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POSSE NA ACADEMIA 

IRASO.EIRA DE LETRAS IURIDICAS 

O Ministro Resende Puechi, ex
presidente e membro do Tribunal Superior 
do Trabalho, tomou posse na Academia 
Brasileira de Letras Jurtdicas, na cadeira de 
que é patrono o sociólogo fluminense OU· 

1 veira Viana. O novo acad~mico discorreu 
longamente sobre a vida e a obra de Oliveira 
Viana, sendo muito aplaudido pela seleta .. 
sistencia, que contou com a presença de ex· 
disctpulos do ilustre filho de S&quarema, en-. 
tre os quais o t=!inislf<> Geraldo Bezerra de 
Meneze1. e o Seêiêláno de Justiça do Estado. 
"Professor Laudo Camarao, que representoa. 
o Governador Faria Lima. 

Oliveira Viãna foi também homena· 
geado em Slo Paulo, incluldo entre os 
patronos da Academia Paulista de Direito, · 
por indicação do Professor Cesarino J4nior, 
que fez o paneglrico do nosso conterraneo. 
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Professor da ·uFF distinguido 
com o título de 

"Construtor do Direito do 'Trabalho" 

Luiz Magalhães 

O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 
professor-titular de Direito do Trabalho da .UFF 
e membro do Conselho Federal de Cultura: foi 
distinguido com o título e a medalha de "Cons
trutor do Direito do Trabalho", galardão de que 
são detentoras apenas dez personalidades bra
sileiras, entre as quais os ·Professores Cesarino 
Júnior , Orlando Gomes. Evariste de Morais Filho 
e Mozart Vitor Russomano. A sessão pública 
solene em que o ilustre fluminense foi home
nageado, tendo a saudá-lo o jurista Antônio 
Lamarca, foi presidida pelo Juiz Pedro Vidigal 
Neto, Presidente da Associação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho de São Paulo, entidade. 
que, por unanimidade de seus membros, con
cedeu a honraria a Bezerra de Menezes, estando 
presentes autoridades federais, estaduais e mu
nicipais, destacando-se o Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho, N~lson Virgílio Nascimen
to, o Presidente do Tribunal Superior do Tra
balho, Ministro Resende Puechi e o Presidente da 
Seção Regional da Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

Na oportunidade de sua estada nas legen
dárias Arcadas do Largo de São Francisco, a 
Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, o Ministro Bezerra de Menezes foi con
vidado a integrar a comissão examinadora do 
concurso público para professor-titular de Direito 
do Trabalho, em companhia dos Professores 
Cretela Júnior e Geraldo Camargo Vidigal, da 
USP, e ·orlando Gomes e" Martins Cantarino, da 
Universidade Federal da Bahia. Entre os can
didatos concorrentes, classifilicou-~ o professor e 
tratadista de Direito do Trabalho Amauri Mascaro 
Nascimento. 
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Discurso na 
abertura da 11 
:Semana de, 

Estudos 
Jurídicos 

·O advogado Dr. Fábio Villa a Guimarães proferiu 
d1scurso na abertura a emana de Estudos Jurídicos 
da Faculdade de Direito de Marília. Estamos publicando 
ha íntegra o discurso: · 

«~W...k. M~-~~~5~ 6~ .~ 
ck A?7-B 

· ~to ano, novamente aque-
i•A FACULDADE DE DI- t• Departamento, se faz · pre

ltEITO DE MARILIA" e o Di- lên~ neste encontro e com 
retói1o Acadêmico "PAULO 4upla. satisfação: primeiro 
00~ DE LARA'', como J)OtQU~ coincidentemente na 
nos. anos anteriores promove 1 .lata de hoje, e neste momen. 
s.tualmrente a "SEMANA DE to, recebeu 0 titulo de . pro
IETUDOS JURíDICOS", con- \ tessor . •'Honoris causa" · o 
eentrando neste recinto se- (l~tre cidadão beneméritc 
le'$oa ouvintes e dedicados f 8.~ .Mai'fiia, PAULO CORMA 
me&tres do Direito, num con- I DZ ·r:k~, s~stentáculo de 
graçamentQ que anualmente I . todas as nossas entidades ~ 
mr.rca a vida acadêmica de I . tUis · eompÕêm o Instituto 
Karilia . Por aqui já pas- · A!lsW,encial Espírita de Ma
earam os mais renomados ~&. Assim, para maior 
tnestres do Direito, tra.zen. ráudio !i e nossa "Semana". 
do sempre valiosos subSídios !lUis não só o Poder Público 
aos estudantes e pessoas que ltwÍfelpal outorgar-lhe nesta 
eultuam' o Direito. ' · . i'fOlenidadP., de abertura de 

Quando, no início do ano, 1 llO!eOS estudos jur1dicos, o tí
no rec'esso das reuniões do :· tuú) de mdadão Marlliense. 
CONSELHO lDEPARTAMEN- como também os nobres pa
TAL desta ~ac~dade, se pla- , res dg. Faculdade de Direi. 
neja a reallzaç~o desta ,fem: to conceder-lhe o honroso tí
pre esperada Semana , ja I •tulo de "PROFESSOR H0-
88 antevê o sucess9 desta NORIS CAUIJA"' Mas, a par 
pausa do ensino tradicional. dessa feliz éoincidência que 
~m palestras pr?feridas por , somente aumenta 0 brilho 
eminentes tratadistas ~ que de nossa solenidade, traze
eomplementam o ensmo a- . mos hoje para abertura de 
ó,!ld.êrnico, dando, as~im, a , nos~a "SÉMANA", a presen
tão almejada formaçao uni- ça e a palavra do insigne 
V'ersitária aos nossos .~netos ·MINISTRO GERALDO MON
al,unos , Durante est_a Sema- , TEDONIO BEZERRA DE ME-
~a", sempre prestigiada pela. r NEZES · 
Colenda Ordem ~os Advoga... senhor Mintstro, a. Fa-
dos do Brasil, nao só pelo culdade d Direito de Marí
apolo de seu culto Presiden- ~ lla que ~oje prazeirosamen
te Sub-Seccional, como pela te '0 recebe· para a abertura 
presença · ds srs. advogados I da "SEMANA DE ESTUDOS 
m.Iiltantes e mesmo autori- ! JURIDICOS" nasceu nos. idos 
dades desta cidade, ocorre o ~ de 1_966 quando um grupo de 
encontro de mestres e aluno~ I cidadãos marilienses, de co~ 
interessados nos est~dos ju- raçâl) ou mesmo por ad<:Jção, 
ri~icos e ne.ssa constànte en- entre eles 0 nosso ·Professor 
trelacamento com os mestres., "Honoris ca.usa'' _ hoj~ ~o- 4 

.. Já.· ~o ano anterior, por r menageado, além de Higmo 
:~u .. e.a~o do Departamento , Muzzi Filho, Dr. Francisco 
•• :D4'e1to Privado desta :fa- . Anhaia Ferraz aqui presente, 
.W<1adé, aqui es~ve, junto , Silvia e Dorival Cancian. e 
.oon outros notáveis confe- · outros tantos resolveram 
hO.cistas, o Dr. OCTAVIO · dar a Marília e à região esta 
•UKNO MAGA~O, drundo-nos . Faculdade que hoj~ se proje
tnolvidáveis Uço<:>s deste fa- : h por todos os rincõ~s do Es
bulOilO Direito do Trabalho . 1 tado, formando pr9fiss1onais 



de alto nível e com ensino di-· ;1. tro Fluminense àe Estudos 
nâmicÓ e adinistração hq- Jurídicos e dO Centro Acadê
nesta. Pois bem, para insti- mico Evariste da Veiga, ora
tuidora dessa Fundação, não dor oficial de sua turma. 
poderia ser a escolhida ou- prof. de Sociologia no Curso 
tra entidade. que não fosse Complementar da Facul-
o m-smo gabarito. Foi as- dade Fluminense~ de Medicl

.~ im, que os homens qu-e lan- na, ainda, Professor de Di
çaram a idéia da criação des- reito Constitucional e Cole
ta casa de ensino foram bus- tivo de Trabalho, mantido pe
c~.r como instituidora outra lo Ministério do Trabalho 
congênere que há dois decê- eis algumas passagens do 
nios vem formando os jo- ilustre conferencista pelo 
vens e preparando-os para os magistério. 
~ursos superiores e para a Sua carreira de Magistrado 
vida prática: o EDUCANDA- foi rápida e vertiginosa. 
RIO DR. BEZERRA DE ME- De 1.939 a 1.945 foi Presi
NEZES". dente da 2.a e posteriormente 

Esta instituidora que traz 5.a JunLa de Conciliacão e 
_m seu frontespicio o nome Julgamento do então -Distri
inolvidável do Dr. ADOLFO to Federa! e·. nesse mesmo 
BEZERRA DE MENEZES E/ ano, Procurador do Conse-
1. Fundação EURIPEDES lho Nacional do Trabaiho 
SOARES DA ROCHA sentem para, em 1.946, com a inte
hoje incomensurável orgu- . gração da Justiça do Traba
lho e satisfação de ,trazer · lho no Poder Judidiário, ca· 
para abertura de no~sa ··se- bar-11-.e a Presidência do 
mana'' o ilustre magistr:tdo Egrégio Tribunal Superior do 
DiR. GERALDO MONTEDô.- Trabalho, tendo sido eleit::> 
NIO BEZERRA DE MENE- para dirigir-lhe os destinos 
ZES, descendente daquela por unanimidade de· seus pa_ 
3Stirpe e que norteia a vida res. 
profissional e particular de Assim, ilustre Ministro, 
nt':lgistrado e de· profe.~sor, desde o nascr.douro da Justi
segundo as pegadas daquele ça do Trabalho que é o Con
.s.eu antecessor. selho Nacional do Trabalho 

Prazeirosam<:nte hoje. fa- seu nome -está a ela ligado, 
zemos a apresentação do ilus- não só nas atas e anais da
tre conferencista aos pre- quele Sod3.lício, como ne:s 
-~ente.S; ·como magistrado cul Provimentos como seu Mi

to, professor emérito e com nistro Presid ente e poste
muito o~lho e satisf~o riomente Corregedor e tam
l~edobrada por ter sido &,.eu bém nos arestos de sua lavra, 
ex-aluno, na. m..e.moráyel proferidos até a sua aposen
"T"urma de Bacharéis do ano tadoria em 1.966 é que, se 
de;-1.955', da renoma~a- por um lado retirou daquele 
cwna.deêli de =Eõ da Uni- Pretória um dos seus mais 
versida e F u nens~. onde conspícuos com,ponentes 
pontutcou como Professor devolveu aos estudiosos o 
Catedrático de Direito do professor, o escritor e o mes
Trabalho, bem como benemé- tre dO Direito do TrabalhO. 
rito Diretor. Brasileiro há catorze ge-

B h rações, exemplar chefe de 
ac are! em Dirêito pela famllia, católico fervoroso, 

turma de 1.936 daquela Fa.-
dl!ldade. Presidente do Cen- correto e justo é lembrado 

sempre por seus ex-alunos ·e que · embora singela há da 
que apesar do t-empo, não es- ser sempre lembrada por 
quederam a sua figura aus- aquele cujo nome tornou-se 
tera, seu procedimento bon- ·uma espécie de sinônimo da 
doso e sua invulga.r didáti- Justiça do Trabalho. Se di
ca. continua a enriquecer o zem os Magistrados que ne" 
Dirl:' it<.i do Trabalho com nhum Juiz d·a Trabalho es
prestimos-as obras jurídi- "quecerá os inestimáveis ser
cas. presentes em todas as viços prestados àq;uela JUS-

. bibliotecas daqueles que ·. ti9::1. por V' Excelência, tam-
cultuam esse ·ramo do Di bem nos podemos assegurar_ 
rei to. - "lhe que esta -platéia, que ho

Não poderia encerrar esta 
curta apresentação do feste- , 
jado conferencista aos pre- : 
sentes, sem repecir trecho de . 
sua própria alocução ao as- 1 

sumu a Presidencia da Ada
demia Niteroiense de Le- · 
tras, em junho de 1.945, · 
quando, ainda, com trinta 
anos incompletos dizia: 

"Sou Niteroiense, criei- . 
me no Gragoatá, praia de ' 
águas tranquilas, banha- • 
das pelo sol, num esplen- , 
dor de· luz e de cores. Há 
reflexos do céu naquele I 
recanto, crepúsdulos de- · 
corados por Deus, predis- ; 
pondo o espirito à poesia, 
ao sonho e à meditação. 
Ninguém · envelhece, nin
guém odeia, ninguém blas
fEma, ninguém empobre
ce a alma, ninguém su
prime a Deus refugiando- ' 
se na beleza daquelas tar
des". 
Receba, sr. MINISTRO GE

RALDO BEZERRA DE ME
NEZES a homenagem dos 
marilienses extensiva a sua 
exma. espos!'l: ~ dileto~ ~ilhos, -

je ~e concentra neste local 
para ouví-lo, jamais esque
cerá sua impoluta presença 
e seus magníficos ensinamen
tos. 

Amanhã, sr. Ministro, voL 
tando à sua querida Nite
rói, e no remanso de Icarai, 
acr-editamos, lt:mbrará des
te mome-nto vi\ido entre alu
nos, professores e demais 
pre~entes neste conclave, 
inscrevendo seu nome já co
nhecido por todos nós como 
um dos notávEis conferencis
tas que por aqui passaram. 

Ao encerrar, ilustre ma
gistrado, novamente reitera
mos nossos agradecimentos 
pela maneira cordial que 
nos atendeu desde os pri
meiros contactos mantidos 
para a sua vinda à esta casa 
de ensino. ressaltando que 
sua palestra na noite de ho
je nos honra e enobrece 
aqueles que aqui ensinam e 
estudam". 

DR. FABIO VILLAÇA 
GUIMARAES 
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Universidade 
Professor da UFF vai para o 
Conselho Federal de Cultura 

Luiz Magalhães 

, O pro fe ssor-titul ar de Direito do 
J'rabalho da UFF e· ex-diretor da Facul
dade de Direito : G eraldo Montedônio 

<Beze rra de Menezes. foi nomeado 
membro do Conse lho Federal de Cul
tura , na vaga do escritor Gustavo Cor
çfw , recentem.: nte falecido. O novo 
conse lh e iro. nascido em Niterói. é per
S<HHIIidad e de larga projeção no mundo 
inte lect ua l brasileiro e estrangeiro. 
m u~<.:ê de sua perm anente atuação 
co mo pensador . escritor. líder católico 
e profund o conhecedor das quesltôes 
sociais . tendo sid o o organizador do 
Tribun al Superior do Trabalho, do qual 
foi ministro-presid ente. e autor do an
tl'pr o ie to d o d ecret.o- lci núm e ro 
9 .747 / .Jh, da atual orga ni7a ção da Jus
tiça do T rabalho . Nessa área de suas 
a ti' idad es. Ge raldo Bezerra de Me
nezes é dl' tent or de vá rios honrarias: 
Cruz do Mérito Jud ic iario. Cru7. do 
Poder Judiciári o Trabalhista e Colar do 
Mérito Jud i<.:iário do Tribunal d e Jus
tiça , pertencendo ao ln stituio Brasi
lciw de Dire ito do Trabalho, sendc 
ml' mhro-correspo ndent e da Academia 
Paulista de Dire ito e membro honorári c 
do Institut o de Direi to de São Paulo . 
No e'tran geiro. o ilustre flumin ense 
perte nce i10 Institu to de Direito do 
T rabalho da Universidade Federal do 
Litora l. Arge ntina . à Sm:iedade Inter
nacional de Dire ito Social. ao Instituto 
La tin o -Ame ri ca no de Direito do 
T ra halho e da Previdência Social e à 
Sm: iedaLle Helênica de Estudos Filo
súf icos. de Atenas, sendo membro 
honorú rio do Industrial Law Society , de 
Lo ndres. 

