz autorizada e acatada pelo Brasil inte i ro h6 de produzir 

tllln bem :Lmenso. Seu des temor, por todos proclnmDdo, na defesn d,a 
f6 cat6lica, j6 foi re conhe cido pela I gre j a , Qa qual o colega e 
amigo é wn <.los mais eminentes filhoso 

Cont:Lnue comba tendo na pr imeira :Linl1a~ em prol da cuusa. de Cri s ... 
to e g16ria da Virgem Santissiôa, M~e de Deus e nossa M~e (Porto 
Alegre, 23-5-1981) .. 

Ministro FERNANDO NdBREGA, . ex-titular da Pasta do Trabalho e do 
Tribunal Superior do Trabalho: 

Li os versps De :i.xem _g I g:r' e .ig ,gm PQ..?!, de Gm'uldo Bezerra de Mene- · 
zes. Est~o explêndi::los, sobretudo por SUQ oportunidade. A I gr e j a 

· est~ com um grupo de 11 te6logos11 procurando l .ev8-la parn um qun
dro de exngerado soc:Lé',}.ismoo Pre cisava apm:ecer lli.l'J. homem da sua 
forrnaçõ,o, mornl e net1t a1 , pera advertJ.-ln de forma · como o fez: obje
_,_ ,iv-·., e br-·i~hnnt::> (R·io a' e J"" l1e·:r-o 25 6 .,981) t.,....... C.\ - --!.. ... C\- r.:: _,. _ c.. .. _ ~- ' - ~ -..!.. ... e 

Mi n·ir:"t"O 11 LD"f'T IO .rLnOS TES M'\ 1'1',~ (10 T, .... lb'l'!n-: ~"T)•::. ,.·ior- do Ti'':l -..,r-:'ho• -· ·- -~1 - .t""i .iJ...J • _ .._ C"J; _-:'1., R · ~·- l.._! . ... U - . LJl.~- ~- · - .... -- c..; .. -.~ .... . _ ... .L Cl 

. 6timo o poema Dc:Lxem -ª J.rn ... e;jB &.m ,;r~, qué !llerece a2:1pla divtüga
çt! oo Ntlo fo i sem ~JO t:l.vo que con~;iderei Geraldo Bezerra de J'.fenezes 
como . tll!l dos luzeiros do Senhor-· (Hio de J c:neiJ.·o , 6-6-1981) o 

Desemb.:;~cgaà.or GUAHACY DE ALBUQUERQUE SOUTO Ht-\YOR: 
~ Quanto no trabalho De:LxeJ .9. I gr oj2 Qill Paz, bravo! 11: de monifes~ 

IJ(<.=rç5es de corng~m assim, ndvinda, de u~~l hone1:1 de fé dos mais <-mtênti
cos; que precisamos, n6s outros que estamos sentindo os mnles quo 
~s tao fnzénQo h I greja de Cris too 

A voz de pr·otesto de Geraldo BezerTo. de Menezes é clara., é fortel) 
tem tiutoridade. Que nada a possa ermdecer1 (Niter6i, 8-6-l98l)o 

Professor RIBEIRO RAHOS, ·presidente da Academia Sobralense de 
' Estudos c Letras: 
· Not6vel sobre 'todos · 6s a~pqctos o bel í ssimo poema- Deixem~ 
1 J.gr6,ia Qill Paz, que 8 Ul?l sonoro e vibl~ anto gr ito de advertência aos · 
· cat licos contra O$ fal sos te6logos daqui e de outras peragens. 

· Sinceros parab~ns ao mos tro Geraldo Bezerra do Mcnozes 1 por cpse 
I p~g:Lna COT.ajosa ' d o tanto telf:Z C:\ 8 ~l1 CéU1GO ( For t alozn , Ó-b-- l98J_J a 

J·os~ FIGUEIREDO ALV"ES , presidm1to dn Log i5o do Sagrnllo Cor nç!!o 
uc J·esus c~c.1 f-:intriz de Si.'í.o Lou.l' cnço, N:i. tc:c6i, :Jombl'O coJ. ... respo.ndento 
d.:: Aca(iet?lin FlU!.llncnso do Lotl'ns: 

