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PARABÉNS, PROFESSOR 
GERALDO BEZERRA 

Geraldo Bezerra de Menezes 
representa, no Brasil, hoje, um 
tipo autêntico de intelectual 
ungido com o que de melho; 
existe nas letras do país, exem-

. plo vivo de proficiência, cujos 
textos marcam evoluções e 
marcam épocas, através das 
significações abissais de erudi
ção. Patriarca no sentido maior 
que a respeitabilidade e a admi
ração conferem ao termo. 0 

autor de "Homens e Idéias à 
Luz da Fé" sustenta as lutas da 
mocidade de todos os tempos, 
sob o signo da inteligência: fé 
que irradia sensibilidade, talen
to que resplande conhecimento. 
Polígrafo, Geraldo Bezerra de 
Menezes. conciliou permanen
temente cátedra, jornalismo, 
magistratura superior livros 

' ' 
instituições. Essencialmente 
erudito, ele goza do privilégio 
do aplauso unânime de seus 
conterrâneos. Caso não muito 
comum na vida. Por outro lado 
o ex -Secretário de Educação ~ 
Cultura do Estado do . Rio de 
Janeiro, seguindo de perto a 
tradição dos nomes maiores do 
nosso sadio fluminencismo, é 
um autêntico patrício a enobre
cer a estirpe mais que secular. 
Seus pares-apenas para ilus
trar coisas recentes no Conse
lho Federal de Cultura jamais 
lhe negaram a admiracão cons-

Ângelo Longo (*) 

tante e a atencão renovada: Gil 
berto Freire, Pedro Calmon 
Abgar Renalt, Rachei d~ 
Queiróz, Viana Moog, Josué 
Montelo. Afonso Arinos 
Evaristo de Moraes Filho e Do~ 
Marcos Barbosa não só 0 dis
tinguem como emérito escritor. 
mas como homem de pensa
mento crítico agudíssimo em 
favor das causas fundamentais ~ 
de nosso desenvolvimento e de 
nossa cultura -

Nomêsdejulhode 1994 em 
' 

que aniversariou, a 11, 0 mes-
tre Geraldo Bezerra de 
Menezes, recebeu do Tribunal 
RegiQnal do Trabalho, sob a 
lúcida e dinâmica presidência 
do Juiz Mello Porto, a distinção 
que homenageia o patrono de 
inúmeras gerações de brasilei
ros e guia de várias personali
dades de nosso país. No dia 22 
à entrada do prédio da Justiç~ 
do Trabalho, na Amaral Peixo
to, Forum Geraldo Bezerra de 
Menezes, deveríamos escrever 
em bronze pol tdo sobre 
granítico carrara .. , ttenticida
de de juiz, intelectuJ e mestre. 

(*) Da Academt Brasileira 
de Ciências Mora: Políticas. 
Das Academias f •minense e 
Nite_roiense de tras. Do 
~enaculo Fluminense de Histó- . 
na e Letras. 



ESTADO O FLUMINENSE 

Ju rista só· aCeità FefQ:t;.rlia$ 
com mais.direitos s~:ç~a,:;:~ · 

MARLÚCIO LUNA 

O FLU - O senhor pode
ria indicar uma inovação atual 
que traduza avanço marcante 
do Direito do Trabalho? 

. Ministro - Respondo com 
a tese, que sempre sustentei, de 
que este novo Direito do Traba
lho está hoje enquadrado no vas
to campo dos Direitos Humanos. 
Não é outro o ponto de vista 
do Papa João Paulo li, contido 
na encíclica Laborem Exercens. 
No documento, o pontífice desta
ca que os direitos fundament~is 
da pessoa incluem o res~1~0 
ao trabalho e ~uas relações sociais. 

O FLU - Quais os efeitos 
práticos dessa inovação? 

Ministro - São imensos, 
se levarmos em conta as incerte
zas e descaminhos pelos quais 
nos pretendem conduzir os pseu
do-sociólogos e juristas do Direi
to do Trabalho e do Direito Pú
blico. Em nossa época os direi
tos do homem não se circunscre
vem ao plano individual, - ci
vil ou político, do tipo clássico, 
proveniente de um liberalismo 
fossilizado, predominante no sé
culo passado. As duas esferas, 
dos direitos individuais e dos só
cio-econômicos, não se contra
põem. A partir de 1934, todas 
as constituições brasileiras apre
sentam esse detalhe importante. 

O FLU - A posição do Es
tado moderno pode retroagir, 
como pretendem alguns, no 
sentido da abdicação de respon
sabilidades essenciais? 

O niteroiense Geraldo Bezerra de Menezes é reconheci-. 
do internac;ionalmente como uma das maiores autorida
des em Direito do Trabalho. Entre os itens de seu ex

tenso currfculo, destaca-se o fato de ele ter sido ministro e 
primeiro presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
eleito por duas vezes consecutivas, e do qual foi um dos ·orga~ 
nizadores. A importância de seu trabalho fez com que recebes-

Ministro' - Claro que não. se, da Associação dos Magistrados de São Paulo, o titulo de 
Este é o mais grave erro em que "Construtor do Direito do Trabalho.", concedido a apenas ou-
incidem certas figuras desprepa- tros nove juristas. do País. 
radas, à procura de remédios pa- Aos 78 anos - 58 deles dedicados ao Direito - o minis-

O FLU - Qual a sua opi
nião a respeito das propostas 
de privatização .. da Previdência 
Social? · 

·\ Ministro- Seria o caos. A 
Previdência não pode estar sujei
ta 'ao lucro. Mas cumpre reco
nhecer que ela não dispõe',de 
fonte inesgotável de · recursos. 
Por isso mesmo; não pode ser . 

. sobrecarregada de encargos. Já 
houve exemplo de fracasso nes
sa área pela incompreensão'.de 
tais aspectos. A Previdência Pri
vada 4eve cingir-se à sua área. 
Nada de pretensões absorventes. 
Os que entenderem assim que a 
utilizem para complementar. os 
benefícios da Previdência Social. 

. I. 
· O FLU- Como o senhor 

a~alia a proposta do ministro 
Walter Barelli com relação 
ao Contrato Coletivo de Traba-
lho? • • :: 

I 'I ' , 

Ministro .:.._ Deixou-me ·es
tarrecido, tamanha as suas incon
gruências e subterfúgios. É uma 
proposta inoportuna e suposta
mente salvadora do Direito·· do 
Trabalho no seu todo e do Direi

. to Processual do Trabalho no 
plano coletivo. O próprio autor 
transfere a ' sua aplicação p~a 
quando deixar o ministério. De~
preparado, como ·se revela, ati
ra pelos ares o Direito do Traba-

: lho e 'até a Consolidação' das 
Leis do Trabalho (CLT) perdem 
a significação: A idéia quer·im
pôr modelos utilizado~ ·em ou
tros países, cujos hábitos e· costu
mes difererri' em muito dos nos
sos. Temo que a •proposta traga 
mais problemas d~ que soluções. 

ra os problemas da conjuntura 
nacional. 0 pior é que tais remé- tro falou a O FLUMINENSE sobre as mudanças ocorridas e Ministro _ ·A. proposta_..vi-
dios não · se harmonizam com as alterações propostas para o funcionamento da Justiça do sa à eliminação d.o poder norma-

O FLU ·- E 'a .Justiça '•do 
Trabalho? Como ela fica se. a 
proposta' for ap~ovad~? ':··· 

os interesses do País. Não se jus- Trabalho. De forma crítica e apaixonada, defende o Poder tivo da Justiça do Trabalho. 
tifica insistirmos em imitar po- Judiciário Trabalhista como instrumento indispensável à defe- Acho que o ministro V{alte~ Ba-
vos de tradições secul~es. So- sa dos interesses das classes .sociais menos favorecidas. · Com relli q~e~ ~e~figurá-la, _que ela 
mos um povo em formaçao, com . • .. .. · . · ' ;> • . ~ •• t . ' • se restnnJa umca.e exclus1vamen- . 

,: problemas nossos e pec11liaríssi• ·,• ·a ~ ~xpef1~fl':{9. .f!~·~1'1!! r:z pr;.e..r;IJJu ? TST ~ - ~fÇf_qi~-~~ ·M ~{~~~~~11Í:t'Pte'.' à. conciliaçã"o 'e·;júlgatnémo 
mos. A concepção liberalizante alem de mumeros artigos, o magistrado alerta para os nscos ~ .-.. do's~ dissídios . individuais. 0 'pior 
e individualista do Estado é coi- de reformas radicais na Justiça do Trabalho.': "'. .' .•'·~· '. é que .não há ,na proposta uma 
sa superada, b~nta. O que 1" • • I ) • ·, .. : só referência à matéria constitu-
cumpre não é extinguir, mas sim líbrio e senso profundo da reali- do sua polític;' social (o "New cional. Parece até que.a proposi-
ampliar os direitos sociais. Não dade nacional. · Deal"), afirmava que homens ção se harmoniza ,com o texto 
é restrinií-los ao ca~po limita- O FLU - O senhor pode- necessitados não são livres. Quan- vigente e não há a .necessidade 
do do Contrato Coletivo de Tra- ria explicar melhor essa posi- to à assistência e Previdência de adequações. A Justiça do Tra-
balho, como equivocadamente ção? Social, tenho em vista a sábia balho sempre foi um instrumen-
pretende o ministro do Trabalho, Ministro - Em um País advertência do jurista e filósofo to de defesa dos interesses e di-
Walter Barelli . Insisto: o proble- em desenvolvimento como o italiano Del Vecchio: "A obrigil- · reitos dos .. trabalhadores e não 
m~ não es~á. em extinguir o~ di- nosso; o Estado não pode abrir ção de socorrer vincula a ordem pode ser reformada radicalmen-
reitos sociais, mas estende-l~s mão do amparo aos homens ne- jurídica à ardo amoris, de que te, sem que ~e pese as conseqüên-
a outras áreas com sensatez, eqUJ- cessitados. Roosevelt, justificao- falava Santo Agostinho". ·' cias: ', · · .' > : · . · · • "· 





Louvamos a Editora Cromos, 
que tem sede em Niterói, por 
seus numerosos e bons lança
mentos. Agora mesmo, acaba de 
publicar â~ s~stHomem, do 
Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, ilustre colaborador de 
UNIDADE. Assíduo e da pri
meira hora. 

O Professor e Acadêmico 
Ângelo Longo declara, na apre
sentação, que o autor possui a 
magia do lirismo. E tem moti
vos, para o elogio consagrador. 

Antes do mais, devemos res
saltar a felicidade do título -A 
Alma J!Q. J:Imwap, extraído do 
livro de Machado de Assis -
&mericanas. Em verdade, o 
Ministro, que estréia na área 
poética, desvenda-se nestas pá
ginas, de vida e reminiscências, 
inclusive através de algwnas pro
duções dos tempos de estudante; 
long(nquos, por sinal. 

Em todas as fases e momen
tos de sua existência. refertas de 
árduas lutas e vitórias, descobre, 

N i -f e rói 
) 

sem nenhum respeito humano, a 
presença divina e a exalta com 
profundo espírito cristão. Há, no 
volume, páginas edificantes so
bre Deus, uno e trino, a 
Santíssima Virgem, os santos e a 
~ çt Ma~jstra. 

Aqui estão exemplos, limita
dos pela exigüidade do tempo, 
para revelarmos a ternura dos 
seus versos: 

Vigiai, ó Deus, uno e trino, 
meus passos de peregrino. 
A devoção mariana do bene-

mérito presidente da f ederação 
das Congregações Marianas de 
Niterói e da Confederação Naci
onal reflete-se, entre outras, nes
tas rimas: 

Dizei, Senhora do Carmo, 
celeste Mãe deste lar, 
se tantas bênçilos nos destes, 
que havemos nós de vos dar? 
Ao confessar a fé inabalável, 

o festejado articulista c represen
tante do Brasil em diversos con
gressos internacionais do 
apostolado leigo, não foge ao 
testemunho do verdadeiro cris-

tão: 
A vida toda persisto, 
em declarar-me, onde esteja, 
humilde servo de Cristo 
e filho humilde da Igreja. 
Já formado em Direito, as

sim se exprimia, em 193 7, no 
soneto Tenta~: 

Crisol de heróis ou charco 
de pecados, 

ficamos entre odiá-las e 
temê-las; 

nem ódio, nem temor de der
rotados, 

firmeza, sim, no empenho de 
vencê-las. 