Tendo sido Secretário de Edu
cação e Cult ura do antigo Estado do 
Rio, Geraldo Bezerra de Menezes par
ticipou da IV Conferência Nacional de 
Educação , em São Paulo, e é da 
Academia Fluminense de Letras e da 
Academia I'•Íiteroiense de Letras, das 
quais foi presidente , sendo membro
correspondente das academias Carioca. 
Sergipana e Ceare nse de Letras. Ci
dadão carioca . título outorgado pela 
Asse mbléia Legislativ a do antigo Es
tado da Gua nabara, recebeu a Ordem 
de Rio Bran<:o, do Ministério das 
Re lações Ex teriores, e a Ordem do. 
Méri to Milit ar . nu grau de Grande 
Ofi cia l. Como pensador católico e 
pree min ente líder inte lec tual. o novo 
tit u lar do Conselho Federal de Cultura 
foi preside t1te. por três períodos, da 
Co nft;de ração Nacional das Congre
gas ões Ma ri anas. representante do 
Brasil nu I Congresso Mundi al de Apos
to lado dos Leigos , em Roma, nu Con
gresso Mundi al das Congregações 
Marian as, nos Es tados Unidos, no I En
cont ro La tino-Americano de Dirigentes 
da Açrw Ca tólica . em Bogotá , no Con
fp:e~> Latino-A merican<> de Dirigentes 
Marianos .. em MeLlelin ~ ColômlfíiJ, e • 
pres ide nt e da delegação' b rasileira t o Í " • 
Congresso La tino-A me rica no de Apos
tol ado Le igo . em Buenos Aires, tendo 
sido distinguid o com a comenda de São 
G rl' gúrio Magno . pelo Papa Paulo VI. 

Ge ra ldo Bezerra de Mene7.es está a 
despedir-se da Comissão Naciona l de 
Moral e CiYisnt u. de que foi presidente 
pm duas Ye zcs. Publicou os se guintes 
Ih ros: Homens e Idéias à Luz da Fé; 
Política Sindical Brasileira; Doutrina 
Social e Direito do Trabalho; O Direito 
do T rabalho na Constituição Brasileira; 
Dissídios Coletivos do Trabalho e 
Direito de Greve; A Segurança Social 
no Brasil, Temas e Soluções; O Co
munismo _ Crítica Doutrinária e 
Educação Moral e Cívica _ Estudo de 
Prohleinas Brasileiros. 

LI VHAR I A UNIV ERSIT ÁRIA 
Em sua últim a ~essão plenária , o 

C~>n s elho Estad ual de Cultura aprovou , 
por um.t nimidade. um voto de con
gra tulações à UFF, pela inauguração da 
Li n ar ia UniYersitária e o lançamento 
do Piam> Edit orial.· A co municação foi 
fl' it a pe lo escr itor José Cândido de Car
' alho, Presidente daque le colegiado , 
que informou haver o plenário acolhido 
proposta do conselhe iro Paulo de Al
meida Campus. 

A LiHaria Uni\c rsitária destina-se 
a distribuir e comerc iali1a r o bras de in
teresse de professores e alunos de nível 
supe rior, ini ..:iando suas a ti vidades com 
obras de docentes da própria UFF, 

PÓS-GRADUAÇÃO NA UFF J 

Estão matriculados nos cu~sos ~e 
pós~graduação da UFF 1. 114 alun~s. 
assim distribuídos: Educação. 202; 
Matemática. 165; Letras. 143; História, 
115; Engenharia. 97; Geoquímica, 6~ ; 
Cirurgia Gastrenterológica., SO; lf\o~
peçãú e Prm:essamento de Produtos ~e 
Origem Animal. 41; l'neumologia, 3~ ; 
Física . 37 ; Dermatologia e Sifiligrafip. 
.I.J; Anatomia Patológica . 30; Cirurgia 

· Buco-Maxilu-Facial. 30; Odontulog)a 
Soci a l. 2:1; Clínica Veterinária, 22; ie 
Cirurgia Toráxica. 21. As atividades de 
pós-gradu,!lçãu já apresentam o saldo ~e 

.439, trabalhos de pesquisa publicados1e 
299 teses defendidas, estando em an
. damento 166 pesquisas. 

I 

LIVROS NOVOS - ~~ 
• EM TRADUÇÃO de André L~ís 

Gaiarsa , puhlit:a-se o "DçsenvolvimQn
to da Personalidade" . de Henry -Ctay 
Srn ith , i ntportunt~ como font e de c cin
sulta para os iniciantes na àrea qa 
Psicologia . A obra inclui tópicos sig
nifil:ativamente relacionados com ."o 
dcso: nvoh imentu da personalidade , 
notando-se a pret>cupação do autor em 
apresentar a ciência do melhor modp, 
visando as necessidades do estudan\C . 
Ao final de cada capítulo, há um ~u
mário da matéria nele tratada . A edição 
é da McGraw-Hill do Brasil. .~ 

* COMO SUBSÍDIOS ao debate 
dos problemas de programação da 
cultura de iniciativa da UNESCO, saiu, 
pela Fundação Getúlio Vargas. "Novas 
Frentes ue Produção da Cultura". com 
três trabalhos .de Manuel Diegues 
Júnior . Benedito Silva e Felipe Herre~a. 
participantes das atividades culturais 
daquele organismo das Nações lJnidàs. 
O to:xto entremostra que a política ctll
tura l fecunda e edificante deve pre·s
tigi ar projetos deliberadamente v§ l
tadus para seus ob.ietivos. 

PROJ ETO UNIVERSIDADE 
Quarenta e duas universidades já 

se candidataram às verbas do Projeto 
Universidade. da Fundação Nacional 
de Arte, Funarte , que está avaliando os 
respectivos po:didos . A verba específ\ca 
para este ano é de 20 milhões de cru
zeiros , que serão revertidos nas àreas 
de folclore , música, artes pl(lsticas, 
cinema. cursos, concursos , seminàrios, 
exposições , apresentação de conjuntos 
.e orquestras , manutenção de labora
túrios fotográficos. incentivo a filmes 
documentários em super-H e outros 
eventos, de iniciativa de universidad~s. 
Do s 42 pedidos que estão sendo exa
minados pela Funarte , dez são de 
universidades particulares. seis de es
taduais e 26 de federais. 

CONGRESSO OE MICROGRÁFICA 
: Vai reali~a'r-se em São l'autó: ae 1 
i! I O de agos ~o. _o. I .Coqgress,o f.. íl)tiqo
Americano de Micrográfica , com o 'ob
jetivo de mostrar ao profissional e a 
iniciantes da área as implicaçôes e 
demais problemas ligados à atividade. · 
mediante seminários. conferências· e 
debates sobre assuntos bàsicus rela
cionmlus ..:um a Micrográfica . Os in
te ressados poderão dirigir-se ao Centro 
Nacional de Desenvo!Yimento Mi
crográfico. na Avenida São Luís. 
2SH/ l .50S . São Paulo. 

PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO 
As seguintes universidades estão 

ministrando cursos de pós-graduação 
em Direito: . 
. I. Universidade Federal de Per

nambuco, nas áreas de concentração de 
Direito Penal. Direito Tributário, 
Processo Penal e Processo Civil, em 
grau de mestrado. 

2. Uni,ersidade Federal da Bah'ia, 
na área de concentração de Direito 
Econô mico, grau de mestrado. 

3. Universidade Federal de Minas 
Gerais. nas áreas de concentração de 
Direito Público. Direito Privado, Fi
losofia do Direito e Ciências Penais, no 
grau de doutorado. 

4 . Universidade de Brasília, nas 
á reas de concentração de Direito e Es
tado. Capital e Trabalho, no grau de 
mestrado. 

5. Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro . nas áreas de concen
traç ão de Direito e Desenvolvimento, 
Direito de Empresa, no grau de mes-
trado . • 

· 6. UniYersidmle Federal do Rio de 

o VtQ 7 R:S) 
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D DIA 03·08·18 

Posse no 
Conselho 
Federal de 
Cultura. 
Tomou posse ontem, 

Conselho Federal de Cultura, 
perante o presidente do Cole
giado, Acadêmico Adon ias Fi
lho, o Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes, recentemente 
nomeado para preencher a· va": 
ga deixada pelo escritor Gus: ' 
lavo Corção. 
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O Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes tomou posse, ontem à tarde, no cargo de 
membro do Conselho Federal de Cultura, em sole
nidade presidida pelo escritor Adonias Filho. Nomeado 
na semana passada pelo Presidente Geisel, Bezerra de 
Menezes completará o mandato que fora atribuído ao 
escritor Gustavo Corção, recentemente falecido. 



ZONA FRANCA 
e Superlotada a capela d~ Santa IDta, 
anteontem, para o cuameoto de 
Eduardo QueDtel e Patricia Leio Tei
xeira. 01 pala dOI DOiVOI- Luiz e Dalay 
Laurlére Quentel, José Henrique e Ma. 
riDIDha Leio Teixeira - ficaram com 
elealoDio tempo na fila de eumprlmeo. 
toa, onde estavam Zeca e Hel6 WWem
aeDI, NeboD e CecWa Motta, Lucia e 
DemoltiDho Madurelra de' Plllbo, s.cm, 
e Paulo ViaDDa, Pedro Aupat.o e Hele
na Gulmarlu, IAtcla e Luiz Carla. Pa
ranapá, Bt e ADa Maria Barbará, 
CrlltiDa e Carlos Eruauy, além de Lia 
Neves da Rocha, César HeDrique Ar
thou, S&da Gadelha, Pedro Camarto, 
Bento Filuelra de Melo, OctaviDho 
.K:oeller. Entre multoa outros. 

e "Amigos, 13 anos depois", é o titulo 
da série de quatro recitais que o violo
nista Turfbio Santos apreaentará em 
Porto Alegre, Rio, BraaWa e Salvador, 
tendo como convidado especial ·o tam
bém violonista uruguaio Oscar Cáce
res. A Funarte promove a ezcurslo, 
que começa dia 3 em Porto Alegre. O 
recital do Rio será dia 7, todos dirigidos 
por Hermfnio Bello de Carvalho. 

r 
e A vaga de Gustavo Corçlo no Conae
lho Federal de Cultura já foi ocupada: 
tomou poaae ontem o ez-lllnlltro do 
TST, Geraldo Bezerra de Menaea. 

e Nasceu ontem Rodrigo, aegundo fi
lho de Solange e Rubem Medina. 

e D. Hilda Faria Lima patrocina novo 
curso sobre utigQidades brasUeiras, a 
partir do próximo dia 7, todas as 
segundas-feiras, no Palácio das Laran
jeiras. AI palestras serlo novamente 
de Paulo Affonso de Carvalho. 

rnm~rn~m 
rn~ 
CARLOS 
SWANN 

e Franciaeo Recarey oferece champa. 
nha, amaahl, comemorando a volta de 
Nua Caymmlao aeu bar. 

e MarUu e Ivo Pitanguy receberam 
anteontem para jaDtar. A ttomeoagea. 
da era a pianiata Marta Argerich, que, 
adoentada, nlo p6de comparecer. Esta
vam preaentea 01 pianlltaa Nelson 
Freire e Antonio Guedes Barbosa, a 
cantora Olga Praguer Coelho, D. Mlndi· 
nha VW. Loboa, Branca Bouçaa, Myra 
e Carlol PerTF, Blanca e Loulz Eapfno. 
la o profeuor Paula Lima. 

e O pintor AdeliOil do Prado Inaugura 
dia I uma ~elo em que todos os 
~ ttm como tema a Arca de Noé. 
Nalllnl Galler)'. 

e Amanhl é o lançamento da revista 
"Alguma Poesia", a partir daa oito e 
meia da noite, na VlacODde de PlraJá 82. 

e Chico e Amlnta Britto e Maria Cria
tina e Pedro Seotoa embarcam amanhl 
para des dias em BarUoehe. 

e Recém-chegada doa EUA, onde este
ve em gozo do prêmio de viagem do Sa
llo de Arte Moderna, a gravadora Tbe
reza Miranda exp6e a partir do dia 7 na 
Gravura BraaUelra, apresentando gra. 
vuras em metal sobre fotografias. 

e Sueli' e Paulo Calé acabam de rece
ber a vlalta da cqonha. O MeDIDo. 

e Galina Viesbnevkaia e Mltialav Ros
tropovich, com as tubas, visitaram D. 
Mindinba VWa-Loboa, recordando épo. 
caapanadas. 
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Assembléia do Rio denuncia-
fa,ioritismo de F.aria Lima~A 

08 liderts da Arena e do MDB flu
minense, Deputados Fernando Llnhares 
e Márcio Macedo, agitaiiun ontem a ses
são da Assembléia Legislativa, ao de
nunciarem o Governador Faria Lima de 
corrupção eleitoral, por uso indevido de 
verbas especificamente parlamentares 
por pessoas que não exercem mandatqs 
eletivos, em favor de entidades assisten
ciais do Estado. 

Os doi.s lideres e · outros seis depu
tados pediram à· Comissão de Orçamen
to que inve.Stigue o caso, que, na opinião 
do Sr Paulo Albernaz, do MDB, con
fiscou ''a uma apropriação indébita dos 
apadrinhados do Governador". 

Os nomes irregulares 

Cada um dos 94 deputados tein direi
to a Cr$ 150 mil para destinar a entida
des filantrópicas. E' uma verba especi
fica, qut: consta inclusive do orçamento 
do Estado. O parlamentar indica a en
tidade a ser beneficiada, o valor, e o Go
verno envia o dinheiro. 

Mas quinta-feira passada, no pró
prio Palácio Guanabara, o . Governador 
Faria Lima presidiu uma solenidade de 

entrega de subvenções a 79 e1,1tidades e:._ . 
entre os nomes dos 20 doadores, estavam 
12 de pessoas que não =-'odem usar esse ~ 
direito: os Srs Celso Franco <candidato'' · 
a Deputado federal), Moacyr Chiese, He- ' 
ródoto Bento de Mello, Rockfeller de Li- -. · 
ma, José Carlos Barbosr., Alair Gouveia ' 
Guimarães, Waldemir Bragança, Gil- · 
braltar de Oliveira, Herculano Correia, 
Jacob Goffman, João Caldara e Luís 
Antônio Costa de Carvalho. 

Tanto os lideres da Oposlçio como · 
da Arena reagiram na Assembléia por
que, segundo o Sr ·Márcio Macedo, a · 
"questão, grave como se apresenta, é · 
apartidária e torr.ada em nome do Po- ·· 
der Legislativo". O me&mo parlamentar· 
considerou a atitude do Governador Fa~ · 
ria. Lima ''uma manobra eleitoreira, de- ,, 
magógica e antiética". 