Li e reli v6r:l.ns vezes o nc:.gn!f:L co 11 apclo11 do Gcreldo Bo zm~l'n 
, c l/ 8'1" · "'" D ~ ~; Y 1'1 "' -l.. , •• ,, -·..., 0"1 p.-, · :-o1•" b """' l ~' ,. :' C1 1l~ or- ",... ",., cxcn-Cl .ll J. ez,:..J -º.:.:.::.~.~ ;::.. <'. - C,jc..; . . -~1!, P-·- '- ' ~.,. -·P·· e - . - Ü.:.> r.) '-1 1;;, 

lente ~...txi:k!d:~~ c onL~ en::wçt\o d o · erros, et6 mosmo L~o heresias, 
com quo se doso j a solnp.::; l' c Doutrina ~~lilcnc:.r d<.1 I c;r•ej n . E quero lou:.. 
v<::r-lho o dos temor co!ll ~}UO nfr onta os detul"pacloros 9 
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~uc o . uutor nrto os::1o:reço nosso meri t6rio tratn::;_ho,. Os 11 to6logos" 
do fancaria con tintWEl a i::;_wl:ir os :Lncau.to::; o a tontnr Dl'l'GS tur pera 
o ob:l.smo· a nossa Igroje. imortal, porque ó divinEq bo~ ó que sniam 
~ liça , ~disposto::; DO bofu coBbote, aquelas quo como o ilustre Dro 
Gor2::'..do Bozorrn do 1'1onezos se encontro::1 bon <.1pcrcobidos das nrrws 
' ., ~- d . t .., . ,. . t ' . fÓ . b cto cu.c.\~urD e a l!1' O.Llgonc:t.n 0, mor:non· o, cte mnn · ·v:Lva , a om Br-
gar-lhes os possas o a osc::;_arccer os espÍritos doquoles que, por 
cnrOncia do doutrina, se deixem ilaquear por essa nova prcgaç!o · 
~w::;_sn o corruptora. Parcb6ns, .pcrnbóns, p<::rnb6.!.1St (Nitcr6i, 2h-5 .... 
1981) • . 

Dr. NELSON BE SA EARP$, Petl.,6p.olis, HJ": 
D c:~X~ll1 n Igre ,j 8 Qill Pnz fJ mais Lll!"l dos va::;_m?OSOS trnb:;.::..hos do Dr ó 

Gorc.::;_ uo BezerrD de l•icnezes em defesa de noss~ S anta Hadl'O Igreja. 
Fico feliz por sua f:Ldelidude e porsoverEmça exe:1plal'es (~otr6polis,-
26-5-l98l)o 

Pl'ofos::wr .t'I.DELPW DE .ALNEIDA AJ:1AR.liL:'-
Levei Do :~:xe :1 .Q I g!:- o j_g o:.::l Paz n v6rios amigos que se entusiasmúH'êJIDo 

C.o:t dn linha 6 <.ügo quo se 8dnil"Ct: e em que se deve refletiro O 'ilus- ' 
tl"e 1:1o::;t:re tel'l~lina r:wg·istrulnonte ossn p~g:Lnn de prote:3to~ 

"Por vocês, se pudesse , eu rezoria 
Um Pni .Nosso , wna. Ave [,faria 

. Em todEls as igrejas do Bras~Ll 11 o 

FinEll extrnm."dinorioir1ente belo, pelo que h6 de l~lE!is grato à Santa 
I gr éjn Cntólic<J .Apost6licLt R01:wna (S elo Gonçé!lo? RJ, 9-6-1981) o 

~ , ·-
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DEIXEM A IGREJA EM PAZI 
~ 

. Geraldo Be?erra de Menezes 

t 
~~;dado! A'"'ltacam a TEOLOGIA . 11 á uma epidemia de "teólogos" . 

Oue mal fêz Cristo a essa gente? 

I 
Não me falem em "teólogos"! 
São futurólogos, antropólogos, ideólogos, li 
São "progressistas", divisionistas, cole,;vistas, 

li São socialistas, sandinistas, praxistas, 
São orgulhosos e tendenciosos, 
São partidários e revolucionários, 
São contumazes libertários, 
São técnicos comunitários, 
São sistemáticos sonegadores 
Dos transcendetais valores, 
São mestres e fomentadores 
Dos focos de contestação, 
Da secularização, 
Das comunidades sem comunhão, 
Da ideológica poluição 
Dos políticos comprometimentos, 
Dos radicais engajamentos, 
Dos terrenos redimensionamentos, 
Do profano exclusivismo, 
Do afoito ativismo, 
Do irresponsável reformismo, 
E muita coisa mais. 
Tudo são eles, menos TEÓLOGOS. 
Grupelho da religião distorcida, 
Oue persiste em disfigurar a Igreja, 
Em retirar-lhe a essência, 
Em macular-lhe a doutrina, 
Em desvirtuar-lhe a missão, 

1111 Em solapar-lhe a autoridade, 
Desligando-a de Pedro 
E dos legltimos pastores. 
Quer porque quer o grupelho incontrolável 