Chefe de numerosa família. 
consagra capítulo inteiro do li
vro ao I..ar ÇDstão. À esposa, D. 
Odette, dedica versos desde o 
primeiro encontro, em 1935. 
Dois anos após, ela aparece nesta· 
quadra, na qual o vate se perde 
em devaneios e nem do verbo se 
utiliza. Veja-se: 

Odette- o remanso das águasJ 
o /trio branco, a meiga flor, 
(I oaz, o coração sem mágoa.\j 

Paulo Emilio 

a vida, a luz, a voz do amor. 
Não poderia esquecer dos fi

lhos, nestas páginas emotivas. 
Colhemos uma prova, na expan
são de 18 de fevereiro de 198h 

Ao todo, dois vintênios de
corridos 

e nem por isso a vida nos 
abate. 

Foi bom lutcr por filhos tão 
queridos, 

:São quinze filhos do melhor 
quilate. 

Muita coisa bonita e constru
tiva teríamos a acrescentar na 
apreciação das páginas poéticas 
de Geraldo Bezerra. Mas, a con
clusão se impõe. 

Afinal, limitamo-nos a asso
ciar o lançamento de A~ skl 
Homem. de afirmações defini
das e altos sentimentos, à publi
cação recentíssima, de 6 de agos
to último, da endclica, já famo
sa, VERIT A TIS SPLENDOR, 
do Soberano Pontífice João Pau
lo 11, em prol da família e dlls 
valores cristãos. 
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Domingo, 6 de março de 1994 O OLOBO 

O ex-presidet:lle do 
Tribuaal Superior di 
Trabalho Geraldo Beio 
zerra de Menezes, ·apro
veitando mais um ani
versário de casamento 
com Dona Odete, reumu os. 15 filhos para a 
foto qu.e enviará ao 
"Guiniess Book". O ca
sal /bata\1 o recorde de 
ftlbos .diplomados em 
nível superior, marca 
que antes perteD.Cia aos 
14 irmãos de uma tan.f· 
lia ameriCana. Odete· e 
Geraldo têm mais duas 
netas .fonaada e sete 
cursado f4euklades. 

~ 
.;, 
~ 



Ni,erÓi, 07 de dezembro de 1993 

Ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 

Carta Aberta 

A sociedade cultural de NiterÓi. acaba de ser brindada com mais um 

livro de Geraldo Bezerra de Menezes. Desta vez, em poesias que estão al

voroçando poetas e escritores. Contudo, não constitue nenh~ma surpresa ~ 

t t 1 ' a af;rmar-ac do escritor versátil, para os homens de le ras, an es, e e e • Y 

0 polfgrafo privilegiado que conseguiu abrigar em sua bagagem literária, 

assuntos diferentes~ conciliando magistratura, jornalismo, magist~rio e 

poesia. Mestre no escrever, diversifica-se na heterogeneidade de mat~rias. 
Quando a pena se cansa num trabalho de do~trina social, envolvendo 

a politica sindical e o direito do trabalho, o~ ainda, num trabalho de mo

ral e cfvica, a mente do escrito~de a "A ALMA DO HOMEM" refrigera-se na 

pesquisa literária e na magia de versejar. Com o mesmo humanismo que es

creve "HOMENS E IDtiAS ~LUZ DA Ff" (4a ediç~o) 1 preocupa-se com o desti-
, f' • 

no de povos comboiados pela doutrina de Karl Marx, etraves de sua er~t~-

ca Doutrinária ao comunismo, numa ~poca em que nosso Pais vivia hma qua

dra de ·inquiet aç;o por perturbaç~es dirigidas. Escreveo Shotwell que 11 a 

força do átomo ~ menor do que ~t a alma humana" e escudado nessa verdade, 

o autor de a "A ALMA DO HOMEM". vem pautando toda a sua vida na singeleza , 

de homem preocupado em espargir amor e confiança aos que o cercam, sob a 

transparência de uma vi~a de lutas, honradez e ideais sadios. Não fosse a 

convicção de sua f~, talvez falseasse o comportamento em caminhadas infaus

tas que nos surpreendem. Mas, Geraldo Bezerra de Menezes, fraterno e sen

sivel aos anseios\~ amigos e familiares, sÓ tem feito reunir admiradores 

em toda a sua fvida de Mestre de várias geráçÕes. Meu caro Dr. Geraldo. 

com toda essa leveza de espirito e sensibilidade de amor ao prÓximo, não 

era para se lhe negar o reconhecimento de uma alma de poeta. E a verdade 
~ , 

a~ esta em a "A ALMA DO HOMEM" registrando uma vida de poesias acrisola-

das perfumando gavetas~ espera de liberdade para alçar vôos ao seu des

tino. Trovador espontâneo, canta com a simplicidade dos grandes, evocando 
, 

passares. a roça, o rio, a lua cheia. "o morro de minha infância". o Gra-

goatá. o velho solar com flores, hortas e pomar. formando com estes artif{_ 

cios, abÓbodas que se apÓia~ nas rimas caras. na m~trica intransigente, ou 

ainda, na força de versos livres. Machado de Assis, disse que "Da poesia 

o essencial ~ a alma do homem". E a sua alma não está apenas, nestas poesi

as, mas em todos os seus escritos que s~o lavrados na honradez e na digni-

dade das exposiçÕes de suas id~ias. 



-
, 

Ninguem se faz poeta. O homem nasce poeta e nesse instante, perfila-se 
, , . 

ao seu lado, uma das filhas de Mnemosine - Rainha das encostas do Eleuter~o, 

isenta das infel~cidades, talvêz a musa Erato, uma das nove irmãs - a heli

coniana dos cantos belos e encantadores. A poesia ~ espont~nea. Brota dos 

poetas com a naturalidade da planta que cresce e d~ flores que se abrem pa-
\'f , ' enfeitar a vida. E as poesias de a "A ALMA DO HOMEM", presas a metrica e as 

rimas. ou livres de peias convencionais, são muito boas, porque trazem 

mens ~ gem do belo e do romântico e, sobretudo, porque são afinadas com a al

ma pura e crist a lina do autor. Eis a afirmação desse Último texto 

"Os bons amigos de infância, 
não sei• meu Deus, onde estão, 
pensar neles me remoçá, 
me faz bem ao coração: • 

Que sutileza de pensamento! Depois de chegar ao cume da montanha, olha 

para os vales em busca dos amigos de infância. 

" Ã noite1 peso o meu dia, 
lamento o bem que não fiz, 
meu velho pai j~ dizia : 
o bem nos torna feliz". 

Preocupado com a sua consciência, faz a noite, um balanço dos seus 

atos e, se negativos, estorne-os no dia seguinte. É um livro de todos os 
~/. , 

tempo~para todos r tempos. Não e apenas ~ o autor que est~ de parabens, 
, 

somos todos nos - a cultura fluminens~ em especial. 

Aguardemos, certos de que, penas brilhantes formarão molduras ~ exi

gência dessa tela rica em cores e viva na expressão humana do autor. 
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• Roiãndo Fem:ira Pinto, o 
Juiz James Thbenchlact, Benedito 
Caridade e Maria do Carmo Arru
da integram a turma de..61 da Facul
dade de Direito da UW" que come
mora dia 17 no Clube POI'tngu& 

~rmados.~ 'lerá o ~ Gêjjjldn 

e·~~nm~~----, 
•• É a turma de 1956 da Fa 

culdade de Direito da UFF que 
completa dia 13 -próxima sex

' ta-feira - 35 anos de formados. 
•• A data vai ser comemora

da em dois tempos: às 20h30min, 
com missa na Basílica Nossa 
Senhora Auxiliadora e em segui
da jantar no late Qube Brasileiro. 

•• Nomes brilhantes da Jus
tiça fazem parte da turma, tais 
como Renato Justo, João Luís 
Duboc Pinaud, Gastão Rusch, 
Teima Filgueira, Jamil Smera, 
Idovan Ferreira, Péricles Gonçal
ves, A1fredo Saião, Ronaldo Dun
can, Joseph Willian Cabral dos 
Santos, Ronaldo Del V ecchi. 

• • A coordenação do aconte
cimento está com Jamil Smera, 
Renato Justo e Teima Filgoeira 
que também respondem pelas 
adesões. 

11s-er 



Na foto, que o tempo nio apaga: "discostas", Geraldo BEZERRA de Menezes, 
ilustre advogado e pai de Ana Maria, que foi subsecretária estadual de Educação, 
com Francisco de Assis BESERRA, eleito ontem MAGISTRADO do "Grande 
Oriente" do RJ e o saudoso ministro Afonso Arinos de Mello Franco.·Bezerra com 
··esse" ou com m, não faz diferença, são bons, os meninos, e nA? berram! 

JJ&·86 



8 elo Hino - Cllllfa de Ptndotlllll 
•- fESTA SECÃO NÃO PODE SEA VEN

DIDA_$tYAAADAMENTEI-

" CURSO MARIA SABINA" 
O 30° aniversário de fundaçio de um dos mais 

famosos cursos de preparaçio de declamadores 
dõ País, o Curso Maria Sablna (a consagrada poetl· 
sa e eximia declamadora) serli condignamente co
memorado na próxima segunda·felra, ês 18 horas, 
com entrada franca, no Teatro do Sesc, nesta ex· 
capital, ê Rua Padre Anchieta, 56, no Centro da 
cidade. 

O Recital de Poesias terli a partlclpaçio espe
cial de Declamadoras Diplomadas e do multo apre
ciado Grupo Nuance, liderado pela ·querida mestra, 
Sra. Neide Barros Rego e suas talentosas 
companheiras. 

Na ocaslio, haverli ainda u'a mostra de Foto· 
grafias de Declamadoras e convidados especiais 
que jli participaram de Recitais do disputado 
Curso. 

Serio declamados poemas de Maria Sablna, In· 
terpratados por alunos do Curso. 

Valsar uma noite cheia, a de 2• feira, no Teatro 
da Rua Padre Anchieta, um dos melhoras de 
Niterói. 

AMORES ··-N· O primeiro amor santldo 
pode ser o derradeiro, 
mas o último nascido 
é, sam dúvida, o primeiro. va 

GERALDO MENEZES 

••• 
POSSE DE ACADÊMICA 

A Academlca Nlterolanse de Letras está convi· 
dando para a sessio solene da posse da académl· 
ca Branca Eloysa de Campos Góes Pedreira Ferrei· 
ra, na cadeira n• 26, patronímlca do poeta Luís Pls· 
tarlnl, que ara ocupada pelo saudoso mestre e ho· 
mem de letras Dr. Dayt de Almeida, falecido em 
Brasnla após v6rios mandatos como deputado te· 
deral e estadual. 

A solenidade terá lugar no Auditório Prof. 
Amaury Pereira Muniz, na Secretaria Municipal de 
Educaçio, situada na Praça Pedro 11, em frente ao 
Jardim Slo Joio, com Inicio ês 20 horas. 

A nova Imortal será recebida pelo Ilustre e ta· 
lentoso académlco, professor de Direito, prosador 
e poeta Al!l6r Eduardo Sclsinlo . ... 
QUE IMPORTA? 

Dli·me os teus olhos profundos 
e o Mundo pode acallllr: • 
- Que Importa o Mundo, se há mundos 
16 dentro do teu olhar? 

WAL TER CARVALHIDO - Nlterói·RJ ... 
IPÊ ROXO 

- . (Segundo O FLUMINENSE, pessoas do 
" Ponto de Cem Réis" lutam para salvar lpi) -

, No Ponto Cem Réis de Sant'anna, 
preservando a Ecologia, 
a populaçio bacana . 
de~onstrou sua energia. 

É que a Prefeitura, Insana, 
obrando sob uma via, 
por pouco uma árvore dana, 
pois cortá·la ela queria. 

Mas foi salvo o ipi roxo, 
que se livra de um arrocho 
e que assim vai dar mais flor. 

Por outro lado é respeito, 
ê moda Imposta " no peito" 
de que o "roxo" é nossa cor! ... 

FERNANDO ELVIRO COSTA- Niterói - RJ 



U 1\ \ (l ó Je ) ;J í t eT Ó l J '"""<>.\o 
1 

~ '1 ~ 1 . 

A'v~~';il _ /'(~1 f?T-~~;;~~4 

MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 
PRESIDENTE DE HONRA 
DO CONGRESSO 
INTERNACIONAL DO 
CINQUENTENÁRIO DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

O nosso eminente coesta
duano, mais antigo e assfduo 
colaborador de UNIDADE, 
Ministro Geraldo MantedOnlo 
Bezerra de Menezes, acaba 
de ser oficialmente distingui
do para presidente de honra 
do Congresso Internacional 
comemorativo do clnquente
nárlo da Justiça do Trabalho, 
a Instalar-se em Brasflla, no 
dia 1 o de maio, com a presen
ça do Presidente Fernando 
Collor de Mello, prosseguin
do a segunda fase do concla
ve, em Leon, Espanha, de 2 
a 6 de julho. 

O convite que partiu do 
Tribunal Superior do Traba
lho, sob cujos ausplclos é re
alizada, a celebração está fir
mado pelo emérito presiden
te do Tribunal, Ministro Luiz 
José Guimarães Falcão. 