Enquanto Isso, o Deputado Edson 
Khair CMDB>, também da tribuna, -
acusava o Ministério da Educação de 
"se negar a complementar o saláqo dos 
médicos, passando-os de Cr$ 4 mll 600 
para Cr$ 7 mll, para investir recursos 
numa indústria de anticomunismo, com 
a doação de verbas para a edição do li
vro Comuni.smo, Critica Dourada, de um 
Sr Bezerra de Meneses". -
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• Desde a fusão, em 1975, o Esta- ra distribuição nacional, mostrando 
do do Rio de Janeiro já conta com como devem ser os sinais de transito. 
mais de 1 milhão de novos habitan- O órgão vai tentar uniformizar os si
tes, que representam cerca de 10% a nais em todo o pais. 
mais do que há três anos. O cresci- • A Diamond Board, da Bélgiéa, aca
mento populacional é maior na Re- ba de se associar com o grupo May
gião Metropolitana, onde o Rio é o rink Veiga para a produção, no Bra
município que mais cresce. Com 5 sil, de ferramentas diamantadas e 
milhões 100 mil habitantes, ele rece- broeas para a perfuração de poços de 
be pouco mais de 100 mil novos mo- petróleo. A fábrica será instalada na 
radores por ano. A Baixada Flumi- Bahia e iniciará as exportações em 
nense por sua vez tem um crescimen- setembro do próximo ano. 
to demográfico duas vezes maior. • Com a s.posentadoria do Desem
• Há pelo menos 5 mil estrangeiros bargador Romeu Rodrigues Silva, uma 
- a maioria argentinos e paraguaios nova vaga de quinto de advogado aca-
- trabalhando Heplmente em ena- ba de ocorrer no Tribunal de Justiça. 
presas catarinenses. os empresários Quando da última vaga, a seção local 
não reelamam porque ficam isentos da OAB impugnou a inscrição dos 
dos pagamentos previdenciários. Juizes Luis Antõnio Severo da Costa 
• No dia 21, 0 General Tácito Theó- e João Francisco, mas a impugnação 
filo Gaspar de Oliveira inicia, em foi rejeitada por 31 votos a um por ser 
uma delegação de oficiais do EMFA, contrária à juriaprudência. do STF. 
uma visita de estudo a Porto Velho, • O ~istro Arb.ald~ Prieto estara 
Manaus e Cuiabá. am~nha em Belo !JoriZonte. Partici
• A partir do dia '7, no auditório par~ da inauguraçao do 39 Co~gresso 
da Faculdade Candido Mendes de Naclo~l das Empregad~s ~omesticas, 
lpanema, o Conjunto Universitário que_ tera como. tema prmcip:'_l :' apll
Candido Mendes promove o Encontro caçao dos direitos. previd!n~lanos pa· 
com 0 Teatro. Serão deb tes _ t ra aquela categoria profisSional. 

. . a com .ar • O escritor Geraldo Bezerra de Me·-; 
tistas, crd~cos e autores sobre o tea- nezes é 0 novo integrante do Conse-
tro .. Est~rao presentes, ~ntre outros, lho Federal de Cultura. Assumiu na 
Jose Wllker, Paulo Jose, Fernanda vaga do e6critor Gustavo Corção 
Montenerro, Fernando Torres, Maria • Os técnicos do IBGE estão reurddos 
Clar~ Machado e Gianfrancesco Guar- na Escola Nacional de Ciências Es
nien. tatisticas. Estão tratando da organi-
• O Ministro Nasclmento e Silva faz zação do censo de 1980 que terá um 
dia 21 uma conferência no Instituto novo padrão: será todo cartográfico. 
dos Advogados do Brasil. • De 7 a 18 deste mês, quando a Se-
• Amanbi, às llh, os ministros de cretaria Estadual de Educação pro
Estado prestam uma homenagem ao move a pré-matrícula no Estado, a 
Presidente Geisel, que estará aniver- LBA fornecerá, gratuitamente, certl
sariando. dão de nascimento a toda criança que 
• O Governo de Santa Catarina as- não tiver este documento. A dlstri
sinou contrato com a Siemens alemã, buição será feita em todos os muni-
no valor de Cr$ 44 milhões, para o cípio.s do Estado. 
fOrnecimento de equipamento hospl- • O ex-Senador João de Lima Tel
talar. xeira é o novo Presidente do Tribunal 
• Depois de dois meses, a Civiliza- Superior do Trabalho. E• o primeiro 
cão Brasileira vai lançar a segunda baiano a ocupar este- cargo. 
edição de Das Catacumbas, de Frei • O General João Baptista de Fl
Betto. Cartas da Prisão, que saiu há gueiredo estará em São Luiz no pró
um ano, vai para a quarta edição e :ximo dia 26. A primeira visita do 
está sendo traduzido para o italiano Presidente Geisel a.o Maranhão será 
e o inglês. em outubro, em data ainda não mar
• O Contran vai editar um livro, pa- cada. 



Lance-livre . ~ 

• O General~{laptista de Figuei
redo estará dia 30 nà =dade de Apa
recida. Irá à Basílica e r ma a Bra
sília .uo mesmo dia. Ele vol a São 
Paulo ~~ias 1'7 e 18, na sua J)rtmei
ra visita a C!pital paulista como can
didato da Arena à Plesidência da Re
públlca. 
• Está DO Brasil a professora Jan 
Black, autora de United States Pene
tra tion in Brasil. E' um agressivo tra
balho em torno da ação americana 
entre 1963 e os anos seguintes a 64. 
• O Senador Magalhães Pinto almo
ça hoje, no Clube Americano, com os 
correspondentes estrangeiros. 
• O Almirante Paulo de Castro Mo
reira da Silva, diretor da Fundação 
de Estudos do Mar e do lnstimto de 
Pe111nuisas da Marinha estará suta
felra. ao Beelfe. Vai eneerrar o 1' 
Slmpólde Jkullelro de AqaleaHura. 
• A Oomtuio BZeeutlva do MDB do 
llftado do Bto eat.ará reunld:.l= 
~ ·fllar a....,_ Mol-a a .con 
que ~ os llOIP-88 dc)a -
dato& ao Senado, camara e Assem
bléia Legislativa. Em principio a con
venção deverá ser realizada no dia 6. 
• Na sexta-feira o Deputado Célio 
Borja fas 1JIDa conferência para em
presários no Instituto Brasileiro de 
Executivos Financeiros sobre As Re
formas Politicas: sua lmportaneia e 
Alcance. 
• Hoje, às l8 horas, no Museu Na
cional de Belas-Artes, Franklin de 
Ollveira abre o ciclo de conferências 
sobre o RomantLsmo. Vai falar sobre 
Filosofia no RomantLsmo. 
• O presidente da Camara, Deputado 
Marco Maciel, foi eleito principal ho
menareado pelos estudantes da Fun
dação de Ensino Superior de Olinda. 
Os formandos que colam grau são in
tegrantes da Turma Marco Maciel. 
• O MDB fluminense decidiu mesmo 
recorrer ao Tribunal Superior Eleito
ral contra a convenção que indicou o 
nome .do Senador Amaral Peixoto co
mo candidato ao Senado, em eleição 
indireta. 
• O Vice Clóvis Moraes Rero assu
me dia 12 o Govemo do Pará. O Sr 
'Aloísio Chaves deixa o Governo para 
candtda~r-se ao Senado. pela Arena 

• O ex-Ministro do Tribunal Supe
rior do Trabalho, Geraldo Bezerra de 
Menezes, é o novo integrante do COn-

selho Federal de CUltura. Vai ocupa 
a vaga aberta com a morte do escrl 
tor Gustavo Corção. 

011 meses este 
ano a produção brasileira de petróieo 
na plataforma continental foi 17,8% 
superior a ipal período do ano passa
do. A produçio terrestre, no entanto, 
foi 4,8% inferior a de 1977. 
• o sr Artur César Ferreira Reis con
cluiu o terceiro volume da História 
da Cultura. :Dos quatro volqmes da 
série, dois já foram lançados. 
• A Seeretarla Estadual de Educa
ção e a IBM assinaram um convênio 
para trehtainento de professores em 
processamento de dados. 
• O Mlnls~rlo (ia Indústria e do Co
mércio não vai altera1' este ano o 
aeondlçio1Ut1Dl811to do açú.ca,r ~er
cla.lilado no mereacto in~. $er-ão 
~ aa .-caa de-1•4-. era 
a 111;J~ de ~ je papel 

~ ~-.... ,$ ............. 
tdftearam para a fUe ftQ.a 119 Gul· 
peonato Naeto.aal rio pelder entre 5 
e 8 milhões de crueiJ<ol. Será a quan
tia que o Vaseo irá arreeadar em seus 
jogos. 
•. A direção nacional do MDB re
torna a Brasília no final do mês. O 
presidente do Partido, Deputado Ulis
ses Guimarães, chegará dla 31 e o se
cretário-geral, Deputado Thales Ra
malho, na véspera. 
• No dia 5 de setembro esgota-se o 
praso Omite para a reallsaçáo de con
venções para escolha de candidatos 
à Presjdêneia da BQública. 
• Em agosto, o Governo ·enviará ao 
Congresso mensagem propondo a al
teração de 3 capítulos da organiza
ção da Justiça do Trabalho. 
• Desde o ·seu lan~amento, a Frente 
Nacional do RedemoeratiJação conse
guiu reunir um &otal de 12 mil pes
soas em &odas as suas conceatrações 
pelo país. Em votos, repRSentam um 
total lneapas de eleger um vereador 
em qualqueJ; "município do ABC pau-
lista. 1 
• Depois de cinco anos de exíllo, es
tá de volta ao Brasil hoje o sociólogo 
Luís Gonzaga de Souza Lima. Nos úl
timos anos, dirlglu, em Milão, um een-· 
tro de estudos sociais mantido pelos 
dWersos Partidos politicos e aJudado 
pela Cúria Romana. 
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"O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL 

NA CONSTITUIÇÃO" 

J. ANTERO DE CARVALHO 
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Quem pretendesse, com eficiência e autorizadamente, eviden
ciar a excelência da obra epigrafada (oitavo livro do Ministro 
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes) bastaria reproduzir o 
que disseram alguns dos consagrados juristas nacionais e aliení
genàs a respeito de O Direito do Trabalho na Constituição de 1946, 
do que aqueloutro é, · em segunda tiragem, uma atualizada 
ampliação. 

Seria suficiente, por exemplo, relembrar que o Ministro 
EDUARDO ESPINOLA o d·enominou "magnífico"; o Acadêmico 
LEVI CARNEIRO: "erudito"; CEZARINO JúNIOR (em vias de fes
tejar seu jubileu) : "seguro e profundo"; WALDEMAR FERREIRA: 

,':cJar.o e bem exp.osto"; MOZART VICTOR RUSSOMANO : "contri
buição valiosíssima em um setor novo para o Brasil, nesse campo 
de estudo". Por sua vês, ORLANDO GOMES, com seu recato, pro
clamou ser Bezerra de Menezes "um dos expoentes do Direito do 
Trabalho no Pais". 

Poderfamos evocar outras manifestações de mestres brasi
leiros, inclusive a de EVARISTO DE MORAIS FILHO - o insigne 
prefaciador do novo livro - para quem "mestre Geraldo" abriu 
horizontes, provocou debates e levantou problemas, ele que nos 
apresenta O DIREITO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL 
NA CONSTITUIÇÃO "nada dogmático, estilo simples, claro e di
reto; expõ'e e sugere solüçôes que lhe parecem mais justas, 

fi ca ndo a escolha a critério do leitor, segundo os seus interesses 
ou o seu estado de espírito". Aliás, esse antidogmatismo foi 
sempr.e uma constante na profícua vida intelectual de Bezerra de 
Menezes, pois em seus livros, com efeito, não se vislumbram sis
temáticas atitudes de afirmação ou negação, a não ser quando 
enfrentou e combat·eu uma ideologia, fazendo critica doutrinária 
em " O Comunismo", que atingiu a quinta edi'ção, esta sob o patro
cínio do Instituto Nacional do Livro, em 1974. 

No meio de tanta gente ilustre, francamente, não nos seduz 
interpor considerações próprias. Fa-lo-emos, por isso, sem em
bargo da intenção, por intermédio de juristas estrangeiros, como 
MARIO DEVEALI, verbis: "La exposición bien documentada en 
cada punto, confirma la versación de/ autor y constítuye un aporte 
meritório a nuestros estudios", ou do Professor GEORGES VoEDEL, 
da Faculdade de Direito da Universidade de Pari·s: "Ouvrage plein 
de clarté , viguer et de hauter de pensée'' ou ainda de MOISÉS 
POBLETE TRONCOSO, da Universidade do Chile : "n·otable y 
magnífico estudio, que con'firma, uria vez más, e/ merecido pres
tigio internacional de que Geraldo Bezerra goza en e/ càmpo de 
las Ciências Sociales y en particular en e/ Derecho de/ Trabajo". 
Note-se que, além de membro honorário da Indústria Law Society, 
de Londres, · o nosso patrício integra os quadros dó' InstitUto de 
Direito do Trabalho da Universidade do Litoràl, Argentina, do Ins
ti tuto Espanhol de Direito Processual, do Instituto Latino-Americano 
de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Soci.édade In
ternacional de Direito Social e da Sociedade Helênica de Estudos 
Filosóficos, com sede em At·enas. 

Por fim, para não nos alon.garmos, dois outros pronuncia
mentos. MARIANO TISSEMBAUM: "pub/icación de gran interés 
para e/ conocimiento, no solo de /as clausulas de /fl Constitución 
Brasileira, sino de su espiritu y de su proyeción jurídico social" . 
Professor MIGUEL HERNAJNZ MARQUEZ, autor de Tratado Ele
mental de Derecho de/ Trabajo, 12.8 edição, Madrid, 1977: "cuida

. cioso y interesante trflbajo, no solo bien documentado de biblio
grafia universal, sino lleno de apreciaciones y finas sugerencias 
que ressaltam la experiência y formación de su éWtor, sobrada
mente conocido por e/ publico espano/ dedicado a estas temas". 

Geraldo Bezerra conta, além dos citados, com os seguintes 
livros: Homens e Idéias à Luz da Fé {3.8 ed.), Política Slndica/ Bra
sileira, Doutrina Social e Direito do Tt'.abalho, Dissídios Coletivos 
do Trabalho e Direito de Greve (3.8 ed.,). A SegurfJ,nça Social no 
Brasil, Temas e Soluções. 

Cumpre-nos ai.nda dl:Zer que. o ex-presidente do Tribunal Su
pe·rior do Trabalho inicia sua última obra enfocando os fundamen
tos da constitucionalização do Direito do Trabalho, seguindo-se 
acurado estudo das Constituições brasileiras e de várias estran
ge:ras. O capftulo terceiro trata dos lineamentos da Ordem Econô
mica, passando o autor, sempre com proficiência, à parte geral do 
Direito Trabalhista, ao Direito Individual do Trabalho, ao Coletivo, 
à Justiça especializada .e, finalmente, à Seguridade Social. São 487 
páginas que reproduzem, com 'fidelidade e significativamente, a 
experiência e o saber de quem permanece na catédra e exerceu a 
judicatura por longos e proveitosos anos. 

Ma ra 1\\. ~á-o; 
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O DIREITO DO TRAIIUIO 
E A SEIURIDADE SOCIAL 

IA COISTITUI910 
Quem pretendesse, com eticitn

cia e autorizadamente, evidenciar a 
excelência da obra epigrafada (qita
vo livro do . Ministro Geraldo Mom.o 
dónio Bezérra· de Menezes) baataria 
reproduzir o que disseram alguns dos 
consagrados juristas nacionais e alie
nígenas a respeito. de O Direito do 
Trabalho na Conatltulçlo de 1MI, do 
que aqueloutro é, erri segunda tira
gem, uma atualizada ampliaçlo . 