.. - :..... ,I I Conciliar o inconciliável, 
Deformar, estranha psicose, 

'I A imagem histór;í'da Igreja, 
Suprimir os caminhos sobrenaturais, 
Zombar das coisas sagradas, 
Defender a "pastoral" revolucionária, 
Perturbar a paz dos claustros. 
Supostos servos que desservem a F( 
Depredadores dos tesouros espirituais, 
Respeitem a palavra de Deus, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ! 
6 "teólogos", vadios e insubmissos, 
Fiquem vocês com seu diálogo de entrega, 
Suas divisões e seus exclusivismos, 
Fiquem com tudo isto, 
Opondo-se à universalidade apostólica 
E ao Esplrito de Cristo. 
6 temerários "teólogos" 
Da dialética da luta de classes, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ! 
Não cravem os dentes no passado, 
Não rasguem a mensagem evangélica, 
DEIXEM A IGREJA EM PAZ! 
Meus irmãos "teólogos", 
Apesar da diverg6ncia, eu lhes quero bem. 

1 'll Po' vacA,, "' pude=, eu nmda 
1 Um Pai Nosso, uma Ave Maria 

I f Em todas as Igrejas do Brasil. ~ 
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O mito de uma liberdade enganadora 

Cabeças vazias, ia dizendo 
moralmente ocas, timbram em 
sustentar a tese contraban
deada - "é proibido proibir". 
Essa tabuleta da impostura, 
essa lei da licenciosidade, esse 
fef1!_edouro do . desespero, perti
nazmente difundido- por ho
mens sem escrúpulos, maca
queadores exóticos, leva, à 
larga, ao procedimento des
regrado e anárquico. Os seus 
adeptos transfiguram-se. 
Paralíticos do espírito, abjuram 
a consciência moral, perdendo 
a noção de si mesmos, de sua 
dignidade. Desrespeitam a or
dem social e jurídica. Subver
tem a ecf.ucação. Tudo isso num 
clima de desalento e revolta, de 
extravagâncias e desvarios, su
ficiente a revogar a lei cristã, a 
comprometer a têmp{!ra e os 
costumes de um povQ, a em
pobrecer a espécie humana. 
Ainda .assim, acentue-ie,fazem 
jus à nossa compreensão e ao 
nosso amor. 

A mais alta dimensão do ho
, mem, o mais inalienável dos 
seus direitos - a liberdade, 
paradoxalmente, vai pelos ares. 

É tempo de convencer-nos de 
que, na relação inter homines 
ou, mais exatamente, no orde
namento social, não há lugar 
para a liberdade absoluta ou 
dir~itos. absolutos,_ ]Jação es
púria incompatível r:om a "pri
maz ia do bem comum, do todo 
e das partes ;'. O bonum comune 
assim compreendido envolve a 
pessoa humana no mais amplo 
sentido, alcançando valores e 

Geraldo Bezerra de Menezes 

direitos fundamentais, o que in
clui, na prática, a defesa da li
berdade de cada um. 

1V[lo há, como se sabe, 
contradição entre a liberdade e 
a lei. Não se contrapõem, 
harmonizam-se: sub lege liber
tas. Para Jacques Maritain, na 
sociedade pluralista, a lei en
contraria "seu oficio moral, seu 
ofício de pedagogia da liber
dade" (Humanismo Integral, 
trad. de Afrânio Coutinho, 41! 
ed. , S. Paulo, 1962, pág. 143). 

Limitações arbitrárias nesse 
terreno são próprias do totali-
tarismo e contrárias aos direi
tos imprescritíveis. Afim de coi
bir erros que se contrapõem, re
sultantes dos excessos do indi
vidualismo e do estatismo, im
porta muito discernir a liber-
. dade genu'ína das diStorções da 
liberdade, a intervenção legí
tima da intervenção abusiva. 

Esses princíPios inspiram 
não só os códigos .dos países ci
vilizados coino o novíssimo Có
digo de Direito Canônico. E 
constituem o substractum da 
doutrina social católica. 

Debruçando-se sobre o tema, 
Paulo VI desfez dúvidas, em 
discurso proferido aos 29 de ja
neiro de 1970, ao enfatizar "a 
exigência de uma segura e efi
caz tutela dos bens comuns , 
entre os quais aquele funda
mental do . exercício da mesma 
liberdade, que só . uma 
convivência bem ordenada pode 
garantir". Nada mais conclu
sivo. 

Por outro lado, nao foi sem 
razão que Ruy Barbosa, no co-

1 m!fw..fl~te.sér.t~lo., alt~diu à ~~ 
herdade realizável, cristã, orga
niÚtdora" (A mãe dos adianta
dos - "O Imparcial", Rio de 
Janeiro, 7-8-1900). 