A dlstlnçlo esta amplamen
te justificada. O ministro G~
raldo Bezerra de Menezes foi 
o mais antigo Juiz - presiden
te de Junta de Conclllaçlo e 
Julgamento, atuando na capi
tal da República, desde 1938, 
na faze administrativa dos ór
gãos trabalhistas. Com a cria
ção da Justiça do Trabalho 
em 1941, levou ele para as 
novas funçoes aquela experi
ência. 

Em 1945, foi procurador 
e,a seguir, presidente, o últi
mo por sinal, do Conselho 
Nacional do Trabalho. É au
tor do projeto de lei que em 
1946, deu à Justiça do Traba
lho sua estrutura atual, com 
a extlnçao do Conselho Nacio
nal do Trabalho e dos Conse
lhos Regionais, com a criação 
do Tribunal Superior do Tra
balho e dos Tribunais ReQio
nals, allfm de instituir a carrei
ra judiciária respectiva com 
o Ingresso dos juizes por con
curso. Mais ainda, asseaurou 
aos magistrados trabalhistas 
o acesso aos tribunais supe
riores, bem assim as vanta
gens Inerentes aos membros 
do Poder Judiciário, Impon
do-lhes, Igualmente, as restrl
çoes conhecidas. Coube, 
pais, ao homenageado a con
solldaçlo da JustiÇa do Traba
lho como órgão do Poder Ju
diciário, não só pelas provi
dências legais assinaladas, 
mas na condição de primei
ro presidente e organizador 
do Tribunal Superior do Tra
balho, onde se manteve, por 
seis ~nos, eleito e reeleito pe
lo voto unânime de seus pa
!res. 

AAssoclaçlo dos Magistra
dos Trabalhistas outorgou
lhe, em solenidade realizada 
em São Paulo, o expressivo 
titulo de •construtor do Direi
to do Trabalho", Inclusive por 
sua partlclpaçao em comia
soes elaboradoras de ante
projetos de leis trabalhistas, 
entre outros, a de greve e dls
sldios coletivos do trabalho, 
sendo relator da parte final 
em comissão presidida pelo 
entao Ministro da Justiça Tan
credo Neves. Coube-lhe pre
sidir a Comlssao Incumbida 
do ante-projeto de Organlza
çao e Processo do trabalho. 

Nao é o momento de exa
minar as obras jurfdlcas espe
cializadas do mestre fluminen
se com edlçoes repetidas co
mo O Direito do Trabalho e 
a Seguridade Social na Cone
tltutçlo Brullálra, DIUfdloa 
Coletlvoa do Trabalho e DI
reito de Greve, Doutrina So
cial o Dlreho do Trabalho, 
A Seguridade Social no Bra
sil e PoUtlca Sindical Brasi
leira, obras que lhe garanti
ram a partlclpaçao em todas 
as associações e Instituições 
especializadas do Brasil e Inú
meras do exterior. 

Catedrático de Direito do 
Trabalho da PUC do Rio de 
Janeiro e da Faculdade de 
Direito da UFF, de que foi di
retor, participou, em todo pa
fs, de bancas examinadoras 
para a escolha de professo
ras titulares e docentes de 
inúmeras universidades, fede
rais e estaduais, como a Uni
versidade de sao Paulo. (USP) 
em sua famosa Faculdade 
de Direito, nos cinco óitimos 
concursos ~ três de titulares 
e dois de docentes, a UniVer
sidade Federal do Rio de Ja
neiro, a do Estado do Rio de 
Janeiro, as Federais Fluminen
ses (UFF), do Rio Grande do 
Sul, do Esplrtro Santo e outras. 

Para restringirmo-nos à se
ara jurfdlca, e detentor de aitrs
srmas condecorações: a Grã 
Cruz do Mérito do Trabalho, 
conferida pelo Governo brasi-

. leiro, o Colar do Mérito Judi
ciário, do Tribunal da Justiça 
Estado do Rio de Janeiro,a 
Gra Cruz do Mérito Judiciário 
e a Gra Cruz do Mérito Judi
ciário Trabalhista. 

UNIDADE congratula-se com 
o seu colaborador, nome de rele- . , 
vo da lalcato brasileiro, galardo
ado por Paulo·VI com a Comen-

._,cla de São .~r~dq-~. 
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LANCE-LIVRE 
• O prestdente Collor perguntou a Ri
velino por que a seleção brasileira não 
empolga mais. Resposta: "É porque fal
ta alguém com aquilo roxo, presidente." 
Collor deu uma gargalhada. 
• Do repórter Alexandre Garcia, ontem, 
no eacernmeato do Jornal Nacional, na 
TV Glollo: "0 prilldpe Charles disse para 
o rei ••• ou melhor, para o presideate Col
lor, a real situaçio da Amazôaia." 
• O líder sindical Luiz Antônio de Me 
deiros comanda amanhã o Fórum 
temativas para a Previdência Soe· 
Auditório Teotônio Vilela, no 
em Brasília. A promoção é d 
Sindical. 
• Do secretário estadual de O 
Rio, Bocayuva Cunha: "A gente 
milhares de votos para se eleger é 
parabenizado com cinco telegramas , 
cinqüenta abraços. Ao ser nomeado se
cretário, recebe 500 telegramas e cinco 
mil abraços. Prefiro que me tratem por 
deputado." 
• Os hotéis, apart-hotéis e até motéis 
do Rio já reservaram 80% de seus 
apartamentos para a Rio-92. São 18 
mil quartos que poderão hospedar 30 
mil pessoas. 

• O ator Paulo GraciDdo fala hoje 10 
Encontro com a Imprensa, ls 1311, DI 

Rádio JORNAL DO BRASIL, 110bre os 
seus 60 anos 10 teatro, 10 rádio e DI TV. 
• Besteirol: o livro Cllildírio, com as 
pérolas do ex-governador catarinense Ca
sildo Maldaner, está na segunda edição. 
• A esquerda vai ao Cléu. No último fun 
de sem • bomeDageoa 

católico Reginaldo 
fez 111111 solenidade para receber a flli 
de 14 pastores de igrejas evugélicas. 
• O ministro Geraldo Bezerra de Me
nezes, fundador do TST, será o presi
dente de honra do Congresso Interna
cional comemorativo do so· 
aniversário da Justiça do Trabalho no 
Brasil. De 1• a 3 de maio, em Brasília. 
e A Ministra Zélia Cudoeo ft Mello 
tem encontro hoje com o preskleate d 

mbratur, Ronaldo Monte Rosa. 
to. nversio da divi teio do 
turismo o e. 
• Magal despachou ontem com o presi
dente Collor. rea:beu a Ordem do Mérito 
da Aeronáutica e saiu mais cedo de seu 
gabinete na Esplanada dos Ministérios. 
Foi arrumar-se para ir ao banquete do 
príncipe Charles. Detalhe: estava de preto. 

arcelo Pontes, com sucursais 
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...----.nonvidado de ·n.onra----. 
•• O Ministro Geraldo Be

zerra de Menezes, primeiro 
presidente e organizador do 
Tribunal Superior do Traba
lho, é o presidente de honra do 
Congresso Internacional co
memorativo do cinqüentená
rio da Justiça do Trabalho. 

•• Que será realizado em 
Brasília, com a instalação em 

1 o de maio. 
•• Participam juristas na

cionais e estrangeiros. 
•• O convite ao Dr Geral

do foi feito pelo Ministro Luiz 
José Guimarães Falcão, presi
dente do TST. 

•• O Presidente Collor já 
confirmou presença na 
solenidade. 

~' ----------------------------

4JS- t:f0 



A FESTA NO SALÃO LETRAS FLUMINENSES 

3. Heitor, Lyad eGeraldo Bezerra. 

I 5. Odete eGeraldo Bezerra de Menezes. 
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CICLO D_E_...._ .:h_ --1crcro 
ESTUDOS 

EUCLIDEANOS 
N uma promoção da Casa 

de Euclides da Cunha, e 
da Academia Cantagalense 
de Letras, realizou-se o Ciclo 
de Estudos Euclideanos, com 
a participação do Grupo 
Nuance, de· Niter6i, e vários 
intelectuais, entre os quais as· 
professoras. Heloísa Barros 
Guzzo, Dilma de Coelho 
Castro, Cláudia de Paula 
Sousa, Geraldo Pires 
Guimarães, Prefeito de 
Cantagalo, Maria Lúcia 
Farah Noronha, Secretária 
de Educação, Edel Ramos, 
Corregedor do Ministério 
PúbUco do Estado, 
Waldemar Benício de 
Almeida, presidente da 
Academia Cantagalense de 
Letras e representantes de 
instituições culturais. 
Discurssaram a Diretora da 
Casa de Euclides da Cunha, 
acadêmica F any Pinheiro 
Teixeira Abrahin, e o 
Acadêmico Edmo Rodrigues 
Lutterbach, presidente da 
Academia Fluminense de 
Letras . O even t o foi 
encerrado com a conferência 
do Ministro e acadêmico 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
que dissertou sobre a obra de 
Euclides da Cunha, fixando
lhe a ressonância na cultura 
brasileira. 
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TENDA ÁRABE 

B. do Hino - Califa de Pendotiba 
-(ESTA SEÇÃO NÃO PODE SER VEN· 

DIDA SEPARADAMENTE) -

Perfis Poéticos 

. G.B.M. 
ClltOIIco convicto e praticante, 
tem multiforme e eclética cultura; 
fêz trajetória rápida e brilhante 
na sua vida plena de ventura. 

É claro, moderado, insinuante, 
quaae louro e de forte contestura; 
orador escorrelto e assaz vibrante, 
tem a palavra fácil, bem segura ... 

Alto, solene, rijo qual carvalho, 
esse patrício ilustre hoje é Ministro 
que preside a Justiça do Trabalho. 

À vulto de tio fúlgido valor, 
nesta modesta página registro 
do meu apreço o máximo penhor! 

---O---
GERALDO BEZERRA DE MENEZES - Filho do sau· 
doso pedagogo José Geraldo Bezerra de Menezes, 
considerado um verdadeiro sébio pela vastidlo dos , 
seus conhecimentos. 

Bacharel em Direito, orador eloqüente. Escritor 
sóbrio e doutrinérlo. Conferencista de dllatedes pos· 
sibilldades tribunícias. Apesar de ainda moço, jé é 
Ministro da Justiça do Trabalho, o que prova a cultu· 
ra que lhe emoldura a personalidade de elevado peso 
normal. Inúmeros slo os luminosos pareceres que 
têm ilustrado as suas sentenças no panorama 
jurídico. 

Jé publicou livros nos quais deixa transparecer 
sua bela formaçio cristi, e sobre quest6es do Direi· 
to Trabalhista, como: "Homens e Idéias à Luz da 
Fé"; "Política Sindical Brasileira"; "Dissídios Coletl· 
vos do Trabalho", jé em 2" edlçlo, e "Doutrina So· 
cial do Trabalho", no prelo. · 

Pertence às Academias Fluminense e Niteroiense 
de Letras e é natural de Niterói, onde reside. 

RENATO DE LACERDA - " Perfis Poéticos" -
1953-

JOÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Campos dos 
Goitacazes - RJ 



GERALDO BEZERRA 
NA PALAVRA DE 

PIZARRO 
DRUMMOND 

O Tribunal Regional do Trabalho 
prestou significativa homenagem ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Mene-

U m fato cultural do relevo e de 
alto interesse para a Justi~a 

do Trabalho ainda não repercutiu 
aqui, neste Tribunal Regional do 
Trabalho, neste Pleno, ao menos; 
e é por isto que peço vênia a V. 
Exa. Sr. Presidente, e a meus emi
nentes que para agora referi-lo. 

Quero aludir à moção endere
~ada ao mui eminente Ministro 
Geraldo Montedõnio Bezerra de 
Menezes pelos Senhores Conse
lheiros do Conselho Federal de 
Cultura, no momento em que Sua 
Excelincia deixava a Vice
Presidência e a Presidência a que, 
como tal vinha excercendo. 

Os Senhores Conselheiros que 
assinam esse documento têm ex
pressão nacional, vale a pena 
mencionar os seus nomes: Gerar
do Melo Mourão, José Cândido 
de Carvalho, Newton Rodrig_ues, 
'Hélio Silva, Abgar Renault, Ray
mundo Moniz de Aragão, Hélc1o 
Uchõa Saraiva, Marcus Accioly, 
Francisco lglesias, Cesar Leal, 
Vasco Mariz, Evarlsto de Morais 
Filho, José Ferreira Guiar, Mario 
Chamie, Antonio Callado, Carlos 
Chagas Filho e Vamireh Chacon. 

O documento faz referência à 
solicitude e às realizações do in
signe Ministro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes quando à 
frente do Conselho Federal de 
Cultura. . 