Seria suficiente, por exemplo, ,.. 
lembrar que o Ministro Eduardo Es
pinola o denominou "magnlflco"; • 
Acadêmico Levi Carneiro: " erudito"; 
Cezarino Júnior (em vias de festejar 
seu jubileu): " seguro e protundo"; 
Waldemar Ferreira: " claro e bem ex· 
posto" . Por sua vez, OrlandQ Gomes, 
com seu recato, proclamou ser Be
zerra de Menezes " um dos expoen
tes do Dire ito do Trabalho no Pais" • 

Poderíamos evocar outras mani
festações de mestres brasileiros, in-

-clusive a de Evariste de Morais Fi
lho - o insigne prefaciattor do no
vo livro - para quem " mestre Ge· 
ratdo" abriu horizontes, provocou d&:
bates e levantou problemas, ele que 
nos apresenta O Dlralto do Traba
lho e a Seguridade Social na Conatl
tulçio " nada dogmático, estilo alm
ples, claro e direto, expõe e sugara 
soluções que lhe parecem mais lua
tas, ficando a escolha a critério do 
leitor, seQundo os seus interesses ou 
o seu estado de esplrito". Alléa. .esse 
antidogmatismo foi sempre uma 
constante na proflcua vida Intelectual 
de Bezerra de Menezes, pois ·~ 
livros, com efeito, nlo M · 

• Pmféaaor Georges Vedei, da FacUI· 
dada de Direito da Universidade da . 
Paris: "Ouvrate pleln de clarti, vl
gueur et de .. uteur de pene6e", ou 
ainda de Moisés Poblete Troncoso, 
da Universidade do Chile: "nolllble 
y magnlflco eetucllo, que oontll'lllll, 
u1111 vez má, el merecido prestigiO 
Internacional de que Geraldo Bezer
ra goza en e1 campo de 1.. Cltnolae 
SociiiiM y en particular en Dereoho 
del T..-..)o" . Note-se que, além· de 
membro honoririo da mdll8lrlal Law 1 1 
Soclety, de Londres, o nosso patrlcio ·.-i 10 
Integra os quadros do Instituto de Di- w ..-4 • w 11) 

reito do Trabalho da Universidade do O O CO ID 
Litoral, Argentina. do Instituto Espa- 11) .r: '"' 
nhol de Direito Processual, do lnati· 2 ~ .g .g • 
tuto Latino-Americano de Direito do m .o 10 ..-.. 
Traôalho e da Seguridade Social, da E 10 o ..c r--

l Sociedade Internacional de . Direito .~ :::J w .,... .....-1 r--
I cial e da Sociedade Helênica d~ Es- c 1- u 10 0\ 
' tudos Filosóficos, com sede em Ate- Cl. .,... w ..O H 

I O'ID 10 
nas . 0 m -o E '"' m 

Por fim, para nio nos alongarmos, 0\ -o 0 1- -o 
.. doia outros pronunciamentos . Mariano .,... _. u 
; Tissembaum: "publlcacl6n de gran In- +' w ~ lll o 

tem pra el coneclmlento, .no eolo de c o .,... o o '"' 
laa clautullle de 111 Condtuol6n Bre- <2: +' m C -o .D 

1 aliara, al.,a de _.., eaplrltu y de tu ~ .~ lll • @ 
proyec161; Jurldlco social . Professor 0 ro 0 N 
Miguel Hemainz Marquez, autor de 0 .. w 10 m 
Tratado Elemental de Derecho del r ~· m o z 1:1 
Trabajo, 12• ediçlo, Madri 1977: ....J .r: -o -o 
"culdadoeo y lnWMa* traNio. no <2: .-t 10 • m 
solo blen documentado de blbllogl'llflll ::::> 10 lll .c li- l:l __ _.__ a:: .D o .-I c 
universal, sino lleno de_. __ .....,._ Cl:: 10 -o 10 0 01 
y flnaa auget'WICiaa que reealtan la u 10 .o u c 
uper~• y formacl6n de tu autor, 1- N ro 
aobraclaiMnte conocldo por el publloo wl ·.-4 w 10 1 
eapeftol dedlo8do a eatoe tamaa" . o d .....-! 1- -o 

Geraldo Bezerra conta, além dos u ro ,....... 
citados, com os seguintes livros: Ho- ~~ ~·~ ~~ g .~ 
~ 8 lcltla8 • Luz ela N (3' ed.). Po- w m -o CJ'l o 
litiGa · Sindical Braallelra, Doutrine 8o- 1- .,... o.. '"' w 
clal . e Direito do Trabalho, Dlulclloe z +' lll .-t'o' m 
Colettvoa do Trabalho e Direito de Qre- c2: 11) m 10 ........, E 
ve (3~ ediçlo), A leguranÇII Social no :::J c o 
Brasil, Temu 8 lolu96M . oln lll 1-4 : U 

Cumpre-noa ainda dizer que o ex- ~ tU ~ ~ ~ 0 
presidente do Tribunal Superior do g -o1 ::> _ lll c 
Trabalho inicia sua última obra enfo- -

bram sistemáticas atitudes da afir.; · cando os fundamentos da constltu-
maçio ou negaçlo, a não ser quarilt: cionalizaçio do · Direito do Trabalho, 
do enfrentou e combateu uma kteo· I ~egu i ndo-se estudo das Consti tuicõe!ll 
log ia, fazendo critica doutrinAria em brasileiras e de várias estrangeiras. 
" O Comunlamo", que atingiu a quln· O capitulo terceiro trata dos linea· 
ta edição, esta sob o patroclniQ do mentes da Ordem Econômica, passao-
Instituto Nacional do Livro, em 1974 . do o autor, sempre com proficiência, ~ 

No meio de tanta . gente ilustre, I parte geral do Direitd Trabalhista, ao 
francamente, nio nos seduz interpor Dire ito Individual do Trabalho, ao Co-
considerações próprias . Fa-lo-emos, letivo, à Justiça especializada e, fi-
por isso, sem embargp .da intençlo, nalmente, à Seguridade Social . Slo 
por intermédio de juristas estran- 1 487 páginas que reproduzem, com fi· 
geiros, como Mário Daveali, verble: i delidade a· significativamente, a expe
"La expoalcl6n blen docuntentacla en . riéncj a e o saber de quem ,..,.~ 
Cllda punto, oonflrma la varaad6n na cltedra e exerceu a judicatura por 
d81 autor 'I conatltuye un aporte me- longos e proveitosos anos . 
rltorlo a nueatru ealudloa", ou do 



LIVROS HOYOS 
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O DIREITO DO TRABALHO 
E. A SEGURIDADE SOCIAL 

NA CONSTITUIÇÃO 
Quem pretendesse, com eficiên

cia e autonzadamente, evidenciar a 
excelência da obra ep1g rafada (oita
vo livro do Ministro Geraldo Monte
dón io Bezerra de Menezes) bastaria 
reproduzir o que disseram alguns dos 
consagrados juristas nacionais e alre
nrgenas a respeito de O Direito do 
Trabalho na Constiluicão de 1946, do 
que aqueloutro é, em segunda Irra· 
aem uma atualizada ampliação 

Serra :,uficiente, por eX0 '1lplo re
lembrar que o Ministro Eduardo Es· 
pinola o denominou "magnífico"; o 
Acadêmico Levi Carneiro "erudito' ; 
Cezarino Júnior (em vras de festejar 
seu JUbileu): ~eguro e ::-.-otundo' ; 
Waldemar Ferreira: 'claro • bem ex
posto ' Por ,ua vez Orlando Gomer, 
com seu recato, proclamo~:~ ser Be
zerra de Menez9;, "u•n do~ expoen-· 
tes do Dir eíto do TraballlC' no Pars" . 

Poderiarnus evoc<:r out \S mani-
1 festaçoes de mestres brasrleirvs. in· 

• clusive a d~> Evariste de Morais Fi
lho - o insigne prelaclal:lor do no 
vo lrvro - para quem mestre Ge 
raldo abrru !1onzontes. provocou de 
bat s • levartou problemas ele qua 
nos apresenta O Orreito do Traba· 
lho e :~ Seguridad ocial na Consll· 
tuição ·nada dogmutrco, estilo sim 
pies claro e d11. to, 8 xpóe e sugere 
soluçoes que 111 pare-cem mais jus· 
tas, ticando a escolha a crrtério . do 
le;tor secundo o 'eu e interes:>es ou 
o seu estado de e::;pirito'' Al iaS, esse 
antidogmatismo roi sempre uma 
constante na proficua vida intelectual 
de Bezerra de Menezes, pois em seus 
livros. com efeito, não se 'Vislum
bram sistematicas atitudes de a1i t· 
mação ou negaçao, a não :oer quan 
do enfrentou e combateu uma ideo· 
logia, fazendo c; ítrca doutrin{u·ia em 
" O Comunismo" , que atingiu a quin 
ta edição esta sob o patrocínio do 
Instituto Nacronal do Livro, em 197-4 

No meio de tanta . gente ilust re 
francamente. não nos seduz interpor 
consrderaçoes próprias. Fa-lo-emos, 
por isso, sem embargo da intenção 
por intermédio de juristas estran· 
geiros. como Mário Deveah, verbis; 
" La exposición bien documentada en 
cada punto, confirma la versación 
der autor y constltuye un aporte me• 
ritorio a nuestres cstudlos", ou do 

Vedei, a Fac • 
dade de Di reito da Universidade de 
Paris: "Ouvrage plein de clarté, vi
gueur et de hauteur de penlée", ou 
ainda de Moisés Poblete Troncoso, 
da Un iversidade do Chile : "notable 
y magnifico estudio. que confirma, 
una vez más, el merecido prestigio 
Internacional de que Geraldo Bezer
ra goza en el campo de las Ci6nciaa 
Sociales y en particular en Derecho 
del Trabajo" . Note-se que, além de 
membro honorario da Industrial Law 
Society, c;le Londres, o nosso patncio 
integra os quadros do Instituto de Dt· 
eito do Trabalho da Univers; dade do 

Litoral Arg•-nti na. do ln->lituto Espa
nhol de Direito Processual do lnsti· 
luto Latrno-Amerrcano de Direrto do 
Tratialh0 e da Sepuri rJ ade Social, da 
Sociedade lntern r ional ue Direito So
cral e da Sociedade Heléntca de Es
tudos Filosofícos, com sede em Ate
nas 

Por fim. para nao nos alongarmos. 
dois outros pronunciamentos_ Mariano 
Tissembaum " publicaclón de gran ln
terés pra el conecimiento, no solo de 
las clausulas de la Constitución Bra· 
gjlera. sino de su' espiritu y de su 
proyeción jurídico social_ Professor 
r,l iguel Hernainz Marquez, autor de 
Tratado Elemental de Derecho del 
Trabajo, 12~ edição. Madri 1977 . 
·•cuidadoso y lnteresanU.trabaJo, no 
solo bien documentado da bibliografia 
universal. ~ino lleno de apreciacione• 
y finas sugerencias que resaltan la 
expariencia y formación dt su autor. 
sobradamente conocido por el publico 
espano! dedicado a estos temas" 

Geraldo Bezerra conta, além dos 
citados, com os seguintes lr•tros: Ho
mens e Idéias à Luz da Fé (3• ed .). Po
lítica Sindical Brasileira, Doutrina So
cial e Direito do Trabalho, Dissídios 
Coletivos- do Trabalho e Direito de Gre· 
ve (3? edição). A Segurança Social no 
Brasil, Temas e Soluções . 

Cumpre-nos ainda dizer que o ex
presidente do Tribunal Suoerior do 
Trabalho inrcia sua Última obra enfo· 
cando os tundamentos da constitu
ciona lizacâo do Direi to do Trabalho, 
segu indo-se estuoo das Constituic0es 
brasila;r as e de vârias estrangeiras. 
O capitulo terceiro tra ta do~ llll oa
rnentos da Ordem Econômica, passa f!· 
ao o autor. sempre com proliciéncra . á 
parte geral do Drreito Trabalhista , ao 
Direito lnd;vidual do Trabalho, ao Co· 
letivo, à Justiça especializada e. fi· 
nalmente, a Seguridade Social São 
487 pág inas que reproduzem, com fl
d.:;lidade e rgniricativamente. a eJC.pe
nenc a e o s.;ber de quem ~flflleee. 
na c~tedra e exerceu a judicatura por 
Jngo~ P proveitoso~ anos. 

JO~O ANTERO DE CARVALHO Antiga Procurador 
da Justiça da T7abalha, autor de inÚmeras li
vras especializadas de Direita dg T:abalha. 
"Jornal das Trabalhadores na Camerc1a da Bra
sil" (úrg~a da Conf. Nac. das Trabalhadores 
na Com~rcio) - nQ de dezembro de 1977). 

1 /r/~~~--------------------~--------------------------~----------------~ 
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Comissão de M?ral e Civismo aplaude O FLU 

Na última sessl\o plenária da colunas. à faina -construtiva, nllo 
Comissllo Nacional de Moral e só de noticiar, mas de esclarecer e 
Civismo, foi aprovada a proposta / 'formar o povo. 
do Conselheiro Ministro Geraldo . Alberto Torres ê o vir bonua 
Bezerra de Menez.es de .cori- e o vir probus ,- com excepcional 
gratulações pelo centenário de O atuaçl\o na vida pública, em car-
FLUMINENSE. gos eletivos ou administrativos, 

Vasou-se a iniciativa nos na Assembléia Estadual. na 
seguintes termos : camara dos Deputados ou à fren-

"0 FLUMINENSE está fes- ' te da Secretaria de E,ducaçào e 
tejando o seu centenário. ~ um Cultura, bem assim na presidên-
órgão que enaltece a imprensa cia da Ordem dos Advogados do 

~ brasileiPa, mantendo louvável Brasil , Seção do Estado do Rio de 
conduta no plano ético e per- ' Janeiro e da Academia Fluminen-
manente empenho de resguardar se de Letras. · 

,1 as tradições e afinar-se ()los an- Sua famUia , modelo de cs-
seios nacionais. Seus números são trutura doméstica à base da in-
a memória secular da Velhà dissolubilidade, retém traços da 
Provincia, de sua vida, de seus gcns fluminense, austera, sim-
valores. de seus costumes. pies, cordial, impregnadl\ de 

Jorna~ que se edita em otimismo, sensível ao bem CO-

Niterói, com serviços marcantes à mum . Entre os seus numerosos 
educação e à cultura, alcança irmàos, digníssimos todos . fi-
notável penetração em todos os guram a professora Alda Torres, 
municípios do Estado do Rio de o tribuno Acúrcio Torres, Jider do 
Janeiro. A fusão ~eio encontrá-lo Governo Eurico Dutra, e o 
em pleno desenvolvimento e ser- Mljrcchal Paulo Torres, que as-
viu para consolidar-lhe. o pres- cendeu ao Governo do Estado do 
tígio, tal a transformação ar- Rio e l presidência do Senado 
rojada por que passou o velho 6r- Federal. 