Nessa linha de r,eflexões, 
João Paulo// grava o texto de 
seu predecessor, ao apreciar, 
num quadro sucinto, o Código 
de Direito Canônico~ recém
promulgado. Deixa claro que o 
documento legislativo "de modo 
a_lgum tem o objetivo de substi
tuir a fé, a graça, os carismas e 
principalmente a caridade na 
vida da Igreja e dos fiéis". No 
entanto, "deve ser considerado 
- lê-se na Constituição Sacrae 
disciplinae leges - como o 
instrumento indispensável para 
assegurar a ordem, quer na 
vida individual e social, quer na 
atividade mesma da Igreja". 

Aquele corpo de normas es
tabelece "o pleno reconheci
mento da ordem moral e o res
peito da genuína liberdade", 
para assegurar "a tutela dos 
direitos pessoais de todos os 
membros do povo de Deus,fiéis 
e pastores". 

Em suma, o Santo Padre, na 
saudação aos juízes da 
Sagrada Rota Romana, frisa 
que tudo se fez , naquela codifi
cação, "em vista de uma reden
ção mais profunda do homem 
da escravidão do pecado e do 
MITO DE UMA LIBER
DADE ENGANADORA". 
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·MOSAICO 

• O Ministro Bezerra de Menezes 
recebeu a cidadania de Volta Redonda . 
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TRIBUNA FERROVIÁRIA SETEMBR0/80-5 

l 

Criada no Rio a Academia 
Internacional de Jurisprudencia 

e direito comparad~ 

Foi fundada, na data de 
26 de agosto p.p., no Rio de 
.Janeiro, a Academia lnterna-
. cional de Jurisprudência e Di-· 
·rei to Comparado. 

Esse auspicioso empreel')
dimento deve-se ao idealismo 
.construtor do jurista Custódio 
·de Azevedo Bouças, que. há 
cinco anos fundara e presidira 
a Academia Brasileira de Le
tras Jurídicas, e, como, muito 
bem acentua o Professor 
Paullno Jacques, "vem ele se 
revelando criador de mundos 
Jurldicos, qual novo Jupiter, 
do convfvió jurisprudencial". 

Os seus pares elegeram-no, 
merecidamente, Presidente 
efetivo da Academia Interna
clonal e presidentes. honorá
rios, Afonso Arinos de Melo 
Franco e Haroldo Valladão, o 
primeiro, conhecido homem 
público brasileiro " mP.stre de 

• 

Direito Constitucional , e o 
.segundo, renomado juriscon
sulto e mestre de Direito Inter
nacional Privado . 

E: 1 o. Vice-Prt!sidente da 
Academia o jurisconsulto Mi
~nistro José Eduardo do Prado 
Kelly e 2o. Vice .. Presidente o 
Professor Dulcydides de Tole
do Piza-

E ntre outros grandes 
nomes, fazem parte da Acade
mia os juristas: Orlando do 
Gomes, Paulino Jacques, Pe
dro Calmon, Roberto Lyra , 
Arthur · Machado Paupério , 
Aloysio Maria Teixeira , Hamil 
ton de Moraes e Barros, José 
Canc;lido Sampaio Lacerda, 
Fernando Whitaker da Cunha, 
Brenno de Andrade, Sebastião 
Rodrigues Lima, Albino Lima, 
Ana Lucia de Lyra Tavares, 
Antonio Paiva Melo, ~ 
Be.~a- .de.J.4a0eze.~ Laercio 
Peilegriii0.1v1i lton Menezes da 

Costa, Leonidas da Silva 
Juruena, Cristovam Breiner, 
Oswaldo de Souza Valle, Ivan 
Vilon, Walter de F.,-eltas e Silva 
e Yolanda Mendonça. 
A foto acima é da primeira 
reunião do Conselho Diretor 
da Academia Internacional de 
Jurisprudência e Direito Com
parado, realizada no dia 19 de 
setembro do mês em curso, 
vendo-se , sentados da esquer
'Cia para a direita : o 2o. Vice
Presidente, Dr. Duycydides de 
Toiedo Piza; o Presidente, Dr. 
Custódio de Azevedo Bouças; 
o 1 o. Vice-Presidente, Min is 
tro José Eduardo do Prado 
Kelly ·e a Ora. Yolanda Men
donça. De pé, o Prof. Antonio 
Paiva Meio, o Dezembargador 
Jozé Candido Sampaio Lacer

,da e os Drs. Oswaldo de Souza 
Valle, Leonidas da Silva 
Juruena e Sebastião Rodrigues 
Lima . 