Alude aos "incontáveis pare
ceres e pronunciamentos, invaria
velmente aprovados e aplaudi
dos, já ~ue marcados pelo senso 
de equilibrio e elevaçao de con
ceitos"; refere, mesmo, o que 
qualifica de "notável contribui
ção aos estudos e à colaboração 
sem conta de cunho histórico e 
literário". 

Diz textualmente que o Con
selheiro Geraldo Bezerra de Me
nez•s: "Em verdade, realizou 
trabalho sólido da Vice
Presidência do Conselho, dando
lhe novo impulso". 

Ora, sr. Presidente, nós to
dos, da Justiça do Trabalho, bem 

zes, com o pronunciamento do juiz e 
escritor Plzarro Drummond, na ses
são de 24 de agosto de 1989: 

sabemos das altas qualidades 
morais, Intelectuais e dos incensu
ráveis valores do nosso - muito 
nosso - Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes. 

Ele presidiu o antigo Conselho 
Nacional do Trabalho, órgão que 
se transformou no Tribunal Supe
rior do Trabalho. Ele, foi aqui, 
nesta Primeira Região, Juiz
Presidente da Segunda Junta da 
Conciliação e Julgamento - lá 
está o seu retrato na parede da 
Sala das Sessões -, como o en
contrei e conversei com carinho e 
honra durante o longo tempo em 
~ue lá estive, na respectiva 
titularidade. 

De lá da Segunda Junta de 
Concilia~ão e Julgamento alçou
se o Min1stro ao Tribunal Superior 
do Trabalho, de que foi o primeiro 
Presidente o instalador e 
organizador. 

A ele deve a Justiça do Traba
lho os seus j)assos iniciais de inte
gração no Poder Judiciário e -
por que não dizê-lo - o êxito ini
cial e sólido que então obteve. 

O Ministro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes é, sem 
dúvida, exp-nte da cultura bra- · 
sileira e btim merece este desta
~ue que lhe foi dado pelo Conse
lho Federal de Cultura. 

O documento a que ora me 
refiro faz referência às obras jurí
dicas e ao magistério universitá
rio do Ministro e Professor, à dire
ção da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal Fluminen
se, à sua presidência da Acade
mia Fluminense de Letras ao exer
cício do cargo de Secretário de 
Educação e Cultura do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Uma vida inteira dedicada 
aos bons serviços, à Justica ao 
Ensino e à ~ultura, em umá pala
vra, ao Pa1s. 

Sr. Presidente peco que se 
consigne em ata um vóto de lou
vor ao Ministro Geraldo Monte
dõnio Bezerra de Menezes. 



Com o ténnino do seu ma
dato de membro do Conselho 
Federal de Cultura, deixou o 
Consellieiro Geraldo Bezerra de 
Menezes a vice-presidência da 
mais alta)nstituição cultural do 
País, cujos destinos vinha presi
dindo, sem interrupça-o, desde 
sua posse. 
, Pol unanimidade, foi apro

vada "moção de reconheci
~ento" à sua atuação, subscrita 
pelos seguintes Conselheiros: 
Geraldo Melo Mourã'o, José 
Cândido de Carvalho, Newton 
Rodrigues, Hélio Silva Abgar 
Renault, Raymundo Moniz de 
Aragtro, Hélcio Ulhôa Saraiva 
Marcus Accioly, Francisco Iglé
sias, César Leal, Vasco Mariz, 
Evariste de Moraes Filho, Jo
sé Ferreira Gular, Mário Cha
rnie, Antonio Callado, Carlos 
Chagas Filho e Varnirh Chacon. 

Transcrevemos, na íntegra, 
o documento, que faz honra 
ao nosso eminente coestaduano 
assíduo colaborador de "UNI
DADE". 

"Os membros do Conselho 
Federal de Cultura, abaixo-as
sinados, congratulam-se com o 
Conselheiro Geraldo Montedô
nio Bezerra de Menezes por 
sua solicitude e realizações à 
frente do Conselho no exercí
cio da vice-presid~ncia, a que 
foi alçado, por votaçlo unâni
me, no dia 4 de outubro de 
1988. 

No decorrer do último ano, 
por força de prescrição regi
mental, presidiu, com exemplar 
correçã'o, inúmeras sessões ple
nárias, na condição de antigo 
presidente de Câmara, pois, 
desde 2 de abril de 1979, atra
vés de pleitos sucessivos, presi
dira a Câmara de Letras, além 
de integrar •~ simultaneamente, 
& Comissão de Legislaçã'o e 
Normas. 

HOMENAGEM A GERALDO 
BÉZERRA DE MENEZES 

NO CONSELHO FEDERAL 
DE CULTURA 

No Plenário, na Câmara e 
Comiss4o mencionadas, foi au
tor de incontáveis pareceres e 
pronunciamentos, invariavel
mente aprovados e aplaudidos, 
já que marcados pelo senso de 
equilíbrio e elevaçtro de concei
tos. 

Desde o seu ingresso nesta 
Casa da Cultura Nacional, em 
1 ~ de agosto de 1978, a nossa 
revista, ou seja, o Boletim do 
Conselho, registra sua notável 
contribuiçã'o, com estudos so
bre Oliveira Viana, Gilberto 
Freire, Afonso Arinos, Viana 
Moog, Gustavo Corçao, seu an
tecessor, e outros, além de co
laboração sem conta de cunho 
histórico e literário. 

No período em que se man
teve na vice-presidência, exer
cendo, sem interrupção, a pre
sidência efetiva do Conselho, 
destacou-se pela nobreza de 
atitudes e vocaçã'o à causa pú
blica; já comprovadas nas suas 
experiências pessoais em outras 
relevantes funções que lhe fo
ram confiadas: a presidência 
do extinto Conselho Nacional 
do Trabalho, do Tribunal Su
perior do Trabalho, de que foi 
primeiro presidente e organiza
dor, da Cornissã'o Nacional de 
Moral e Civismo, a de Secretá
rio de Educaçtro e Cultura do 
antigo Estado do Rio de Janei
ro e diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Fede
ral Fluminense. Aditamos, para 
conj{ir a dimensão cultural de. 
sua presidência da Academia 
Fluminense de Letras, em dois 

mandatos, e sua participaçã'o 
em respeitáveis instituições cul
turais e especializadas, nacio
nais e estrangeiras. As obras ju
rídicas e literárias ~ sua lavra, 
com edições repetidas, justifica, 
riam sua presença no mais alto 
órg[o da cultura brasileira 

· Em verdade, realizou traba
lho sólido na vice-presidência 
do Conselho_, dando-lhe novo 
impulso. A par das sessões co
memorativos do mais alto sig
nificado, retomou a publicaçtro 
do Boletim com a ediçtro de 
cinco volumes bem elaborados; 
conseguiu dotar a Casa de má
quinas elétricas, computador e 
outros equipamentos; manteve 
com os servidores um ambiente 
de compreensão e trabalho,. 
Por fun, presidiu as sessões do 
Plenário com elevação e qúcer
nimento, num clima de liberda
de, propício ao diálogo, ao de
bate e à criaçtro cultural, asse
gurando, como se impunha, 
r~speito pleno à manifestaçã'o 
dos Consellieiros. E sem abdi
car de suas convicções e valo
res. 

Por tudo, responsável, mo-
derado e conciliador, merece 
Geraldo Bezerra de Menezes es
ta moçã'o de reconhecimento 
do conselho Federal de Cultu-
r~'' . 

A manifestaçab do Ministro 
de Estado da Cultura - José 
Aparecido de Oliveira, man
tém-se no mesmo tom: "Ao ler 
a prestaçab de contas do ilustre 
Conselheiro Geraldo Monteu
d8nio Bezerra de Menezes no 

J ' exerc1cio da Vice-Presidência 
do Consellio Federal de Cultu
ra, vejo confumada a minha 
certeza sobre o bom desempe
nho de sua administração. Ve
nho, pois, agradecer a V. Excia. 
os relevantes serviços prestados 
ao Conselho Federal de Cultu
ra, a este Ministério e ao país. 



GERALDO BEZERRA NO 
INSTITUTO HISTÓRICO 

E GEOGRÁFICO 
BRASILEIRO 

Na sessão plenária do dia 28 
de março último, o Instituto His
tórico e Geográfico Brasileiro 
elegeu seu novo titular o Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes da: 
Confraria de LETRAS FLUMI
NENSES e nosso assíduo 
colaborador. 

Ao ser proclamado o resulta
do do pleito, pronunciaram-se, 
louvando a personalidade do es
critor fluminense, hoje na presi
dência efetiva do Conselho Fede
ral de Cultura, os intelectuais 
membros daquele Instituto Ar: 
thur César Ferreira Reis,' Ed
mundo de Macedo Soares e Sil
va, ex-Governador do Estado do 
Rio, Hélio Silva, Professor Ivoli
no, Marcos Almir Madeira Dal
mo Freire Barreto e Edmun'do de 
Miranda Jordão . 

.(J_~~~ ~~ 4'1J,R_ 
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ELEITO PARA 
O INSTITUTO HISTÓRICO 
O MINISTRO GERALDO BFZERRA 

Em sessão plenária do dia 
8 de março último, o lnsti
llto Histórico e Geográfico 
,rasileiro elegeu seu novo titu
tr Ministro Geraldo Montedô
io Bezerra de Menezes, o mais 
ntigo e assíduo colaborador 
e "UNIDADE". 
Ta-o logo proclamado o re
~tado do pleito, pronuncia· 
m-se, louvando a personali-

dade do escritor fluminense, 
hoje na presidência efetiva do 
·conselho Federal de Cultura, 
os seguintes membros do Insti
tuto: Arthur Cesar Ferreira 
Reis, Edmundo ôe Macedo 
Soares e Silva, ex-governador 
do Estado, Hélio Silva, profes
sor Ivolino, Marcos Almir Ma
deira, Dalmo Barreto e Ed 
mundo de Miranda Jordão. 



LETRAS 
FLUMINENSES 
COMEMOROU 

O N° 1-00 
Em festividade com a 

participacão da Prefeitura 
de NiterÔi, da Secretaria 
Municipal de Cultura, da 
Fundacão Niteroiense de 
Arte, aa Casa Norival de 
Freitas, da Academia Flu
minense de- Letras, da Aca
demia Niteroiense de Le
tras, do Cenáculo Flumi
nense de História e Letras, 
do Instituto Histórico de 
Niterói, do Grupo Mônaco 
e da Confraria de LETRAS 
FLUMINENSES, foi come
morado o Dia da Cultura, 5 
de novembro, no Centro 
Cultural Paschoal Carlos. 
Magno, quando o Prefeito 

-- Waldenir de Braganca fez 
trega do Prêmio tultu

Geraldo Bezerra de Me
e es a Carlos Wehrs, 

Enéas Marzano, Dalka 
Azevedo, Marco Lucchesi, 
Gastão Menescal, . Rubens 
Falcão, Oswaldo Parrei
ras, Vera de Vives, Marce
lo de lpanema, Jacy Pa
checo, Jourdan Amora, 
Verônica Accetta, o Reitor 
da UFF, Professor Hildiber
to Ramos Cavalcanti de 

. .Albuquerque Júnior e Ay
dil de Carvalho Preis. 

Na oportunidade, foi 
lancado o n ° 1 00 de LE
TRAS FLUMINENSES, e seu 
diretor, Luiz Magalhães-, 
recebeu o diploma de Ci
dadão Honorário de Nite· 
rói da Câmara Municipal, 
por iniciativa do Vereador 
Jacy Lopes. A festa foi ani
mada pela Banda Munici
pal Santa Cecília. 
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• O Conselho Federal de 
Educação vai ganhar um 
novo presidente no próximo 
dia 4. Assume o cargo o 
professor Geraldo Bezerra, 
que já presidiu o TST. Vai 
substituir o imortal Eduar
do Portella, que segue dia 7 
para a Europa, a fim de as
sumir o vice-comando da 
UNESCO. 
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NA PRESIDENCIA DO CONSELHO , I . 

NSE 
EO 
HO 

iL DE 
IRA 

FEDERAL DE CU~ TURA O MINISTRO 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

O Conselho Federal de 
Cultura, por votação 

unânime, elegeu o ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
filho iiustre da Velha Provín
cia, para suceder o conselhei
ro Eduardo Portela, que de
sempenhará posto da maior 
relevância na UNESCO. 

. O novo titular exercerá a 
· presidência, em substituição 
,___ ao titular da Pasta, Ministro 

zerra de Menezes· 

.Páqina 5. 