- · gllo. rejuven~~cendo-se, ajustan- / Formulo um voto , de con- . 
do-se ~ ~~xigên ci:LS .mo<jernas d~,· gratulaçbes, que submeto ~ t:asa, l 
técnica jornalística , o que .lhe ' ._.pe.Jo_ tr.anscurso da ,. data cente- . 
poss ibil iiou irradiar a influência a nâria de O FLUMINENSE". 
novas áreas, sem jamais esvaziar- · Sobre a proposta, falou, 
se do .conteúdo moral, mantido inicialmente, o Conselheiro Padre 
vida afora. 'Leme Lopes, S . J., que se referiu, 

Com a efetiva colaboração de com · expressões de aplauso, à 
antigos e novos companheiros, atuação de Alberto Torres . Real-
profissionais da melhor qualid~de çou que "o eminente Diretor de O 
no campo da comunicação es- FLUMINENSE, a ·outros grandes 
crita, foi possível ao jornalist11 dotes, alia o de admirável orador, · 
Alberto Torres, seu diretor , revelando-se, também na tri-
parlamentar, ensaísta e biógrafo, buna, um espírito voltado aos 
com a· seriedade e coerência das grandes ideais" . Relembrou que 
suas atitudes, .guindar O "o Almirante Benjamin Sodré, 
FLUMINENSE à posiçào atin- niteroiense honorário, até hâ 
gida, coroando os esforços de · pouco integrante da Comissão, 
quantos, atravb dos tempos, se trouxera inúmeras vezes ao 
entregaram e entrqam, em suas plenário notícias e colaborações 

publicadas em O FLUMINEN
SE, destacando, inclusive, a con
tribuiçllo da digna professora 
Nina Rita Torres Amora, de
dicada ao nosso setor educacional 
e responsável pela publicaçllo de 
''Pingo de Gente", utilissimo 
anexo dominical daquele 6rt~llo, 
com a finalidade_de levar a men
sagem da gra ndeza moral e do 
civismo ao mundo das crianças". 

O . Conselheiro Artur 
Machado Paupério, Diretor da 
Faculdade de Direito da Univer

. sidade Federal do Estado do Rio 
·. de Janeiro, frisou que , nos bancos 

acadêmicos , fôra contemporâneo 
de Alberto Torres, que já deixava 
antever a merecida projeção no 
cenário brasileiro, como vigorosa 
expressão do jornalismo e da vida 
pública. 

O Presidente da Comissão, 
Professor Humberto Grande, 

· solidarizou-se com a manifes
tação, reportando-se "à brilhant~ • 
passagem de Alberto Torres pela ' 
Chefia do Gabinete do Ministro 
da Educação e Cultura Brígido . 
Tinoco, seu colega no Ministério 
túblico ,do Tr~bal~~ .. . Aluqiu a.,. 
~iscp rs<_>,s ,do, .D iretpr . de ,. <!, 11 J-LUMfNENSE, "reveln'dores de 
1.61ida, cultura e acentuada '', 
preocupação com o preparo clvico · 
do nosso povo". ' 

A proposta do Conselheiro 
Ministro Geraldo Bez.erra de 
Menezes foi aprovada por 
unanimidade. Participaram da 
votação os Conselheiros Professor " 
Humberto Grande, Presidente; 
Professor Artur Machado 
Paupério; Padre Leme Lopes , S. 
J .; Ministro Geraldo Bcz.erra de 
Menezes; Almirante Aranpe 
Macedo; Gene~al Paula Couto; 
Almirante Ary dos Santo~ Ran
gel, e Profusor l}biratan 1 
Macedo. 
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~ J.'lummtn.s~ ·· Estado do Rio de Janeiro, terça-feira, 31 de maio de 1977 

O DIREITO\ DO TRABALHO 

E A SEGURIDADE SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO 

O autor e sua obra 

O Professor GERALDO BEZERRA DE ME· 
NE~ES hA muito eXSUIJe entre os mais respeitiveís 
doutrinadores do Direito do Trabalho no Brasil. Man
tmt-se em atividade ininterrupta, qual se .e da segun
da ediçlo, recentfssima, de O Dlnlto ilo 1'niiMIIIo e a 
Seprldade Sodal '1111 C:O.tltalçlo, lauçamento de 
Palias S.A. • Editora e Distribuidora, em excelente 
'apresentaçlo grifica. 

·O lato ~ significativQ, se considé(armos que nlo s6 
na trabalhista, mas em toda seara ~ direito, proli
feram, ultimamente, publlcaç~ apressadas. Enchem 
as livrarias coletlneas de Joxtos lepis e regulamen
tares, apanhados de jurisprud@ncia (nem sempre bem 
selecionada), nos quais as expliéações, quando exis
tem, slo incipientes e de vocabulúio iDelq)relsivo. 
Comumente, tais "pacotes" amontoam trechos e dis
positivos, sem aenhuma iDcwaçlo, aem esplrito critico 
ou criador. Hiexceções, por~m . 

Propende-se a tudo reduzir ao ativismo pritico, 
num condenivel processo de aviltamento da ciencla 
jurldica. Exemplo tristtssimo à nova geraçlo, que se 
desencoraja dos e,$túdos s6rios. );: preciso convencer os 
moços de que, pára o homem da lei, a teoria nlo sig~ 
nifica objeto de museu. O jurista, exegeta inclllllbido 
de interpretar e reinterpretar fatos individuais . e. co
letivos ou preceitos e diplomas legais, nlo pode eclip
sar-se na superficialidade, na rotina, fugindo i re
flexlo, à substlncia, aos conceitos, ao teor doutrinirio, 
em suma. 

Feita a observaçlo, sublinhemos que Bezerra de 
Menezes conquistou esta evidencia através de pro
duções que o projetam no Brasil e almt fronteiras. A 
respeito do seu oficio de professor e magistrado, de sua 
participaçlo nos anteprojetos legislativos e nas letras 
jurldicas e sociais, o leitor compreenderi quanto é 
necessário to make aloJII•tor.J ahort. 

Depois de lecionar Sociologia no Curso Com
plementar. da Faculdade Fluminense de Medicina e 
Noções de Direito e Legislaçl'o Social na Escola de Ser
viço Social , ministrou Direito do Trabalho na Facul
dade de Díreito da PUC do Rio de Janeiro e exerce a 
cátedra na Faculdade de Direito da UFF. Regera ainda 
a disciplina de Direito Constitucional e Coletivo do 
Trabalho no Curso de_ Aperfeiçoamento mantido pelo 
Ministério. 

Voz autorizada, tem sido presença constante nas 
bancas examinadoras para a escolha de professores 
titulares nas Faculdades de Direito de inúmeras 
Universidades brasileiras. Citemos, ftrbl Jl'lltla, a do 
Rio de Janeiro, de Slo Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Por três dec@nios esteve no exerclcio de atividades 
j~dicantes : à frente de uma das Juntas de Conciliaçlo e 
Julgamento da antiga Capital da República e do Con· 
selho Nacional do Trabalho, na p.residencia do Tri
bunal Superior do Trabalho, de que foi organizador, 
na Corregedoria-Geral dessa Justiça. 

Transformou esses trinta anos de judicatura num 
laboratório de experi@ncias e anãiises básicas à cons
truçlo doutrinária. Seu processo de investigaçlo nlo se 
exaure nas funções de juiz e no magistério. 

Edmo Rodrlguea Lutterbach 
oa Academia Flumlnenl8 

Inspirou e redigiu o projeto convertido ng Decreto
lei n . 0 9 .797, de 9 de setembro de 1946, um dos últimos 
diplomas, dessa natureza, assinados pelo Presidente 
EURICO GASPAR DUTRA, e que deu l Justiça es
pecial a organizaçlo ainda viaente, Instituindo, in· 
clusive, o quadro de Juizes, com ingresso dos togados, 
mediante concurso, e acesso l carreira, por antigüi
dade e por merecimento. Garantiu, com aquela 
providencia, a marcha histórica da nova Justiça. 

O Ministro JULIO BARATA, ex-presidente do 
Tribunal Superior e titular da Pasta do Trabalho, na 
saudaçlo que lhe fez em nome dos Ministros pela in
vestidura na Corregedoria-Geral, dera !nfase ao 
memorAvel empreendimento: "Foi V. Exa. Dr. Geral
do Bezerra, o verdadeiro autor do Decreto-lei n. 0 

9. 797, que estruturou a Justiça do Trabalho, integran
do-a. DO Poder. ' uiz C!SJliiCCO[j esse 
inestimivel serviço". 

Coube-lhe,testemunha EV ARISTO DE M RAIS 
FILHO, "presidir a diversas comissões elaboradoras de 
anteprojetos legislativos ou delas participar" . Restrin· 
gimo-nos a duas reterencias: esteve l vanguarda da 
Comisslo incumbida de preparar o anteprojeto do 
Código Processual do Trabalho e, como relator-geral 
da parte concernente aos dissidios, integrou a Comis
slo do anteprojeto de lei regulamentadora do direito de 
greve e conflitos coletivos, sob a vigencia da Carta 
Magna de 1946, presidida por TANCREDO NEVES, 
entlo Ministro da Justiça. Tais colaborações foram 
reproduzidas, com a parte expositiva, em TtmU e 
Sol~ (Editor Borsoi, Rio, 1963, pâgs. 113-162). . 

Sua atuaçlo estâ definida nas linhas do integrante 
da Corte Internacional de Justiça de Haia, LEYI CAR· 
NEIRO, a -respeito da primeira ediçlo do livro que nos 
propicia este registro. Reconhece o fundador da Ordem 
dos Advogados do Brasil que "o erudito e exaustivo es
tudo mais uma vez comprova a insuperbel competen
cia do autor nessa"lnatéria. No entanto- prossegue
l competencia alia ele a formaçlo moral perfeita, o es
pf.rito de justiça intransigente que o fizeram expoente 
da Justiça do Trabalho no Brasil e do penhor da con
fiança que merece essa magistratura" . Por isso mesmo, 
Geraldo Bezerra foi alvo das maiores condecorações 
outorgadas a um magistrado brasileiro: a Gri·Cruz do 
Mérito Judiciário, por indicaçlo da Associaçlo dos 
Magistrados Brasileiros e a Gri-Cruz do M~rito do 
Poder Judiciário Trabalhista, conferida pelo Tribunal 
Superior do Trabalho. Q Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro distinguiu-o com sua m~is alta inslg
nea: o Colar do Mérito Judiciirio. 

Eis, num extrato, os fatos relacionados com a par
ticipaçlo do Ministro GERALDO BEZERRA ['ê 
MENEZES, na câtedra, nos tribunais e nas comb:.ões 
pré-legislativas. 

Envolvido assim nas ativida4es complexas e ab
sorventes, divisava tempo para escrever em Jornais e 
revistas, publicar opúsculos bem ideados, como A Ju
tlça do Trabalho, 111a alplftaaçio aa blat6rla Jaricllca e 
aedaJ do Brull (Rio, 1946, Imprensa Nacional) e A 
J•tlça do Trabalho llO Braall (Rio, 1951). 
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Ampliava a contribuiçlo cientffica com volumes · colletd.t dl Jayoro. O comentário serve de prefkcio à 

que lhe consolidaram a posiçlo entre os luminares da terceira ediçlo. · 
nova disciplina. Iniciou com Polldça SIDdkal Bnai
lelra (Rio, 1943, Lifrariá Educadora) , que EVERAR· 
DO BACKEUSER diz ter "as caracterlsticas de um 
liYro de mestre, deduzido com lógica: os capitulas 
evoluem historicamente, desdobrando-se -ao mesmo 
'tempo a doutiina de modo a ser apreendida com fa· 
cilidade por t~cnicos e leigos". 

TULIO ASCARELLI; o conhecido catedrático da 
Universidade de Bolonha, expende o seguinte conceito: 

, "A clara e aguda exposiçlo do desenvolvimento do 
direito sindical brasileiro no qúadro geral do direito 
comparado constitui, realmente, uma contribuiçlo 
notável ao estudo do auunto". 

Citam-no grandes celebridades: OLIVEIRA 
VIANNA, MARIO DE LA CUEVA, MOIS~S PO· 
BLETE TRONCOSO, VALERIANO F. LAMAS. 

Noutro ensaio, Doatrhia Social e Dlnlte do· 
Trabalho (Rio, 1954), refoge a superficialidades· e 
lugares comuns. Sobre este depõe CÂNDIDO MOTA 
FllJIO, Ministro do Supremo Tribunal Federal e 
Professor da Faculdade de Direito de Slo Paulo: "Li-o 
e apreciei-o pelas id~ias, pelo estilo e pela segurança 
das convicções, que slo de um estudioso e, principal
mente, de um mestre". 

PIERRE LAVIGNE, o escritor deLe tra...U d
lel c:OIIIdtudo• fraDÇall• (1789-1954), pondera que 
estas páginas colocam Geraldo Bezerra "u DOJDbre 
clea paacla comeatatean de la clnetrl.- -'ale de 
rf:aUae et IOD aadlfaee aMrftaoa l ce tire d'ftre aaher· 
aelle". lnexcedlvel pronunciamento, bastante para a 
consagraçlb da obra. UIIUID •t ~IAI'hua. 

Em tom análogo, a revelar-lhe a seriedade e o en· 
foque criativo e inovador, a crltica do consumado juris
ta. e snci6logo JEAN BRETHE DE LA ORESSA YE. da 

Faculdade de Direito de Bordeaux, la "Anais'~ da 
Universidade (n.2, 1954, pág. 135): "Cet ounqe, f 
d'aae paad elarü et d'aae préclel6a remarquable, ap
porte aae précleále eoatrlbudoD l l'blltolre coaálll· 
~ d• doc:trbM IOCiaiel". 

·· ·oa Argentina, GUILLERMO CABANELLAS, o 
mestre do Tratado Elemeatal de Dereeho Laboral 
(quatro tomos), expressa-se de maneira, singular: "Sa 
obra Doutrina Social e Direito do Trabalho la be Wdo 
DO f• coa lateril alno como una leecl6a de aablu ea· 

·aelàMM. Eatlmaba •com madta falta de ruó-qae 
deapaia de qaaato ae babla eecrlto aobre la doctrtaa 
aoelal de la Jaleala, poeo o aada podrla dl~ei-ae. Sa 
obra d.,aa•tra, al coatrarlo, que muebu e.u ... 
tabaa por 'deelne 1 que tra aeeaaarlo que ae dUeraa. 
Obraa como la 111,11 quedaa,· COIIItraym 1 abrm ho
rizonte optlmla~ ea relael6a a loa proble-. labe- • 
raree''· -

Perfeita a coincid8ncia de entendimento dos tr!s 
publicistás: CABANELLAS, BRETHE DE.LA GRES· 
SA YE e LA VIGNE, coroanao a produçlo com per
suasivos juizos criticas. Apontam-na, .éada um a seu 
modo, como um anúncio de idéias novas e explendida 
afirmaçlo do pensamento jurldico-social. 

Através de artigos e meiQJ 'diversos, tamb~m lhe 
destacaram a impo~lncia: na Bélgica, JULES LOUIS 
TEI.I.IER; MIGUEL Jo.JÉRNÀINS MÃRQUES e 
FRANCISCO, _BENITCJ MOLINA, na Espanha; 
RIÇCARDO RICHARD e CARLO LEGA na Itália· 
na Argentina, · DIEGo LAMAS. e RAFAEL c.(~ 
DERA na Venezuela. SEGADAS VIANA LUIZ 
PEREIRA DE MELO,'DA Yl. DE ALMEIDA·, JOÃO 
ANTERO DE CARVALHO, no Brasil. . 

Dilaklloa ColedYoa do Trabalho e Direito de Gren 
(t.• ed ., Rio, 1949; 2. • ed., Rio, 1950; 3. • ed. , Editor 
Borsoi, Rio, 1957), foi examinac:!o por RICCARDO 
RICHARD, que pontifica na Universidade de Pavia 
(rev. 11 Dlrltto del La.~rt,Româ, 195i) sob o honi'Qso 
titulo Coatrlbad braaWaal alia doetrlna del coaftld 

E$s pá~inas despertaram o interesse de outros 
qualificados juristas estrangeiros, que a elevaram em 
publicações cientificas: J. BRETHE DE LA GRES· 
SA YE, em Fraaça; MIGUEL HERNÃINS MÁR· 
QUEZ, RICARDO BUSTILLO Á VILA, ~CTOR 
MARA V ALL CASESNOVES, na Espanha; GUI
LLERMO CABANELLAS, MARIO L. DEVEALI, 
~CTOR GENOUD e JOS~ MARIA RIVAS, na Ar· 
gentina; EDUARDO COUTURE e F:RANCISCO DE 
FERRAR!, no Uruguai. Eloqüentes as citaçr,es que lhe 
fazem , em tratados e compêndios, JUAN D. POZZO, 
ERNESTO KROTOSCHIN, MARIANO R. TISSEM· 
BAUM e JUAN-MENENDEZ PlDAL. Jurisperitos 
nossos lisongearam-na, igualmente, com a análise do 
livro: JOAQUIM PIMENTA, LEVI CARNEIRO, 
JOÃO OE OLIVEIRA FILHO, BENEDITO COSTA 
NETO, ALC~BlADES DELAMARE, DORVAL 
LACERDA, NÉLIO REIS, CA~LOS XAVIER PAES · 
BARRETO, BERESFORD MARTINS. MOREIRA, 
éntre muitos. 

Com a vigência da Constituiçlo de 1946, de cunho 
social-democrata, havia os que sustentava'm ter cessado 
·o poder normativo dos Tribunais especializàdos, por ' 
julgá-lo incompatlvel com o novo regime, atento à; 
separaçlo dos Poderes e contrários à delegaçlo de 
atribuiçr,es. O episódio histôrieo-social !, assinalado 
por EV AR ISTO DE MORAIS FILHO, para fixar -
diz ele - "o que consider~ momento mais alto do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes na defesa da 
Justiça do Trabalho. Nunca, em sua história, se lutou 
tanto pela sua sobre~Sncif, no que tinha de mais 
próprio e singular". O laureado mestre ~e !Jantas livros 
de vulto na bibliografia jurl<!ic~t_raba~sta, relembra 
com rigorosa justiça: "Coia<f\iresldente do Tribunal 
Superior do Trabalho, o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes entrava fundo na trataçlo da mat~ria , es
merando-se em rebllter os argumentos negativistas, 
baseado na meUÍor ,doutrina e nos melhores fundam.en· 
tos do Direito ConStitUcional e do Trabalho. Os seus 
despachos foram· sempre aprovados e acatados no 
Supremo Tribunal Federal, para onde recorriam, -in· 
conformados, os advogados dos suscitados naqueles 
conflitos" . Esclarece afinal que Q livro de doutrina -
Dlllklloa Coletfyoa do Trabalbo, aparecido pouco 
depois, representou o coroamento definitivo da árdua 
Juta. . 

Segue-se A Seprlmça Social DO Braall (Rio, 
1961). Estudo sistematizado, analltico é de aglor· 
namento. Entre nós, um esforço pioneiro. 

MARIO DE LA CUEVA, mexicano, clássico do 
Direito do Trabalho, brindou IA Seprldad Social ea el 
Braall com este reparo: "Lo he leldo com el maJor 
aarado 1 ba ablerto borl.atll que me propoJIIO · 
adlbarea mii._._.JeD mil~"· 

Um das maioreS -~~mes do pensamento JUrldi~ 
contemporlneo, Juiz da Corte CQDStitucional da Itália, 
GIUSEPPE CHIARELLI. ressaltou o m~rito de IA 
Slearnza Soelale ael Braalle, ''IMJ la eompleteaa d.U' 
•polidoae e .- la -dü tl.U' lar-uloM dotrl
·narla". Em térmos análogos manifestou-se o magister 
PAULO FEN\ZI (rev. PreYldeaza Soclale,-maio
junho de 1961: O livro Jogou a~reciaç~ de fundo na 
"Jtnae Iateniadoaal.da Tra•alr' da OIT (Genebra, 
vol. LXXXIV, n. 0 IV, dezembro-1961) e na "ReYIIta 
de Trab•", de Madri, 1951. 

MOZART VICTOR RUSSOMANO, celebrado 
comentarista da Consolidaçlo das Leis do Trabalho, 
aponta-o como "outra contribuiçlo sumamente valiosa 
que o nosso pais passa a creditar a Geraldo Bezerra de 
Menezes" . Nessa ordem, pronunciaram-se MOACYR 
VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, EGON 

.. FEL! X CJOTTSCHALK. WILSON DE SOUZA CAM· 



.3 
POS BATALHA, HELIO DE MIRANDA GUI· 
MARÃES, LYAD DE ALMEIDA, CARLYLE MAR· 
TINS, MARIO C. VILELA, DAYL DE ALMEIDA e 
MARIO CURTIS GIORDANI. 

Geraldo B,ezerra redigiu páginas _que o retratam 
na fidelidade aos seus principios, condensadas nos 
livros Homem e ldélu à Lu da Fé (3.• ed., Coleçlo 
Estrela do Mar, Rio, 1963), marco de sua caminhada 
literária (1942), Temu e Soluça. e nos opúsculos Dia· 
nldade da Peuoa Humana (Coleção Estrela do Mar, 
Rio, 1965), Eduuçio Moral e Cirlca- Elt1ldol de 
Problemu Brullehoe, (Editora La Cava Santos, 
Niterói, 1976), em O Comum- -Critica Doatrtúrla 
(S . a ed., Rio, 1974, Instituto Nacional do Livro), que 
continua despertando interesse na ârea ideológica. 

No contexto de sua bibliografia, abre o espirito a 
indagações essenciais no campo do pensamento es· 
peculativo, perquire a razão última dos fatos, infiltra· 
se na substância. das idéias. Ao examinar os problemas 
jurídicos, econômicos, politicos e sociais, volta-se para 
o homem, para sua dignidade, seu aperfeiçoamento, 
seus direitos e obrigações fundamentais , seu universo· 
de valores - a verdade, o bem comum, a ordem, a jus
tiça, a paz, as tradições e destinos da pâqi.a. 

Em meio a tantas ideologias, arranjos e distorções 
neste terreno, move-se clara, leal, irredutivelmente, 
sobre aqueles dados, aquelas bases ou princfpios 
definidos. Não se envolve em barganha espiritual e se 
recusa a aceitA-la como instrumento de diâlogo. Nlo se 
trai: Não trai a Verdade, testemunhada por Cristo. E o 
que é admirável: "Não agride ninguém por nilo com
partilhar de sua crença" , proclama-o EVARISTO DE 
MORAES FILHO. 

Representou o Brasil no Primeiro Congresso Mun
dial de Apostolado dos Leigos, em Roma (1951); a 
Santa Sé agraciou-o com a Comenda de São Gregório 
Magno, outorgada por PAULO VI. Nilo se fecha nos 
domínios de PLATÃO, ARIST0TELES, SANTO 
TOMÁS DE AQUINO e JACQUES MARITAIN. Mas 
levahdo-lhe em conta a preparaçilo humanfstica e 
filosófica, acolheu-o a Sociedade Helênica de Estudos 
Filosóficos , com sede em Atenas. 

Nas palavras introdutórias ao livro O Direito do 
Trabalho e a Seaurldade Sodal na Conlltltalçlo, so
bressai este pronunciamento do eminente elaborador 
do Anteprojeto de Código do Trabalho: "Pela relaçilo 
das obras de. Geraldo Bezerra, enumeradas em página 
própria deste volume, todas ou quase todas em virias 
edições, pode-se facilmente avaliar quanto lhe deve a 
doutrina brasileira do Direito do Trabalho. A sua tese 
para a cátedra - O Direito do Trabalho na Comd· 
tulçio Braalelra - é a que ora se reedita, inteiramente 
reescrita e reelaborada diante dos novos textos de 1967 
e 1969. Até hoje é a única monogr.afia nacional sobre a 
matéria, esgotada hâ muitos anos e sempre procurada 
pelos estudiosos". 

Acrescentamos que foi bem acolhiaa pefos enten· 
didos dos dQis campos do Direito. A ela se reporta, nos 
memoráveis Comentários à Constituiçilo, o Ministro 
EDUARDO .ESPfNÇ>LA, ex-presidente do Tribunal 
Supremo. Anteriormente, destacara "o notável e per
feito capitulo sobre a Justiça do Trabalho, quer na 
Constituição ele 1946, quer nas precedentes, valiosa 
contribuição do jurista de alta competência para o 
exato conhecimento dos importantes problemas lu
cidamente expostos e magistra!J:nente resolvidos" . 

ORLANDO GOMES, emérito lente dO I• ehile e 
do novwn lua, sublinha que, da leitura do livro "ficou 
confirmado o alto conceito em que tenho o autor como 
um dos expoentes do Direito do Trabalho no Pais". 

Repercutiu em plagas estranhas 01 fundamentada 
análise constitucional. GEORGES VEDEL, da 
Universidade de Paris, nome de suprema grandeza, 
sintetizou o julgamento em duas linhas: "Ounap 
pleln de elarté, Ylpear eí de aatear de.,._.,. 

Outro luminar, : MIGUEL HERNA.INS MÀR· 
QUEZ, a quem se deve o Tratado Elemealal de De
redlo deJ Tra'-'Jo (9. • edição) na ''ReYllta de Tra~o" 
(Madrid, junho · 1956) grafa que o nosso patrício é 
"sobradamente conhecido pelo público espanhol 
dedicado a estes temas" . Eis o trecho: "Dentro de esta 
llnea aenerlaa de orlentaelón - eomplace sobre- · 
!D&Delra eoaoe. 1 pode CODHIItar el culdadolo J :tn· 
teiaUDte trab~ de nuettro eoleaa brullefto, no tolo 

blea cloeumentado de blbllopafla unlvenal, llno lleno 
de apredaelona 1 DDaa IUprenelu que reultan la ex· 
perlanda 1 fol'IDIICión de lU autor, 1obradamente 
conoclclo por el publico eapaftol declleado a eatoe; te· 
maa". 
JBP 

~CfOR GENOUD , publicista argentino, fo
caliza-a na "Gaeeta del Trab~" de Buenos Aires 
(outubro· 1956). Refere-se à ''reputaelón continental" 
de Geraldo Bezerra e assevera enfaticamente: "Non 
eree- q-.e em nue1tro pó baya nadle, entre los que 
mDJtan em nueatrá eapeelaBdad, que IJnore queln es y 
qué hace eate Uuatre bruUeflo". . 

O tratadista W ALKER LII~ ARES aconsellta o 
livro "c:omo Yalloea obra de eomulta a loa alunoa de ml 
aateclra anh-enltarla de Dereebo det Tra~o de ,Ja 
Unh-enldad de Chile. E adita: "El metodlleo i lu
mln- aaallla de toe prlnelptoe 1odala de \a nueva 
Collltltuelon braaDeni, 11 •amamente 6tD en loa paiee1 
a.~.._,.OI porque ma•tra en forma elara a la rez :que 
p ..... el profundo conteuldo 110elal y bumano de la 
Carta Fundamental de 1!1 arande nadón. El Ubro COill• 

llt111e por l01 lodlaeudblea mérltot de lU concepelbn e 
de •a reallzaelón, an eerlo aporte para toe e~tudlot de 
Dereebo deJ Trabtdo". . 

· O Direito do Trabalho e a Seaurldade Soda! na 
Comtltulçlo· apresenta-se como ·obra prima, na Í>es· 
quisa , no método, na lucidez, na linguagem , na her
m~nêutica na l:!rovisão cultural1ria contribuição cien-
tffica. "~ / 1 

Digno de atençllo' acuraddT' exame do processo 
evolutivo dos sistemas e instituições pollticas, resultan
te ·da, incorporação às Constituições, após a Primeira 
Guerra, de novo capitulo atinente à Ordem Econômica 
e Social, com amplas perspectivas ao Direito Público, 
assegurando ao Estado meios eficazes para melhor 
realizaçilo de suas finalidades últimas, tão apregoadas, 
de promover o bem comum, de assegurar o equilíbrio c 
a paz interna, por esta visão dinâmica, aliada a uma 
visilo pros·pectiva, e mais, pela segurança da inter· 
pretação, pelo confronto dos preceitos basilares, nossos 
e alienigenas, pelo conhecimento e divulgação da 
doutrina universal, o livro supera o contexto geográfico 
a que o escritor pretendeu confiná-lo. Transpõe li· 
mites, abre-se à evolução jurídica, à problemática 
econômica contemporânea, . . às mudanças e ultrapas
sagens em gestação, exigidas, no campo social, pelo 
avanço da ciência e da técnica. 

Ao que vimos , o autor credenciou-se ao Institut<l 
de Direito do Trabalho da Universidade Federal do 
Litoral (Argentina) , ao Instituto Espanhol de Direito 
Processual, · ao Instituto Brasileiro de Medicina do 
Trabalho e Previdência Social , ao Seminário de Le
gislaçilo Social da Faculdade de Direito da Univer
sidade de Slo Paulo e, na qualidade de membro ho
norário, ao Instituto de Direito SOcial daquele Estado.. 
Fez jus ao galardilo de membro da Sociedade Inter
nacional de Direito Social e titular honorário da Indus
trial Law Soelety, de Londres. O destaque dos seus es
critos, aqui e alhures , motivou o Ministério das Re
lações Exteriores a inscrever·lhe o nome na Ordem de 
Rio Branco. 

Resta uma consideração final. 