/1:::,- qq 

Aparecido de Oliveira. Há 
anos, Geraldo Bezerra presi
dia à Câmara de Letras e in
tegrava a Comissão de Legis
lação e Normas do Conselho. 
Portanto, não só -pelo seu va-

O Ministro Geraldo Montedô
nio Bezerra Menezes nasceu em 
Niterói, a 11 de julho de 1915. Fi
lho de José Geraldo Bezerra de 
Menezes e Lucinda Montedônio 
Bezerra de Menezes. Bacharel em 
ciências jurídicas e sociais pela 
Faculdade ele Direito integrada à 
Universidade Federal Fluminense 
(1932-1936). Presidente elo Cen
tro Acadêmico Evaristo ela Veiga 
e elo Centro Fluminense ele Estu
dos Jurídicos. Representante da 
Faculdade no I Congresso Jurídico 
Universitário Brasileiro {Salvador 
- 1936). Orador oficial ele sua 
turma. 

Juiz-presidente ela Segunda 
Junta de Conciliacão e Julgamen
to do antiflo bistrito Federal 
(1938-1944}. Procurador (1945) 
e último presidente elo Conselho' 
Nacional do Trabalho (1946) . Mi
nistro e primeiro presidente, por. 
eleicão e reeleicão unânimes, elo 
Triliunal SuperiÓr do Trabalho, do 
qual foi o organizador. Correge
dor Geral da Justica do Trabalho . 
Autor elo projeto' convertido do 
Decreto-Lei n 9.797, de 9 ele se
tembro ele 1946, que imprimiu à 
Justica elo Trabalho sua organiza
cão átual, com a extincão tios an
tigos Conselho Nacional e Conse
lhos Regionais elo trabalho e a 
criafão âo Tribunal Superior e Tri
bunais Regionais elo Trabalho, 
além da instituicão de autêntica 
magistratura trábalhista, com o 
ingresso elos magistrados por con
curso de provas e títulos e o aces
so aos Tribunais por antigüidade 
e merecimento. 

Presidente ela Comissão Ela
boradora elo projeto elo Código 
Processual do Trabalho, publica
do, na íntegra, com a exposicão 
ele motivos, no livro de sua aÚto-' 
ria Temas e Solucões (Rio, AJ. 
Borsoi, 1963, págs. 113-160). 
Membro ela Comissão Elaborado
ra do anteprojeto ela Lei de Greve 
e Dissídios Coletivos do Trabalho, 
sob a presidência elo Ministro ela 
Justica Tancredo Neves, sendo o 
relator ela parte concernente aos 
dissídios. 

Detentor ela Grã-Cruz do Mé
rito Judiciário. Da Grã-Druz elo 
Poder Judiciário Trabalhista. Do 
Colar do Mérito Judiciário elo Tri
bunal ele Justica elo Estado do Rio 
de Janeiro . ' 

Do' Instituto Brasileiro ele Di
reito elo Trabalho. Do Instituto de 
Direito, Medicina e Seguro Social. 
Da Academia Brasileira ele Direito 
do Trabalho. Membro honorário 
elo Instituto de Direito Social (São 
Paulo) e da Associacão Brasileira 
ele Técnicos em Dire1to Social. Di) 
Seminário ele Le9islacão Social da 
Faculdade ele D~reito' ela Universi
dade de São Paulo. Portador do 
título de "CotUtrutor do -Direito• 
elo Trabalho" ; éonfericlo pela A s
.ocla~ elos Mt~tllstrados TrobG-

lor intelectual, mas pelos an
tecedentes mencionados, a 
eleição se reveste de alta sig
nificação. Traduz, antes do 
mais, o reconhecimento de 
sua destacada atuação na
quela Casa de cultura , que é , 
no gênero, a instituição mais 
representativa do País, e 
abriga em seus quadros os 
expoentes das letras e do pen
samento brasileiro. 

E 'd u a r d o P o r t e I a 
congratulou-se com o novo ti
tular e realçou os aspectos 
marcantes da personalidade 
e da obra de Geraldo Bezerra 
de Menezes. 

lhistas de São Paulo. Detentor da 
Grã-Cruz elo Mérito elo Trabalho, 
conferida pelo Governo ela 
República. 

Da Industrial Law Saciety, 
ele Londres. Do Instituto de Dire1to 
do Trabt~lho ela Universidade Fe
deral elo Litoral {República Ar
gentina). Do Instituto Espanhol de 
Direito Processual. Do Instituto 
Latino-Americano de Direito elo 
Trabalho e Previdência Social. Da 
Academia ele Jurisprudência e Di
reito Comparado. 

Da Sociedade Brt~sileira ele Fi
lósofos Católicos. Da Academia 
Brasileira ele Ciências Sociais. Da 
Academia Brasileira de Ciências 
Morais e Políticas. 

Lecionou Sociologia no Curso 
Complementar ela Faculdade Flu
minense de Medicina, incorpora
ela à UFF (1938-1943}; Sociolo
gia e Nocões ele Direito, como 
professor-,unclaclor ela Escola ele 
Servico Social elo Estado do Rio ele 
Jane1ro, incorporada à UFF 
(1945-1947), e cuja biblioteca 
tem o seu nome. Professor ele Di
reito Constitucional e Coletivo do 
Trabalho no Curso ele Aperleicoa
mento mantido pelo Ministério do 
Trabalho (1946-1954). 

CateJrático ele Direito elo Tra
balho ela Faculclacle ele Direito da 
UFF, por concurso ele provas e tí
tulos. Por duas vezes, diretor ela 
Faculdade, a primeira quando 
respondeu por sua fecleralizafãO 
{1957}; a segunda quando a pre
parou para a reforma universitá
ria {1967). Tem o seu nome o se
gundo pavilhão da Faculdade, de 
cujas inúmeras turmas foi parà
ninfo e patrono. Lecionou na Fa
culdade ele Direito ela PUC elo Rio 
ele Janeiro (1946- 1947). Partici
pou ele bancas examinadoras pa
ra a escolha ele professor titular, 
entre outras, nas Faculclacles ele 
Direito das Universidades do Rio 
ele Janeiro, São Paulo, nesta em 
três concursos, Rio Grande elo Sul, 
Espírito Santo e Fluminense. 

Exerceu o cargo ele Secretário 
ele Eclucacão e Cultura do Estado 
do Rio Jé Janeiro e represento!! o 
Estado na IV Conferência Nacio
nal de EJucacão (São Paulo, 
1969), sendo éleito, pelo plená
rio, membro elas Comissões e Re
comenclacões e Redacão Final. 

Do qÚadro efetivÓ das Acade
mias Niteroiense e Fluminense ele 
Letrôs, das quais foi presidente, 
eleito e reeleito . Membro titular 
do Cenáculo Fluminense de Histó
ria e Letras. Recebeu o Prêmio 
Cultural Cidade 'ele Niterói, a Grã
Cruz ela Ordem elo Mérito A rari
bóia e a Medalha elo Mérito Cul
tural José Gera/elo Bezerra de 
Menezes, da Prefeitura Municipaf-. 
de Niterói. 

.:~ M.mbro J q Instituto Genea
lógico Brasileiro, do Instituto His
tórico de Petrópg/is e honorário 

elo Instituto Hisiórico ele Niterói. 
Membro correspondente dos 

Institutos Históricos de Sergipe e 
do Ceará, hem assim elas Acade
mias Sergipana, Carioca e Cea
rense de Letras. 

Integrou, por um quinqüênio, 
o Conselho ele Defesa elos Direitos 
ela Pessoa Humana, com sede em 
Brasl1ia. Foi membro e presidiu a 
Comissão Nacional de Moral e Ci
vismo. Do Conselho Federal ele 
Cultura, ele cuja Câmara de Le
tras é presidente, integrando-lhe 
ainda a Comissão de LegislafãO e 
Normas. 

Cidadão carioca por decreto 
ela Assembléia Legislativa do an
tigo Estado da Guanabara. lnte-

gra a Ordem do-Rio Branco elo Mi
nistério elas Relacões Exteriores e 
a Ordem elo MéÍ'ito Militar, esta 
no grau de Grande Oficial. 

Representou o Brasil no I Con
gresso Mundial ele Aposto/aJo 
Leigo (Roma 1951), tendo inte
grado a comis~ão presidencial elo 
cone/ave. Distinguido pelo Sobe
rano Pontífice Paulo VI com a Co
menda ele São Gregório Magno . 

E autor dos_ seguintes livros 
jurídicos: POLITICA SINDICAL 
BRASILEIRA {fese ele docência}, 
Livraria Educapora, Rio, 1943; 
DOUTRINA S(f)CIAL E DIREITO 
DO TRABALHq, Rio, 1954; O DI-

REITO DO TRABALHO E A SEG 
RI{IADE SOCIAL NA CONST#TI 
CAO, 2" ecl., Palias, S.A ., ~ 
)976; A SEGURANCA SOCI 
NO BRASIL, HacJdáJ Eclitor 
Rio 1961; TEMAS E SOLU~ÓI 
EJ. Borsoi, Rio, 1963; DIS~IDf, 
COLETIVOS DO TRABALHO E, 
REITO DE GREVE, 3" ecl. , j 
Borsoi, Rio, 19~7. E_outros, co1 
HOMENS E IDE/AS A LUZ DA 1 

4" ed., Eclicões ÇRD, São Pau 
1983; EOUtACAO MORAL E 
VICA - ESTlJDOS DE PROB1 
MAS BRASILEIROS, 2" ecl., j 
Cátedra, Rio, _1980; O CON. 
NISMO - CRITICA DOUTRit. 
RIA, 6" ed., I BRASA, São Pau 
1978. 



ONCORRIDA 
A NOI E DE 

"' 

AUTOGRAFOS 
DE HERVAL 
TAVARES 

Herval de Sousa Tavares, que 
lançará em breve Vinagre & Mel, 
teve concorrida noite de autógra
fos no lancamento de seu segun
do livro dé poemas - Tarde em 
Fuga, editado pela Cromos. A 
festa foi no salão de festas do edi
fício da Rua Coronel Moreira Cé
sar, 222, em lcaraí, com a pre
senca do mundo intelectual de Ni
terÓi, Campos e outros municí
pios, sendo servido aos convida-, 
dos um coquetel. 

E/len, neta de Herval, e Berenice, 
neta de Geraldo Bezerra 

Scinio, Secretário Municipal de 
Cultura, Desembargadores Ama
ro Martins de Almeida e Abeylard 
Pereira Gomes, o diretor da Li
vraria Ideal, Carlos Mônaco, 
Acadêmicos Wanderlino Teixeira 
Leite Netto, Celso Furtado de 
Mendonca, Paulo Roberto Cec
cheti, Látour Arueira, Wanderley 
Fracisconi Mendes, Luís Antônio 
Pimentel, João Rodrigues de Oli
veira, Sérgio Cid, Fortunato Ben
chimol, Luiz lrineu Flórido e inú
meras outras pessoas. Herval Ta
vares recebeu, ainda, mensagens 
de personalidades que não pude
ram comparecer, entre os quais o 
General Aurélio de Lyra Tavares, 
da Academia Brasileira de Letras, 
jornalista Abdias Lima, da Tribu
na do Ceará, escritores Aristides 
Prado e Renato Báez, de São 
Paulo, e Marco Américo Lucchesi. 

O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
a filha Rosa Maria e a neta Juliana. 



ACADEMIA 
COMEMORA 
45 ANOS EM 
NOVA SEDE 

ACADEMIA NITEROIENSE 

DE LETRAS 

Carlos Mônaco, Abeylard Pereira 
Gomes, Edmo LuHerbach, Geraldo· 

"Bezerra e Leir Moraes K 
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:o HOMEM CARRETEL 
Geraldo Bezerra de Menezes 

"UNIDADE" reproduz, nes- 'o do-a de intolerante para baixo, 
ta edição, artigo de seu cola- ~ porque a voz do j apa não co-
borador Geraldo Bezerra de incide com suas idéias e incli-
Menezes, publicado em fins de nações. 
1966, ou seja, há mais de vinte Apesar de tudo, faz questão 
anos, e que logrou a maior de proclamar-se submisso à l-
repercussão. Sua transcrição é greja, mas logo esclarece que se 
feita tal qual foi publicado, curva apenas aos ensinamentos 
sem quaisquer ·acréscimos ou legítimos. Com esta pseudo-
supressões. No final, a nota in- . obediência, não perde os ares 
dicativa das revistas e jornais ~ de d/cente, de superior, de ex: 
que divul~aram esta página cepcional. O homem-carretel e 
ainda atualissima;:,. assim mesmo: , não sai de sua 

Eis o escrito de Geraldo linha, não muda, não se trava, 
Bezerra de Menezes: não se desarma, não se corrige, 

"O leitor conhece o homem- não renuncia, não se humilha. 
carretel? Conhece-o, na certa, e Se o fiel, cumprindo o seu 
de sobra. Em regra, é persona- dever, não dá tréguas ao vício, 
lista, arrogante, cheio de velei- /., se combate o erro, a heresia, 
dades, todo prognóstico, onis- r faz um pronunciamento, ainda 
ciente desbravador do futuro . que no plano dos princípios, 

Em máteria de Fé, apregoa- contra a doutrina de materialis-
se católico e faz coro com os mo econômico, a advertência 
sem-Deus, colocando no pelou~ nlo tarda: -Alto lá, isto não. é 
rinho os que recorrem às fon~ prudente, nem cristão. É obra 
tes ou aludem à história religio- negativista e polêmica. Não es-
sa. O apelo aos Livros Sagrados tamos numa época de hostili-
não passa de "evangelismo ana- dades e anátemas. O que cum-
crônico". Nada de louvores e pre é ser a favor, e não contra. 
orações aos que nos prece~e- Destarte, o que se antepuser 
ram com o sinal da Cruz. A às leis de Deus, à Verdade, 
Hierarquia não constitui o elo "ao legado espiritual de Cris-
de união a Pedro e a Cristo, to", em suma, não merece 
Redentor dp Mundo, nem há condenação. O melhor, o mais 
fal~ ng c~~tifiu~q~de ~sou~agis- cômodo, é clamar contra a 
téno~c~esiâ\"'hco ou na suces- Igreja, contra o Papa, con-
são do colégio apostólico. To- J tra tudo, menos contra o erro, la.. 
do o passado/é o lugar comum- a opressão religiosa, o ateísmo r 
do grupo - apenas relembra . provocante. 
erros, intolerância, santos i- Insisto: a crítica, mesmo 
nexpressivos, Igreja comprome- construtiva, §. concepção mar-
tida e das condenações. Os que xista, únicamente por ser crí-
ousam mencioná-lo são ultra- tica, é tida, sem constrangi-
passados, medíocres, surdos ao mento, por uma doença, apeli-
sinal dos tempos, surdos à luta, dada de "terror ao comunis-
ou melhor, à conspiração de- mo", e revela atitude (sobram 
moníaca, em prol de uma lgre- os epítetos) "estreita", "uni-
ja menos espiritual, menos lateral", "isolacionista", "rea-
sacramental, menos santa, em cionária", "política", "anti-de-
uma palavra, menos preoc~a- 0 mocrática", de "defesa de pri
da com o Regnwn.Pei. /~• vilégios", etc. O homem-car-

Obstinado, int~ompe retel pisa e repisa nestes cha-
qualquer raciocínio, -· qualquer vões, mesmo sabendo que a 
debate, com Uil\a'" réferência Igreja continua, pelos reitera-
pomposa ao ~ à modemi- dos ensinamentos pontifícios, 
dade, às exigências do mundo a .condenar o comunismo ateu 
novo, à ordem nova, às forças e sua inconfundível filosofia 
sociais. Joga com palavras, de vida. · 
olvida soluções, na "abertura Pode a Igreja, sem fugir 
para o futuro". à sua missão apostólica, con-

Até os Pontífices, sim, até denar "as raízes materialistas 
os Vigários de Cristo, são elas- do capitalismo" ou "o ateís-
sificados da linha tal ou qual, mo prático da civilização 
como se todos não assentassem burguesa"; pode denunciar, em 
sua atuação nas linhas mestras termos candentes, e nos diver-
da Verdade, da Justiça, do sos planos, a "onipotência eco-
Amor, da Liberdade, da Paz; nômica", os desacertos e in-
como se todos ignorassem as justiças do capitalismo, do sé-
notas características do Igreja: 0 ulo passado e do atual, co-
una1 santa, católica e apo~t~i~ mo o fez, por seus Pontífices, 
ca; como se todos, na miSsao entre outros documentos, na 

I de evangelizar, de marcar .a pre-" ~ Novarum, na Quadra-
, sen~a do Filho de Deus no &ésim.....o _Âll!!Q, na .Mater___tl.. 
0

ffi).lndo, não estivessem atento~ Magistra, na ~ ..!!!.__ Teriis; 
às mudanças sociais , na defesa "pode "descer aos problemas 

<de um . Cristianismo " sempre v CConcret;ps e positivos do nosso 
imutável e sempre novo" . • . século", a ponto de realçar 

, ,,.,_ Choca-se, desce à crítica de- lOS contrastes entre as nações 
~ 'libusada e implacável , taxan- ·· desenvolvidas e subdesenvolvi-

--1-
das, deplorando nestas "o es
tado de indigência no qual se 
debatem milheos e milhões de 
seres humanos"; pode reclamar 
"o estabelecimento de maior 
cooperação internacional no 
campo econômico" (Gaudi!!!!! 
_~li~); pode opor-~ à guer

.. ra, ao colo':lialismo, ao ra
cismo; pode profligar as estru-
turas que se antepõem aos 
direitos do homem; pode fixar 
amplas diretivas através de sua 
doutrina social - nada, abso
lutamente nada, satisfaz ao ho
mem-carretel, sempre irredu
tível. 

O que lhe importa é. que a 
"Igreja fique acima das pai· 
xões"; reabilite-se; desprenda
se do passado, repudiando er
ros acumulados de outras eras, 
de estreito e fanático obscu
rantismo; vença preconceitos; 
desfaça "alianças comprome
tedoras"; seja oportunista, 
transigente, liberal; esqueça a 
promessa de Cristo e se trans
mude no rochedo submerso, 
despojando-se do patrimônio 
sagrado que o Filho único lhe 
confiou. Para dizer tudo, não 
condene o materialismo, com
preenda-o, faça-lhe concessões, 
incline-se para o seu lado, 
apéif suas teses. Eis a estranha, 
a escandalosa receita, "para 
que não se aprofunde o abis
mo entre a Igreja e o mundo 
moderno" ... 

A hora é de transigências 
e concessões. Que a Esposa 
do Verbo - ressõa o apêlo -
não dê ouvidos aos "catado
res de heresias". Não aprofun
de divergências. "concilie" 

~:.?, 
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O HOMEM CARRETEL 

"UNIDADE" reproduz, nes
ta edição, artigo de seu cola
borador Geraldo Bezerra de 
Menezes, publicado em fms de 
1966, ou seja, há mais de vinte 
anos, e que logrou a maior 
repercussão. Sua transcrição é 
feita tal qual foi publicado, 
sem quaisquer acréscimos ou 
supressões. No final, a nota in
dicativa das revistas e jornais 
que divul~aram esta página 
ainda atualtssim:W. 

Eis o escrito de Geraldo 
Bezerra de Menezes: 

"O leitor conhece o homem
carretel? Conhece-o, na certa, e 
de sobra. Em regra, é persona
lista, arrogante, cheio de velei
dades, todo prognóstico, onis
ciente desbravador do futuro. 

I Em máteria de Fé, apregoa
se católico e faz coro com os 
sem-Deus, colocando no pelou-
rinho os que recorrem às fon
tes ou aludem à história religio
sa. ·o apelo aos Livros Sagrados 
não passa de "evangelismo ana
crônico". Nada de louvores e 
orações aos que nos prece1le
ram com o sinal da Cruz. A 
Hierarquia não constitui o elo 
de união a Pedro e a Cristo, 
Redentor do Mundo, nem há 
falar na continuidade do magis
tério eclesiástico ou na suces
são do colégio apostólico. To
do o passado é o lugar comum' 
do grupo - apenas relembra 
erros, intolerância, santos i
nexpressivos, Igreja comprome
tida e das condenações. Os que 
ousam mencioná-lo são ultra
passados, medíocres, surdos ao 

I sinal dos tempos, surdos à luta, 

1 
ou melhor, à conspiração de
moníaca, em prol de uma Igre
ja menos espiritual, menos 
sacramental, menos santa, em 
uma palavra, menos preocupa
da com o Regnum Dei. 

Obstinado, interrompe 
qualquer raciocínio, qualquer 
debate, com uma réferência 
pomposa ao autal, à moderni
dade, às exigências do mundo 
novo, à ordem nova, às forças 
soctats. Joga com palavras, 
olvida soluções, na "abertura 
para o futuro". 

do-a de intolerante para baixo, 
porque a voz do papa não co
incide com suas idéias e incli
nações. 

Apesar de tudo, faz questão 
de proclamar-se submisso à I
greja, mas logo esclarece que se 
curva apenas aos ensinamentos 
legítimos. Com esta pseudo
obediência, não perde os ares 
de decente, de superior, de ex
cepcional. O homem-carretel é 
assim mesmo: , não sai de sua 
linha, não muda, não se trava, 
não se desarma, não se corrige, 
não renuncia, não se humilha. 

. Se o fiel, cumprindo o seu 
dever, não dá tréguas ao vício, 
se combate o erro, a heresia, 
faz um pronunciamento, ainda 
que no plano dos princípios, 
contra a doutrina de materialis
mo econômico, a advertência 
não tarda: -Alto lá, isto não. é 
prudente, nem cristão. É obra 
negativista e polêmica. Não es
tamos numa época de hostili
dades e anátemas. O que cum
pre é ser a favor, e não contra. 
Destarte, o que se antepuser 
às leis de Deus, à Verdade, 
"ao legado espiritual de Cris
to", em suma, não merece 
condenação. O melhor, o mais 
cômodo, é clamar CRfltra a à 
Igreja, contra o Papa, · çon
tra tudo, menos contra o erro, 
a opressão religiosa, o ateismo 
provocante. 

Insisto: a crítica, mesmo 
construtiva, 1 concepção mar
xista, únicamente por ser crí
tica, é tida, sem constrangi
mento, por uma doença, apeli
dada de "terror ao comunis
mo", e revela atitude (sobram 
os epítetos) "estreita", ''uni
lateral", "isolacionista", "rea
cionária", "política", "anti-de
mocrática", de "defesa de pri
vilégios", etc. O homem-car
retel pisa e repisa nestes cha
vões, mesmo sabendo que a 
Igreja continua, pelos reitera
dos ensinamentos pontifícios, 
a .condenar o comunismo ateu 
e sua inconfundível filosofia 
de vida. 

Pode a Igreja, sem fugir 
à sua missão apOstólica, con
denar "as raízes materialistas 
do capitalismo" ou "o ateís
mo prático da civilização 
burguesa"; pode denunciar, em 
termos candentes, e nos diver
sos planos, a "onipotência eco
nômica", os desacertos e in
justiças do capitalismo, do sé-

Até os Pontffices, sim, até 
os Vigários de Cristo, são clas
sificados da linha tal ou qual, 
como se todos não assentassem 
sua atuação nas linhas mestras 
da Verdade , da Justiça, do 
Amor, da Liberdade, da Paz; 
como se todos ignorassem as 
notas características do Igreja: 
una santa católica e apostóli
ca; 'como se todos, na missão 
de evangelizar, de marcar .a pre-" 
sença do Filho de Deus no 

0 m)lndo, não estivessem atentot 
às mudanças sociais, na defesa 

<de um . Cristianismo " sempre v: 
imutável e sempre novo". · . 

c:rulo passado e do atual, co
mo o fez, por seus Pontífices, 
entre outros documentos, na 
Rerum Novarum, na Quadra
gésim o Anno, na Mater et 
Magistra, na Pacem in Teriis; 
pode "descer aos problemas 

'toncretos e positivos do nosso 
século", a ponto de -realçar 
tós contrastes entre as nações 
desenvolvidas e subdesenvolvi-

. .,.,_ Choca-se, desce à crítica de
'Sbusada e implacável , taxan- -· 

das, deplorando nestas "o es
tado de indigência no qual se 
debatem milh!os e milhões de 
seres humanos"; pode reclamar 
"o estabelecimento de maior 
cooperação internacional no 
campo econômico" (Gaudium 
et Spes); pode opor-se à guer

. ra, ao color:tialismo, ao ra-
cismo; pode profligar as estru
turas que se antepõem aos 
direitos do homem; pode fixar 
amplas diretivas através de sua 
doutrina social - nada, abso
lutamente nada, satisfaz ao ho
mem-carretel, sempre irredu
tível. 

O que lhe importa é. que a 
"Igreja fique acima das pai
xões"; reabilite-se; desprenda
se do passado, repudiando er
ros acumulados de outras eras, 
de estreito e fanático obscu
rantismo; vença preconceitos; 
desfaça "alianças comprome
tedoras"; seja oportunista, 
transigente, liberal; esqueça a 
promessa de Cristo e se trans
mude no rochedo submerso, 
despojando-se do patrimônio 
sagrado que o Filho único lhe 
confiou. Para dizer tudo, não 
condene o materialismo, com
_preenda-o, faça-lhe concessões, 

ovo 1: .!.. o, . 1 d mcuue-se para · tr seu a o, 
apóis suas teses. Eis a estranha, 
a escandalosa receita, "para 
que não se aprofunde o abis
mo entre a Igreja e o mundo 
moderno" ... 