EVARISTO DE MORAIS.FJLHO assevera cjue o 
livro abre horizontes, provoca debates e le\lanta 
problemas. Em seguida informa que "trata, Jratt 
camente, de toda a legislação ordinária do trabalho e 
da previdência social". E por considerar que o texto da 
Carta de 67-69 constitui um autêntico índice dessa 
mesina legislaçilo, assevera que "somente pode es
crever uma obra como esta um. especialista que tenha a 
capacidade de dominar os dois campos da cuÍtura 
Jurf1dica o constitucional e o trabalhista. M<ltéria 
bifronte, exige pleno conhecimento de ambas as téc
nicas, de ambas as bibliografias, de ambas as expe
riências juridicas. Por sorte nossa, elas se encontram 
reunidas em mãos do Professor Geraldo Beze~a de 
Menezes". , 

Uma coisa é certa. O Direito do Trabalbq e a 
Seprldade Soelal na Collltltulçio harmoniza teoria c 
prática: na exegese, na crítica, na exatidll.o dos, con-· 
ceitos,' na riqueza de informações. Esmera-se nll or
denaçilo didática. Tem, conseqüentemente , ~fegu
rada ampla receptividade nos cursos jurídicos enfstitui 
fonte riqufssima de consulta a todos os especialistas. 





do Vó \e 

{ ·rnu:ação · Moral e tiwica 
EV ANDRO CAMPOS 

Não basta enchermos o peito e blasonarmos: "Sou 

bra~tleiro!" Resta que procur~mos corresponder, com 

gestos e ações, a tão ufanosa condição· 
Não basta vivermos a defender. a Motal, sem lhe . 

darmos mostra:; de uma fidéliciade que chegue a~> 
socrificio. · · · · j • • :· 

Em suma: tudo que dissermos ou e!icrevermos, 

~·régo~ m?Js ou aconselharmos ao scmdhante aindaf I 

imaturo ou já adulto, . ruas, amorfo ou conformado, ~ Como <Hsciplina (no conhecimento sistemático ~e 
será e; vão, ·se não praticar~'JS aquilo que p;econi- , \)regressivo>, e prática educativo (ativi :fade , v ivên:io, 

zamos. · · · · · · ...... · · fo r macão de hábitos ), a Educação Moral e Cív;ca deve 
Foi com estas conclusões íntimas que lemos avida- ' empol~ur o quem leciona e a q~em est'uda. Dom Lu-

mente, e com um interesse até pedagógico, o trabalho ·~!ano C~bral, destacada figura do meio educaci ~n al· 
qu :? sôbre "Educação Moral e Cívica" vem d'e ~er brasileiro, vê a prática educativa como fôrça pla$ma-

lançoclo pelo ilustre confráde e amigo dr. Geraldo Bezer- 'dota do comportamento e inspiradora d'e atitudes; c a 

. ra de Menezes de Niterói, e que ve:o até nós COill ~Usciplina, como fonte de enriquecimento m~ral e cívico. 

sE:nsibiliz:a1ora dedicatória. . · O autor, então, ·at1ribui g~ar.de responsc.bilidade à 
Jurista, pen~a .:cr, te ólcgo, homem de Fé outên"' ~~leção e · aprimorame~to cios professare~. e dedica a 

tica e patriota l egitimo ~...d;. GcraldQ é u.n cidadão ao esta I formação um capítulo especial. 

qual. a cu!tu13: brasileira muito deve. O LStudo biog rÓ- , "A razão prim eira está eni que, o!ém de conh e_ 

-fico que dele fêz Edmo Rodrigues Lu iterêacl( do Ml- 1 cimentos c .faculdades didtlticas, exigz formuçã J espc-

nÍ!>tério Públic~ Flu.mincnse e inle lect'ua·l crnin ~nte , dá ciol, homens de consciência lúcida no plano moral e 

á .Ge raldo Bezze•g de Menezes autoriJade pora d'izer ~~vico, compenetrados da relevância dos p r incípios qué 

coisas tão belos e vtrdodes tão evi.dentes no campo dJ.;.vem transmiHr aos atunos". 
1 

. da Moral e do Civismo. ;,. Claro que não iriamos anolis~r l1uma croniquet:t 
O trabalho primeiramente diz da importância da '!igdra uma faceta tão re:; ponsavcl do ens iuo. E qu~ 

matéria educacional. Depois entrê.. . em det
1
alhes que autori dade teríamos nós, para uma aná lise ma ::; pro . 

faz':lm da obra uma valiosa contribuição a mestres e f~ncia, mércs chse rvodores que r om os, no ·, 0 ntêxto d ~ ,. . 
alunos. . . · · .... ' nossn vit1a jo•nolís tica, ci'e hom~ns c fa :os? 

~ .. Q.uizemos apenas dizer que o dr . .Ql' ra l lo Bezer ra 

,9c: Menezes, figuro polimorfo de intelectual e c:luca

. <for, ju ri-.ta e pensador, pÕe mais Um) p <-dra Ju mhosa 

np igr;tnde monument1o q ~; c to iíos nós espi rilu'l l ment ~ 
f1Stamos erígindo pa:::a o Bras:l. 

1,, ., .E ele é o grande J?Oiidor. Capaz d:e ter n? mes mo 

~:cabouço sentimental tantas quontos pedras de le exigir 

ihJ.~q :ria ·que Deus nos deu como régio presente. 

1,,,. ~lo desejo conStante de um Brasil liv •<' e forte. 

• !;; , cf~ unm nacionalidade pura e consciente de seus 
d est: fi. os. · 
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OBRA 
Editado por Palias S .A. Editora e Distribuidora veio à lume, nestes 

dias mais um livro do Professor Ministro Geraldo Bezerra de Menezes -
"0 Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição". 

O novo livro, luxuosamente encadernado, tem a matéria bem distri· 
buída em 487 páginas. Na "introdução", ~focaliza com precisão os funda. 
mentos do constitucionalismo social e o seu histórico, no Brasil e no mun
do, mostrando-se o autor completamente a par da mais recentes manifes
taçõ~ constitucionais. O seu ensaio no direito comparado procura ser 
exaustivo e .atual" . Em seguida, no livro I, a obra trata do "Direito do 
Trabalho", (parte geral), no II, do "Direito Individual do Trabalho", no 
III, do "Direito Coletivo do Trabalho", no IV, "Da Justiça do Trabalho", 
no V, da "Seguridade Social". 

Em toda a obra nota-se, sempre firme, a posição do autor: "O abs
tencionismo estatal e antiga concepção de liberdade não se coadunam com 
as exigências econômico-.sociais, colidem com as conquistas do Direito do 
Trabalho e Seguridade Social". 

Evaristo de Morais Filho, mestre na matéria, dizendo o autor "um 
mestre", depois de considerações desta ordem, "Geraldo Bezerra de Me
nezes sempre foi padrão de magistrado e de homem público" sobre a obra 
manifesta-se: '"Trata ele (o livro),. de toda legislação ordinária do traba
lho e da previdência social". . . "daí somente poder descrever uma obra 
come esta um especialista que tenha a capacidade de dominar os dois cam· 
pos da cultura jurídica, o constitucional e o trabalhista. Matéria bifronte, 
exige pleno conhecimento de ambas as técnicas, de ambas as bibliografias, 
de ambas as experiências jurídicas. Por nossa sorte elas se encontram 
reunidas nas mãos do Professor Geraldo Bezerra de Menezes" . 

Bem se vê, não tivesse Geraldo Bezerra de Me~ezes garantido posi
ção invejável na vida jurídica do País com "Homens e Iâéas à Luz da Fé", 
"Política Sindical Brasileira", "Doutrina Social e Direito do Trabalho", 
"O Direito dP Trabalho na Constituição de 1946", "Dissídios Coletivos do 
Trabalho'\ "A Segurança Social no Brasil", "Temas e Soluções", "O Co
munismo - crítica doutrinária", "Educação Moral e Cívica" etc., o teria 
com "0 Direito do Trabalho e a Seguridade Social na Constituição" pela 
amplitude de conhecimentos, não só l'lOS limites do Direito do Trabalho, 
mas h:·~ém, na grande área do Direito Constitucional e da Ciência Eco. 
nômica. : , · . :1 tt ,.,.,llll'f 

Sim, ótlmo livro; profundo, atua! e necessário. "Direito do Trabalho 
e a Seguridade Social na Constituiçio" é, indiscutivelmente, "obra de 
mestre". 

1 I ~ t • 

TEU:KACO ANTUNES DE ABREU 
f':· •• . : . . ~ • ...;: ____ , ___ ! 
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Problemas Brasileiros discutidos em Simpósi.o 
Instalou-se ontem a noite. no Centro de Convenções, o I 

Simpósio Nacional de Estudos de Problemas Brasileiros. que 
recebe o patrocínio da Unifor e da Associação Brasileira de 
Diplomados da Escola Superior de Guerra ( Adesg) , secç;io 
do Ceará. O conclave foi aberto pelo reitor Antero Coelho 

.Neto e logo em seguida o ministro Geraldo Montedonio 
Bezerra de Menezes pronunciou 'conferencia sobre o tema 
"A import:incia do Estudo de Problemas Brasileiro~-- (foto 1. 

Como se!);undo conferencista {1:1 noite, o economista Nilson 

Holandã, Presiden t~ J,, BNB. falou sol7re "Política de lncen

ti\os Fiscais". O Simpósio, que durará até !! dia 6 está 

sendo frequentado por J. 200 alunos da Unifo"r, UFC e Fu
neduce. Hoje, a noite. 11 governador Adauto Bezerra pro
llltnciai·:í palestra sobre "Oe~envolvimento do Cear:í " . (No 
I o. éadernop:ígina I 2). 

eo ~~- F~; ce; 1~~ ck..4Cf'r6 
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Instalado Simpósio de 
lemas Brasileiros 

Com a presença do ministro Geraldo Montedônio Bezerra de 
Menezes, do TCY, e Presidente da Comissão Nacional de Mora l e 
Clvica, destacadas autoridades locais e demais convidados, fo i 
instalado, às 19h30min de ontem, o I Simpósio Nacional de Estudos 
de Problemas Brasileiros, reunindo 1.200 participantes, entre 
universitários da Unifor. E FC e Funeduce. 

Presidiu a solenidade de abertura o professor Antero Coelho 
Neto, Reitor da Unifor, dela participando ainda o prefeito Evand ro 
Ayres, o Presidente da Assembléia, deputado Alceu Coutinho, Dr. 
Milton Pir.heiro, representando o Governador 1 Reitores Pedro 
Teix eira Barroso, da U FC, e Martins Filho, da Funeduce, além d o 
Comandante da 10a. -Região Militar, general Milton Tavares d e 
Souza. 

TRABALHOS 

Após a instalação do conclave, usou da palavra o Presidente da 
ADESG neste Estado, professor José Cláudio de Oliveira, 
a p re sentando o primeiro conferencista · professor Geraldo 
Montedônio Bezerra de Menezes, que falou sobre a importância do 
"E~udo de Problemas Brasileiros". \ • 

As 20h30min, o Presidente do BNB, Nilson Holanda, abordou o 
tema "A Policia dos Incentivos Fiscais · o FINOR", dando 
prosseguimento aos trabalhos da noite, seguiram-se debates sobre os 
assuntos apresentados, sob a coordenação do Presidente da ADESG 
no Ceará. O reitor Antero Coelho Neto encerrou os trabalhos, no 
prime iro dia de atividade do simpósio. . 

O n~inistr~ Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes visita o 
- go~e;-nador Adaut~ Bez·e-;ã; no Palácio da Aboliça-o. ,. ~ .. 

Desenvolvimento do Ceará", após a qual reaíozar-se-ão debates, 
coordenados pelo professor José Cláudio Oliveira, e encerramento, 
às 22 horas. Amanhã, o conferencista serâ Francisco de Sousa Brasil, 
Presidente Nacional da ADESG, que estará chegando a Fortaleza às 
12h45min, pelo vôo 190 da VASP. Aborda rã" A Política Nacional". 
Já na tarde do próximo sabado, virá também a Fortaleza o 
Vice--governador do Estado de São Paulo, Manoel Gonçalves Filho, 
que à noite falará no simpósio sobre "A Democracia". 

_Importância da Educação Nloral e ~Civica 
O ministro Gera ldo Montedônio Bezerra de Menezes, presidente ~Como sabido, a disciplina Estudo de -P~oblemas Brasileiros 

A noite de hoje, o encontro prosseguirá com a palestra do 
qovernador Adauto Bezerra, a . partir das 20 horas, sobre "O 

da Comissão Nacional de Moral e Cívica, e ex-presidente, do Tribunal constitui, na realidade, o nome que se confere, nos cursos superiores, 
Supenor do Trabalho, concedeu, ontem, entrevosta a ompresna, a mais genérica - Educação Moral e Cívica, instituída pelo 
sobre o pa pel das disciplinas Educação Moral e Cívica, Organização Decreto-lei 869/69 em todos os graus e modalidades do ensino no 
Social e Política Brasileira e Estudo de Problemas Brasileiro, como Pais. 
salvaguarda da cultura e da covil ização e instrumento de defesa da - Diz o parâgrafo 2o. , do art. 3o., deste diploma que, "no sistema 

d e ensino superior, inclusive,pbs· graduação a Educação Moral e 
C ívica será real izade>, como complemento, sob a forma de "Estudo 
de Problemas Brasileiros" sem prejuízos de outras atividades 
cultu~ais visando ao ' ' mesmo objetivo". Essa vinculação, 
caracterizad ora do sentido objetivo". Essa vinculação, 
caracterizadora do sentido axiolbgico em que é envo.vida pela 
disciplina mais geral, ao lado do car~ter informativo de que se 
reveste, dá-lhe -feição compósita, em que a .formação e a informação 
se devem integrar, com o objetivo de tornar o estudo da 
problemâtica nacional uma fonte não só de conhecimento, mas de 
insp iração por um Brasil maior e melhor, à !uz dos valores que 
informam, do ponto de vista filosófico, ético e polltico, o progresso 
da civilização. 

mocidade. 
Sobre as at ribuicões da CNMC declarou : 
- " 0 Decreto féçleral no . 66.296, de 3 março de 1970, realtivo a 

estrutura do Ministério da Educação e Cultura, define a Comissão 
Nacional de Moral e Civismo, ao lado do Conselho Federal de 
Educação e do Conselho Federal de Cultura, como órgão normativo 
daquela Pasta. 

Cabe-lhe, assim, essencialmente, uma função disciplinadora, 
através de normas de caráter técnico e doutriná rio, neste setor 
educacional, que inclui o ensino de Estudo de Problemas Brasileiros 
nos Cúrsos Supeiriores. O q1-1e não exclui, contudo, atribuições 
administrativas e executivas, no âmbit o de sua competência, as 
quais def luem do Decreto-lei 869/69 e do Regulamento deste, o 
Decreto no. 68.065/71, especialmente no art. 10 do segundo, sendo 
exercidas notu proprio, ad referendum de homologaç_ão ministerial 
ou ainda em colaboração com as diferentes autoridades do ensino, 
mormente o Conselho Federal de Educação. 

Nessas duas dimenssões, a normativa e a executiva, a CNMC atua 
em relação ao ensino daquela disciplina". 

SoL~a o sentinr. ~essa atuação disse: 
-" Reveste-se de sentido ao mesmo te mpo instit ucional e 

doutrinário, abranfendo, no primeiro caso, as institucional e 
dout rinária, abrangendo, no primeiro caso. as instituições de ensino 

País, públicas ou privad<~S, Universidades 'I! Faculdades isoladas, 
, m seus crusos de graduação e pós-grad uação, procurando 

orientá -las na constituoção e aparelhament o dos respectivos órgãos 
de coordenação, ensino da disciplina e atividades as últimas através 
dos Centros Superio res di! Civismo, e envolvendo, na primeira 
hipótese, a do ensi no, a fixação de · direUizes, seja qua nto aos 
p rinc op oos e valores estabelecidos para a d isciplina pelos 
mencionados diplomas- legais, seja q uanto aos nlé todos a serem 
apl icados nos seus ensinamentos. 

Como a análise dos problemas brasileiros quase sempre ext rapola 
dos meios sistemáticos. ou seja, dos estabelecimentos de ensino 
para os meios sisten'oático s. de educação -rádio, imprensa, televisão , 
t eatro, c inema, livros etc., a CNMC, dentro de suas atribu ições 
legais, deve ir até eles, de maneira a emprestar sua colaboração aos 
programas de que, nesse particular, tomem a iniciativa. 