A hora é de transigências 
e concessões. Que .a Esposa 
do Verbo - ressõa o apêlo -
não dê ouvidos aos "catado
res de heresias". Não aprofun
de divergências. "concilie" -

Geraldo Bezerra de Menezes 

a exortação é sintomática -
aceitando, sem prevenções, a 
doutrina marxista. Abandone, 
decididamente, o sobrenatural, 
repudie os Sacramentos; re
jeite verdades eternas; altere 
a concepção crisfá da vida 
e do mundo; consinta, afinal 
- suprema blasfê:inia - na eli
minação de Deus. Este, nem 
mais, nem menos, o espírito 
conciliador, se quiserem, a li
nha do homem-carretel. 

Tranquilizem-se os católi
cos, pois não se pretende fe
char ou extinguir a Igreja. 
Esta deixaria, unicamente, de 
traduzir a imagem do Povo de 
Deus, de ser a instituição re
ligiosa destinada a prolongar a 
obra redentora de Cristo, de 
ter por missão própria "trans

. rnitir palavras de vida, comu
nicar vida divina à huma
nidade", segundo as expressões 
de Roger Haubert (Introdução 
Geral - Nova História da 
Igreja - 1966, pág. 8). O que 
se pretende ê ârrancá-la de suas 
origem; divinas; é abolir o seu 
plano espiritual de conver
são e salvação das almas; 
é circunscrevê-la a uma dimen
são social, sem "perspectivas 
sobrenaturais", voltada, por 
inteiro, para o desenvolvimento 
material, para as realidades ter
restres. 

Uma coisa é certa: da Igre
ja, Igreja, nada restaria. 

Aí está, sem disfarces, a 
que extremo haveria de chegar 
o linhático, grosseiro símbolo 
da profanação, da insensatez, 
da impostura, do entreguismo. 
Urge que alguém, sem o 
temor do jargão de retrógra-

-~, 

do ou reacionário, lhe aponte 
os erros, a posição radical
mente falsa, desnorteante, sub
versiva. 

Afinal de contas, pode-se e 
deve-se lutar, e lutar, cons
cientemente, corajosamente, 
por uma ordem social mais 
humana e mais cristã, na de
fesa, que se impoe, dos "<>Pri
rnidos pela miséria e pelas 
injustiças sociais", sem 
que haja mister arrasar a lgre
já, o corpo de Cristo e templo 
do Espírito Santo, ou . trair 
sua mensagem. 

Não é sob os escombros 
da liberdade, num clima tota
litário e ateu, não é "mergu
lhado em trevas", que se pode 
pugnar, em nome da Justiça e 
do Amqr, contra o egoís
mo, a exploração degradante, 
a miséria, o aniquilamento da 
pessoa humana. 

NOTA DA REDAÇÃO: Este artigo 
foi publicado nas seguintes rwis
tas: "ESTUDOS" - Reviste Catt.
lica de Fil01ofia e Cultu111 -Porto 
Aleg111, RS, outubro-dezanbro de 
1967; "VERBUM" - rwista de 
PUC do Rio de Jitneiro, junho de 
1967; "NOVA ERA", fevereiro
março de 1967. E n'os· seguintes 
jornais: "Gazeta Comerciei", .l.liz 
de Fora, MG, 20-12-1966; "O são 
Gonçalo", S.Gonçllo, RJ, 27-12 
1966; "Diirio de Notfcies", Ri
beirão Preto, SP, 3-1-1967; "A 
Gazeta", Vitbrie, ES, 5-1-1967; 
"Diirio de Notfcies", Rio de Ja
neiro, RJ, 6-1-1967; "O Lutador" 
, Manhumirim, MG, 12~-1967; 

"Diirio Fluminense", Niter6i-RJ, 
31-12-196 7; "O Arqu idiociiSIIno", 
Mariana, MG, 6-6-1971; "A Cruz", 
Rio de Jeneiro, RJ, de 2 111 e 9 
1111 de maio de 1971. 
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a exortação é sintomática -
aceitando, sem prevenções, a 
doutrina marxista. Abandone, 
decididamente, ·o sobrenatural, 
repudie os Sacramentos; re
jeite verdades eternas; altere 
a concepção crisff da vida 
e do mundo; consinta, afinal 
- suprema blasftmia - na eli
minação de Deus. Este, nem 
mais, nem menos, o espírito 
conciliador, se quiserem, a li
nha do homem~arretel. 

Tranquilizem-se os católi- !t 

cos, pois não se pretende fe
char ou extinguir a Igreja. 
Esta deixaria, unicamente, de 
traduzir a imagem do Povo de 
Deus, de ser a instituição re
ligiosa destinada a prolongar a 
obra redentora de Cristo, de 
ter por missão própria "trans
mitir palavras de vida; comu
nicar vida divina à huma
nidade", segundo as expressões 
de Roger Haubert (!Dtmd~ão 
~-~~..,da... 
Igreja - 1966, pág. 8). O que 
se pretende ê arrancá-I~ de suas 
origens divinas; é abohr o seu 
plano espiritual de conver
são e salvação das almas; 
é circunscrevê-la a uma dimen
são social, sem "perspectivas 
sobrenaturais", voltada, por 
inteiro, para o desenvolvimento 
material, para as realidades ter
restres. 

Uma coisa é certa: da Igre
ja, Igreja, nada restaria. 

Aí está, sem disfarces, a 
que extremo haveria de chegar 
o linhático, grosseiro símbolo 
da profanação, da insensatez, 
da impostura, do entreguismo. 
Urge ~e alguém, sem o 
temor do jargão de retrógra-

do ou reacionário, lhe aponte ' 
os erros, a posição radical
mente falsa, desnorteante, sub
versiva. 

Afinal de contas, pode -se e 
deve~e lutar, e lutar, cons
cientemente, corajosamente, 
por uma ordem social mais 
humana e mais cristã, na de
fesa, que se impõe, dos "opri
midos pela miséria e pelas 
injustiças sociais", sem 
we haja mister arrasar a lgre
já, o corpo de Cristo e templo 
do Espírito Santo, ou . trair 
sua mensagem. 

Não é sob os escombros 
da liberdade, num clima tota
litário e ateu, não é "mergu
lhado em trevas••, que se pode 
pugnar, em nome da Justiça e 
do AmQr, cootra o egoís
mo, a exploração degradante, 
a miséria,o aniquilamento da 
~ssoa humana. 

NOTA DA REDAÇÃO: Estll artito 
foi publicado nas seguintlll ,., •• 
1111: "ESTUDOS" - Rwista Catb
lice dll Fi1010fia • Cultura -Porto 
Alegre, AS, ou1Ubro-dllztmbro dll 
1967; "VERBUM" - reviste dll 
PUC do Rio dll Jimeiro, ;..nho dll 
1967; "NOVA ERA", fwvereiro
março de 1967. E nCII" segu intlll 
jornais: "Gum Com..:iel", .lliE 
de Fora, MG, 20-12-1966; "O Sio 
Gonçalo", S.GC1119111o, RJ, 27-12 
1966; "Di6rio de Notri:ies", Rl
beirio Preto, SP, 3-1-1967; "A 
Gezate", Vit6rie, ES, 5-1-1967; 
"Di6rlo dll Notrci•", Rio dll Ja
neiro, RJ, 6-1-1967; "O Lutador" 
, Manhumirim, MO, 12~-1967; 
"Di6rio Fluminense", Niter6i-RJ, 
31-12-1967; "O Arquidioceseno", 
Mariana, MG, 6-6-1971; "A Cruz", 
Rio de Janeiro, RJ, dll 2 (I I • 9 
{11) de maio de 1971. 
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HOMENAGEM AO 
MINISTRO GERALDO 
~ERIM DE MENEZES 

::;}.. refoma fupdamental ope
raC'fá na Ju~_9a do Trabalho, 
ao governo E · o Gaspar DU
tra, que re a prestigi.ou, 
integrou-a. 4kl Poder Judiciário, 
por força do -Secreto-lei 9797 
" 09 de setembr'o de 1946: 
pr,pvjdência em que teve PIIJ,-
te ptimordial o Ministro Geral
do Bezerra éie Menezes. 

O Mín4tro Jtiio Barata, ex
presidente do Tribunal Supe
rio do TrabaJào e ex-titular 
da Pasta "do :rrabalho, em 
novembro de 1954, relembrou ' 
aos' seus pares, ·naquela Corte. 
Tgtbalhista, o nome daquele 
Ministro como .. o verdadeiro · 
autor e construtor do De
c~eta-fei 9797, que estruturou 
a 1\Jstiça do Trabalho, inte
grando-a ao Poder Judiciário. 

rN«mhum Juiz do Trabalho es
QU«:~Celiá esse serviço inestimá

Tanto assim que, certà. 
a respeito do Ministro 

Bezerra ·de Menezes, 
ommmrldo pela Aca-
II:W~dJ:.ii)ireiito do 

o 
Vianna Oementino: "Que ·se 
dizer ·mais de Geraldo Bezer-

de Menezes? Para mim, ele 
é a própria encamaçlo da 
Justiça do Trabalho". No mes
mo tom, manifestaram-se, em 2 
de outubFo de 1986, dois 

!.i" .......... ...., Ministros do Tribunal . 
r"'l'l"'""''"nr do Trabalho: o saudo
so Coqueijo Costa, então seu 
presidente, e Marco Aurélio 
~odes . c» Farias Mello, que 
dignificou o"fribunal Regional 
da Primeira Região. Do primei
ro, estas palavras: "o emineit
te Ministro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes, que é 
o nosso fundador, graças a 
Deus, pode comparecer e dar 
testemudho da história viva de 
n~ Instituição" nas come
morações dos quarenta anos 
da Jústiça do Trabalho. O se
gundo aplaudiu .. o carinho 
no convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Montedônio 

1 ntegraçio ao Poder 
. Judiciário 

WERNER EWALD ECKSTEIN 
• Presldantll da AsiOC!içiO dOI 

Servldcnl da Justiça do 
Trabld,ho da Pr1mélra Região 

Bezerra de Menezes, que mer
cê da cultura e afinada refle
.xão, conàuziu os primeiros 
p1ssos desta justiça especiali
zada com a mão sempre fir
me do Jurista." 

Pelo referido diploma legal, 
que se antecipou às diretri- · 
zes da Constituição de 1946 , 
fQram extintos os antigos Con
selho Nacional e Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
Su~~r do Trid~alho e R~&io-

nais do Trabalho, instituiu-se 
a autêntica magistratura traba
lhista, com a carreira respec
tiva, partindo do ingresso por 
concurso de títulos e provas 
!;lo Juiz do Trabalho e seu 
acesso v,o Tribunal Regional, 
pelos critérios de antiguida-
de e m~recimento. -

Em verdade, aquele diplo
ma, de panha repercussão 
histórica e social, inaugurou J 
fase ·nova e definitiva da Jus
tiça do Trabalho, encerrando 
o que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua autori
dade, . . assinalou o Ministro 
Mozart Victor Russomano, ex-· 
presidente do TST, ."a trans
formação substancial da Justi
ça do Traba'lho, que sé opera
ria através . do Decreto-lei 

·9797". E proclamou, sem va
cilações, .. a significação histó
rica daquele diploma" e a sua 
antecipação ao texto básico de 
1946, criando a magistiatura 
do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal .Su
eerior dQ Trabalho· em 03 de 

~..,!MIIJIIIIIIÃJ.ti~~a p~-
dên~ tto raldo 

Bezerra de Menezes. O Tri
bunal e a Academia Nacional 
de Direito do Trabalho or
ganizaram, em Brasllia o Semi
nário comemorativo da efemé
ride. Para proferir a palestra 
de abertura, o presidente do 
Tribunal Su~rior do Traba-

lho, Ministro Coqueijo Costa, 
convidou o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, organiza
dor e pJ;imeiro presidente do 
Tribunal. 

O Tribunal Regional do Tra
balho da 1 ~ Região, hoje 
tendo como presidente o eini
nente Juiz ~sé Teófilo Vian
na Clementino, foi instala
do em outubro de 1946, em 
SQlenidade presidida pelo 
~stro Geraldo Bezerra de 
Menezes, sendo seu primeiro 

' presidente o Dr. Joaquim Má-
ximo de Catvalho Júnior e vi- l 
ce-presidente o Dr. Délio Bar
reto de Albuquerque Mara
nhão, integrando-o, ainda, os 
Juizes Aldllio Toste~ Malta. 
Celso Lanna e Oscar Penna. 
Fon~elle, além dos Srs. 
Aldemar Belt11to e Antônto 
de Paiva Fernandes, respectiva
mente representantes de em.
pregados e emprepdóres. Se
cretariou a sessão o Dr. Alci
des · Ferreira solega ilustre, 
exemplo de dignidfde e hon
radez , que· enelteç<:ü .a no~a 
~·· ~: .: : .. · ... 

11 UN IDADE" -

NiterÓi , RJ, 

maiojde 1988 . 
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A JUSTIÇA DO TRABALHO 

INTEGRAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO 
HOMENAGEM AO MINISTRO 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

A reformo fundamen
tal operado no Justico do 
Trabalho, no governÓ Euri
co Gaspar Dutra, que sem
pre o prestigiou, 
integrou-o ao Poder Judi
ciário, por forca do 
Decreto-lei 9797, cfe 9 de 
setembro de 1946 . Provi
dência em que teve porte 
primordial o Ministro Ge
raldo Bezerro de Menezes . 

O Ministro Júlio Boro
to, ex-presidente do Tribu
nal Superior do Trabalho e 
ex-titular do Posto do Tra
balho, em novembro de 
1 954, relembrou aos seus 
pores, naquela Corte Tra
balhista, o nome daquele 
Ministro como "o verda
deiro autor e construtor do 
Decrto-lei 9797, que est ru
turou o Justico do Traba
lho, integrando-o ao Poder 
Judiciário. Nenhum J uiz 
do Trabalho esquecerá es
se servico inestimável". 
Tonto assim que I certo fei
to, o respeito do Ministro 
Geraldo Bezerro de Mene
zes, em curso promovido 
pela Academia Nacional 
de Direito do Trabalho, 
disse o doutor Juiz Vianna 
Clementino: "Que se dizer 
mais de Geraldo Bezerro 
de Menezes? Para mim, 
ele é a próprio encarnocão 
do Justico do TrabalhÓ" . 
N o m 'e s m o t o m , 
manifestaram-se, em 2 de 
outubro de 1986, dois pre
claros Ministros do Tribu
nal Superior do Trabalho: o 
saudoso Coquejo Costa, 
então seu presidente , e 
Marco Aurélio Mendes de 
Farias Mello, que dignifi
cou o Tribunal Regional do 
Primeira Região. Do pri
meiro, estas palavras: "o 
eminente Ministro Geraldo 
Montedonio Bezerra de 

'(f WERNER EWALD ECKSTEIN 
· Presidente da Associa cão dos Ser

vidores da Justica do trabalho da 
Primeira Região' 

Menezes, que é o nosso 
fundador, groc;as a Deus, 
pode comparecer e dar tes
temunho do história vivo 
de nosso lnstituicão" nos 
comemorocões dos qua
renta anos do Justico do 
Trabalho. O seg'undo 
aplaudiu "o carinho no 
convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Monte
dônio Bezerro de Menezes, 
que mercê do cultura e afi
nado reflexão, conduziu os 
primeiros passos desta jus
fico especializado com o 
m'ão semore . firme do 
Jurista". · 

Pelo referido diplomo 
· legal, que se antecipou às 
diretrizes do Constituicão 
de 1946, foram extintos os 
antigos Conselho Nacional 
e Regionais do Trabalho e 
criados o Tribunal Superior 
do Trabalho e Regionais do 
Trabalho. Instituiu-se o ou
têrlfico magistratura tra
balhista, com o carreira 
respectivo, partindo do in
gresso por concurso de títu
los e provas do Juiz do Tra
balho e seu acesso ao Tri
bunal Regional, pelos cri
térios de antigüidade e 
merecimentos. 

Em verdade, aquele 
diplomo, de tamanha re
percussão histórica e so
cial, inaugurou fase novo e 
definitivo do · Justico do 
Trabalho, encerrando o 
que se poderio chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua au
toridade, assinalou o Mi
nistro Mozart Victor Russo
mono, ex-presidente . do 
TST, "o tronsformocão 
substancial do Justico ·do 
Trabalho, que se opérario 
através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem 
vacilações, ''a signific~-

cão histórica daquele di
ploma" e a sua antecipo
cão ao texto básico de 
1946, criando o magistra
tura do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal 
Superior do Trabalho em 
03 de setembro de 1946, 
sob a presidência do Minis
tro Geraldo Bezerra de 
Menezes. O Tribunal e o 
Academia Nacional de Di
reito do Trabalho organi
zaram, em Brasília, o Se
minário comemorativo do 
efeméride. Para proferir o 
paiestra de abertura, o 
presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, Minis:. 
tro Coquejo Costa convi
dou o Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes, organi
zador e primeiro presiden
te do Tribunal. 

O Tribunal Regional do 
Trabalho do 1 a Região, 
hoje tendo como presiden
te o eminente Juiz José 
T eófilo Vianna Clementi
no, foi instalado em outu
bro de 1946, em solenida
de presidida pelo Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes, sendo seu ·primeiro 
presidente o Dr. Joaquim 
Máximo de Carvalho Jú
nior e vice-presidente o Dr. 
Délio Barreto de Albuquer
que Maranhão, 
integrando-o, ainda, os 
juízes Aldílio Tostes Malta, 
Celso Lonna e Oscar Penno 
Fontenelle, além dos Srs. 
Aldemar Beltrão e Antônio 
de Paiva Fernandes, res- . 
pectivamente representan
tes de empregados e em
pregadores. Secretariou o 
sessão o Dr. Alcides Ferrei
ro, colega ilustre, exemplo 
de dignidade e honradez, 
que enaltece~ a nossa 
classe. 

ns- 1() ~ 
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HOMENAG-EM Au--- · 

MINISTRO GERALDO 
BEZERRA DE MENEZES 

Integração ao Poder 
Judiciário 

WERNER EWALD ECKSTEIN 
Presidente da Auoctação dos 

Servidores da Justiça do 
Trabalho da Prtmétra Região 

A refonna fundamental ope
rada na Justiça do Trabalho, 
no governo Eurico Gaspar DU
tra, que sempre a prestigiou, 
integrou-a ao Poder Judiciário, 
por força do Decreto-lei 9797, 
de 09 de setembro de 1946, 
providência em que teve par
te primordial o Ministro Geral
do Bezerra de Menezes. 

O Ministro Júlio Barata, ex
presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho e ex-titular 
da Pasta do Trabalho, em 
novembro de 1954, relembrou 
aos seus pares, ·naquela Corte 
Trabalhista, o nome daquele 
Ministro como "o verdadeiro 
autor e construtor do De
creto-lei 9797, que estruturou 
a Justiça do Trabalho, inte
grando-a ao Poder Judiciário. 
Nenhum Juiz do Trabalho es
quecerá esse serviço inestimá
vel". Tanto assim que, certa 
feita, a respeito do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes, 
em curso promovido pela Aca
demia Nacional de Direito do 
Trabalho, disse o douto Juiz 
Vianna Clementino: "Que se 
dizer mais de Geraldo Bezer
ra de Menezes? Para mim, ele 
é a própria encarnação da 
Justiça do Trabalho". No mes
mo tom, manifestaram-se, em 2 
de outubro de 1986, dois 
preclaros Ministros do Tribunal 
Superior, do Trabalho: o saudo
so Coqueijo Costa, então seu 
presidente, e Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello, que 
dignificou o Tribunal Regional 
da Primeira Região. Do primei
ro, estas palavras: "o eminen
te 11inistro Geraldo Montedo
nio Bezerra de Menezes, que ·é 
o nosso fundador, graças a 
Deus, pode comparecer e dar 
testemunho da história viva de 
nossa Instituição" nas come
morações dos quarenta anos 
da Justiça do Trabalho. O se
gundo aplaudiu "o éarinho 
no convite à pessoa ilustre do 
Ministro Geraldo Montedônio 
Bezerra de Menezes, que mer
cê da cultura e afinada refle
xão, conduziu os primeiros 
passos desta justiça especiali
zada com a m!lo sempre fir-
me do Jurista." · 

Pelo referido diploma legal, 
que se antecipou às diretri
zes da Constituição de 1946, 
foram extintos os antigos Con
selho Nacional e Regionais do 
Trabalho e criados o Tribunal 
"'''"'rim rio Tr~h~llw r. Recrio-

nais do Trabalho, instituiu -se 
a autêntica magistratura traba
lhista, com a carreira respec
tiva, partindo do ingresso por 
concurso de títulos e provas 
do Juiz do Trabalho e seu 
acesso ao Tribunal Regional, 
pelos critérios de antiguida-
de e merecimento. · 

Em verdade, aquele diplo
ma, de tamanha repercu ssão 
histórica e social, inaugurou 
fase nova e defmitiva da Jus
tiça do Trabalho, encerrando 
o que se poderia chamar de 
fase experimental. 

Com o peso de sua autori
dade, assinalou o Ministro 
Mozart Victor Russomano , ex
presidente do TST, "a trans
formação substancial da Justi
ça do Trabalho, que se opera
ria através do Decreto-lei 
9797". E proclamou, sem va
cilações, "a significação histó
rica daquele diploma" e a sua 
antecipação ao texto básico de 
1946, criando a magistratura 
do trabalho. 

Instalou-se o Tribunal Su· 
perior do Trabalho em 03 de 
setembro de 1946, sob a pre
sidência do Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes. O Tri
bunal · e a Academia Nacional 
de Direito do Trabalho or
ganizaram, em Brasília o Semi
nário comemorativo da efemé
ride. Para proferir a palestra 
de abertura, o presidente do 
Tribunal Superior do Traba
lho, Ministro Coqueijo Costa, 
convidou o Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes, organiza
dor e primeiro presidente do 
Tribunal. 

O Tribunal Regional do Tra
balho da 1 ~ Região, hoje 
tendo como presidente o emi
nente Juiz José Teófi.lo Vian
na Clementino, foi instala
do em outubro de 1946, em 
solenidade presidida pelo 
.Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes, sendo seu primeiro 
presidente o Dr. Joaquim Má
ximo de Carvalho Júnior e vi
ce-presidente o Dr. Délio Bar
reto de Albuquerque Mara
nhão, integrando-o, ainda, os 
Juizes Aldilio Tostes Malta . 
Celso Lanna e Oscar Penna. 
Fontanelle, além dos Srs . 
Aldemar Beltr'l!.o e Antônio 
de Paiva Fernandes, respectiva
mente representantes de em
pregados e empregadores . Se
cretariou a sessão o Dr. Alci
des Ferreira colega ilu st re , 
exemplo de dignidade e hon
radez, que enalteceu a nossa 
rl 'lC::C:: f\ 
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GERALDO BEZERRA
DE MENEZES NO 

INSTITUTO 
HISTÓRICO E 
GEOGRÁFICO 

_ BRASILEIRO 
O Ministro Geraldo 

Bezerra de Menezes tomou 
posse no Instituto Histórico 
e Geográfico Brasileiro, 
proferindo extensa confe
rência sobre o sociólogo 
fluminense Alberto Torres, 
analisando em profundi
dade a personalidade e a 
obra do eminente pensa
dor brasileiro, autor de O 
Problema Nacional 
Brasileiro e A Organi
zacão Nacional, estudos 
de percuciente enfoque da 
vida política e social do 
Brasil, cujo atualidade po
de ser assinalada, pela si
militude de situacões pas
sadas e presentes: Geraldo 
Bezerra registra, em trecho 
de sua conferência: "Tór
res, contrariamente a Eu
clides da Cunha, Oliveira 
Vianna e Gilberto Freyre, 
não dá relevo ao problema 
racial. Não o tem por indis
pensável ao estudo de nos
sa forma cão política. Pre
fere sublinhar os efeitos do 
meio físico e social. A seu 
ver, "não há rocas supe
riores nem inferiÓri1S". No 
mesmo sentido, com ante
cipacão, manifestou-se Síl
vio • Romero. Por iflual, 
Vianna Moog vir~a a 
posicionar-se -contra a su
perioridade ou inferiorida
de dos tipos étnicos. 
Abalanco-me a novo rep_a
ro. Os· Sertões,Popula
eões Meridionais do 
Brasil e Casa Grande & 
Senzala foram imediata e 
ruidosamente acolhidos. 
Já as obras fundamentais 
do pensador político flumi
nense, a despeito de publi
cadas em hora exata, só 

Geraldo Bezerra de Menezes 

mais tarde mereceriam 
consagracão. Suas nocões, 
inclusive é/o ponto de 'vista 
do nacionalismo, que lhe 
marcaram a presenca {v. 
Barbosa Lima Sobrinho, 
Presenea de Alberto 
Torres,· Rio, 1968), não 
foram de pronto assimila
das. Levaram tempo a 
expandir-se, não obstante 
a visão ou antevisão de 
nossos problemas. 
Opunham-se às diretrizes 
dominantes !JUe compro
metiam a pol1tica brasilei
·ra, avessa aos interesses 
gerais e à defesa do bem 
comum. E9uivale a dizer, 
contrária a correta nocão 
dares publiea." {Página 
6}. 

O novo membro do 
IHGB foi recebido pelo 
acadêmico Marcos Almir 
Madeira, cujo discurso 
também divuiRamos nesta 
edifão 1Página 6 . 
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