O ensino de' Estudo de Problemas Brasi leiro, nos Cursos 
Superiores, tom sido objeto de controvérsias a propó,ito , disse : 

Essa conceituação nem sempre é bem entendia. Hã os que, 
cont rolagem, rejeitam o aspecto formativo da disciplina, 
imp r imindo : lhes carater estritamente informativo, embora a 
ausência de visão valorat iva estimule distorções inconcebíveis. 
, O Estudo de Problemas Brasileiros representa opção importante e 
extremamP.nte válidá, frente a crise de valores que o mundo 
atravessa, mas é preciso, "para e e:l<ito de seus objetivos e para que não 
se gerem efeitos contraproducentes, que a compreendamos bem e a 
executamos melhor". 

Indagado sobre se a nova disciplina e a ação da CN!IO.C não 
importa m em restrições a outras instituições voltadas para a 
formação dos brasilei ros, respondeu ·~:f n1inistro Montedônio B. de 
Menezes. 

- "Nada di sto . Inclu ir a moral é, antes de tudo, função da famíl ia 
da igraja e da escola. Por seu lado, despertar o civimo constitui 
também dever dos organismos político-partidários, no seu trabalho 
de adestramento dos cidadãos; para o exerci cio da democracia e o 
amor à Pátria. Essas, entre outras tantas, as instituições que se 
incubia m, independentes do Estado-Governo e até influenciando-o, 
da formação de uma consciência nacional indispensável ao nosso 
desenvolvimento. Sem o mínimo propósito de desprestigiar essas 
fonte s essenciais da , moral e do civismo, mas querendo-as 
revigoradas, ante a crise que também as atingiu, dilatando-se por 
todo o corpo social, sentiu o legislador a necessi~ade de H chamar ao 
Estado uma parte dessa responsabilidade com a promulgação do 
Decreto-lei 869/69". 
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J ornaleir~ festeja 43 anos 
de Sindicato com missa 
na igreja de seu padroeiro 

Com a presença de seu sócio benemérito - o 
•ex-Governador Chagas Freitas - o Sindicato dos 
Jornaleiros do Estado do Rio de Janeiro comemo
rou ontem o 43.0 aniversário de fundação, em sole
nidade da qual também participaram representan-. 
tes do Governador Faria Lima e do Prefeito Marcos. . 
Tamoio, políticos e dirigentes de empresas jornalís ..... 
ticas. 

As lOh, foi celebrada missa na igreja de São 
Francisco de Paula (padroeiro da classe) , por Frei 
Constantino Mandarino, que lembrou os "talentos 
doados por Deus a cada um de nós, tornando-os in~ ' 
substituíveis" e que "o homem atual não pensa.. 
mais em termos de uma região ou uma nação, mas · 
sim no mundo como um todo". 

Homenagens 
O Sr Elias iDe Jom, que 

há 20 anos é reeleito presi
dente do Sindd.cato dos Jor
naleiros, chegou à igreja de 
São F11anclsco de P a u 1 ~ 
acompanhado do mais anti
go jomaleiro da otdade, Sr 
Césa.r BiallJOO. Após a missa, 
receberam a.inda 1na igreja. 
os cumprimentos d-e . direto
res, associados e convida
dos. 

·As llh, na. sede do Sindi
cato - Rua. CMllerino, 128 
- o Sr Elias De J.ora lem
brou em discurso seus 16 
anos de idade, quando "era 
minha obrigação ir diaria
mente às rotativ•as dos jor
nais apanhar QS exemplares 
ainda quentinhos, para le
vá-los aos l-eitores." 

Depois do discurso, o pre
sidente do Sillldicato pres.
tou homenagens a <li.retores 
de jornais e revistas, confe
rindo-lhes placas de ouro e 
prata. e d~plomas. Citou o 
fundador de O Globo, Sr Ir.i
neu M.arinho, o Sr Bogea 
Nogueka da Cr\lz, p e 1 o 
transcurso do centenário de 

A Gazeta de Notícias, e o 
Deputado Alber·to Torres," 
pelos 98 anos de fundação 
de O Fluminense. 

Os políticos homenagea-
dos foram o Senador Vas
concelos Torres e Deputa
dos Célio Borja (represen
tado no ato por estar em 
Londres) ·e áhnaro Vale. · 

A Sra. Francisca Marinho 
representada por seu filho, 
Sr Roberto Marinho, foi ho
menageada com uma baixe
la de prata e diploma. O 
presidente do INPS, Sr Rey
nold Stephanes, ta m b é m 
recebeu diploma e placa de 
prata, assim como o Minis-
tro do Tribunaà Su rior do "' 
Trabalho Sr Geraldo Be
zerra de Meneses 

_!lQ:.._ ~ 
Ao fLnal da oomemoraçao, 

foi oferecido um coquetel 
nas dependências do Sindi
cato, com a participação 
dos representantes do Go
vernador, Genel'Ql Alves Ve
lb.o,... e do Prefeito Marcos 
T amo i .o , jornaliJSta Sthe
p~;--
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B~lE RA DE MENEZE.S 
EMPOSSADO NA CNMC 

Acaba de aer eleito e empoBIBdo na. prem
dência da Comiasio Nac1ooal de Moral e Civiamo 
o Minis1ZO Geraldo Betlerra de Meneaea. Trata-se 
de um árlio normat.tw e de Uleii!Or&mento de 
grande repercusslo, prlDcl,pa.lmebte ae atentar
mos em que a diaelpHna é hoje obl'tpUJrta eat 
t<i:IOII 08 nfvel.s do eo&ino, tnclUB!ve o ~Nperior 
miranta .BenJamtn 80dré e Ari dO& Santos Ron • 
ms de Estudos de Problemas .BraBtleir06. 

conetitufda por figura.~ ma~tA!fi da vtcta 
nacional, puaaram pela prt~~idência. da Comis· 
aão o General Koadr de Ar&újo Lopes e Ot. Al
mirlmt.ee BéDJam1D 8odré e Ml dos Santo& Ran· 
~I. 

Na IICMí>id"Õ' oe poM. la8ram o a.n~ 
preslliente. Alal1raDte An dqa Santo. Range 1 

o Profeual' .AlV811'0 Ne1'\'li, .udando oa DCW06 di· 
rigentes, e o novo pr.ideme, Minlatro .Oeraldo 
Be:aerra de MeneBII. que prommeioo n& oeaslão 

.• seguinte cl1.1cunto: 
"A ~ellio àe l'fi()Oilll*"WentD. ~Oi 

Coo.selheina, eu wo-ta tra'Dellt.tr no dia meamo 
«{in que me elepate • .1!11, • termo. oUJroscJ5 
e ~ lnnl. • elalio, 11111 por UDI, 
~ emér1to& brMUIIInll Q11e IDtiepam a p.leria 
dQ6·~- ... Olla: OeDera1 MoMir de 
AraUjo Lopel, .A.l1DtniDâ ...,..-" 80dr6 e AI· 
1JIIilillllirtA Arl c1011 .._... ~. cee dei::D a 
J)MiclêDea - feUs .............. de .... 811Q-

be empenhar... por ... ..,.. o ata' """ poli-
to. . 

Paralelamentle, pa&ear.eet ~ta CIOQtlaJl

ça ~....flkRat,cls ~ i:te dtfto6o Profu
aor Hulnberto e, Pe .IMae. Lopes Al
níh-a.nt.e .BeD..JamiD Scllrt &léll1 de t.oltepwnhar 
má.ximo apreço aos ~ OOD8elheiros Al\·a
ro 1\loitblho Nelva, ElO)'Waldo Chapa de 011-
~ e Aftur Maclbllclo PalU*'lo, o últlmO ~on
voaado, há pouco, para a cUzeçio da Paculdade 
de Direito da Univeraldade 1'8deral do :Rio de 
Janeiro. 

Disse da esperança na a~o cso ac.o PN· 
aoal administrativo, tio louvado pelos meus pre
dece8l!OJ'e6, e que têm à frente admirável exem
plo de devotamento ao .serviço público Profes
aor.t Alma Albertina de C~tro Figueiredo. A~ 
Assessores, dei testemunho dt' aua. dedicação e 
competência, realçando o labor esclarecitio do 
rt'spectivo chefe, Professor Girão Ba.n06o. 

Os dignissimoo representantes da CoJJUSS&Q 
n06 Estados, respeitáveis e operan~, ttveram 11. 
manifestação do meu estimulo, na convieção de 
sua fidelidade aos comproml.s.sos que n06 unem . 

Senhores: A minha fala não é uma resenha 
de realizações futuras. É, antes, exaltação à con
côrdia nesta ComiBSâo e em todos 06 plan<l6 da 
v!tia nacional. 

Habituamo-no.s, em no.ssas atividades, a em
prestar relevo à responsabilidade moral. a res
saltar o respeito que nós os homens noo deve
mos mutuamente, não só para melhor juizo do 
nosso comportamento, senão para uma idéia vá
lida, quero dizer sem ufanismo Uu.sório, sem 
derrotismo destruidor, da problemática. brasilei
ra na. sua complexidade, com as carências ou 
necess~ades coletivas que afligem CJ6 nossos pe.
tricios. 

A Comissão Nacional de Moral e Civismo ~ 
um instrumento fundamtmtal de amor, de união, 

de esclarecimento, de ordem. J: o amor é forja 
moral e forja civica. É o pre-requiaito, o · cen
tro, maia que iSto, a esaência da disciplina que 
todos, a uma, almejamos vitoriosa no súttema 
educaclooal brasileiro • 

Com tais observações, não defendemos po
aiçio absnta ou anticientifica. HarmoniO&a· 
mente, espirit'o e coração unem-se à cultura, ao 
progresso da ciência e tia técnica, para uma per
cepção solidarista e objetiva dos problemas nacio
nais. Impossível dimensioná-los com a avalia· 
ção unilateral do progresso econômico, ou seja, 
com o deaapreço à presença humana no proGeS· 
ao dO desenvolvimento, indecllnivel esigêncta da 
.Juattça Soei&!. 

Os que repudiam os prlncfploa de compteen
ato e fraternidade, os que nio '!alam a "voz sua
ve·• tio amor, não persuadem, nio abrem camt
nb.OII, nio constroem. Nem pJqam a moral, :nem 
defendem os imperecfveis valores humanCJ6, que 
emprestam significação à vida, nem patrocmam 
o ctwano, consclêncta da Pátria na. eamUDhio 
dos seus :ftlh06. Desviam-se. Aniquilam-se. 

Aquela atitude é oonsubstanci&l à tarefa re
levantissima. em que tocl06 estamos inlel'idos. na 
cHvulgaoio daa potaeialfdades nacionais, no 
dialn{lstico e .soluçAo de ncaas detlelanaiu, res
peitada a libeitiade e o esptrlto criador do na.o 
poyo. TUdo isto sem fui& u llnbaa bi6lcas, cla
ramente definidas, num diploma . que nos faz 
honra, o Decreto-lei n.0 869, de 12 de setembro 
de 1969, onde ae estabelecem, em traços ma
sl.stráia, os objeUYCIB da dWrllplina e a atuação 
df!Ste Colegiado. Que sofre o ar tn.Dsflrurador 
da teplrttualll:lade e civismo por todos ll6 sltlos 
deete Pais. 

A torça de .sua marca. dietíintiva. eiRa Co
ml8&ão representa, sem veleidades ez:clUIIivistu, 
aem iaOlacioni!mo estérll. eetorço teDaz, apaixo
nante, oontra a obstinada aventura do Diillamo 
e o ez~~~perado deafio da cootamtnaç.ão das ce
rapa e deetruiçio de. famflta, sumamente per
niciosos ao n0118o processo evolutivo. 

Oti artlfk:es do t\esabamento moral, da in
quietaçio coletiva, do juizo negativo, persistem 
no falso e estrondo.so pregão da transitoriedade 
de tOOos 06 valo~. Estimulam o desapego ao 
passado, aos costumes, às coisas, â gente e aos 
simbolos do Brasil. Empresa que Gabriel Mar
eei, no Homo mator, classificaria, e bem, de "sub
Vf'rsâo sistemática''. 

No entanto, em fins de outubro, na lúcida 
oração dirigida aos Secretário.s de Educação e 
Cultura, o nobre Ministro Nei Braga insistia 
no ponto bá.sicf) de "identificação do processo 
educath·o com as tradições e aspirações nacio
nais'·. 

Nada no.s deve conduzir ao desalento, ao 
pessimismc e, muito menos. deserção. Entregan
do-se, renegando a consciência moral, que im
porta em renúncia à liberdade responsável, à 
dignidade e ao dever, abdicando de i~élas-for
çaa que demarcam os seus destine&, homens e 
nações não se afirmam, não se alteiam. Signi
ficativa a proposição de Lapouge: "O que faz 
a superioridade histórica qe uma raça <ou de 
um povo) é menos a inteligência que o e&Táter". 

Ao calor c:lesse it\eárlo, rogo a Deus iDBUfle 
em meu Animo a força contínua. de. pondeiaçio, 
da prudência, dO entendimento e da paz". 



Cieraldo Bezerra e a S.a edi~ão de 
c<O (omunismo-Crítica Doutrinária>' 

Telêmaeo Antunes de Abreu Diretor em dois perfodos. No primeiro, foi rel!lponsá-
- I- vel pelas mledidas destinadas à ipcorporação da Fa.cul-

Desde á minha mocidade, já bem distante, acampa- da.de ao patrimônio a União, quando se tr~nsformou 
nho as grandes lutas do ilustrado Professor e Ministro em estabelecimento federal de ensino; no segundo, 
Geraldo Bezerra de Menezes no plano cultural e aplau- · m~is recente, imprimiu àquela unidade rumiOs capazes 

do o seu patriótico empenho de esclarecer consicências de assegurar _condições básicl;l.S para o seu ajUlite à re-
e orientar gerações. . forma universitária. 

Na Faculdade de Direito, apó~ à sua passagem, A bem das gerações fluminenses, permanece em 
senti os n•!lexos de sua impress!onante vida universi- pleno exercício do magistério. Foi Secretário de Edu
tária, repontada de triunfos sucesslvos: orador oficial ca.ção e Cultura do Estado do Rio de Janeiro . 
e presidente do Centro Acadêmico Evartsto d a1 Veiga, Aí está o sumário de sua l~ulgurante carreira de 
orador -e um dos· fundadores do Diretório Centrar dos professor, incluídas as atividades ;1. ela vinculadas. 
Estudantes «o Estado do Rio de janelro, presidente do Integrou a nova geração de juristas brasileiros qu~ 

Centro Fluminense de Estudos Júridicos, membro fun- participou ·da elabora1ção e da res,PonsabUidade pelo 
dador . da Academia de Letras dos Universitários Flu- cumprimento do nosso Direito do Trabalho. 
núnen.ses, vitori080 em concursos de oratória, represen- . Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento 
ta.ate de estudantes em congressos nacionais e inter- do s.ntig,o Distrito Federal, Procurador e último Presi-

n&d.onal e intérprete oficial da turma. em 1936. 'quan· dente do Conselho :Nacional do Tra:balho, . Ministro e 
do colou gra'U a01 vinte e um anos. Acrescentem-se os Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, corre
nlmleresoa artigos que publicou no "O Grádio e na "Re- gedor Geral da Justiça, do Trabalho no B·rasll, é de su~ 
v.iata" do Oenko Acadêmico. . autoria o Decreto-lei n.0 9.797, de outubro de 1946, que 

Oonsiderando todos esses fatos, impressionado com assegurou à Justiça do Trr. ball:o a estrutura até hoje 
tão ~tada vida universitária, em hOilll'a ao mérito vigente. Presidiu à Comissão Elaborada do Código Pro
lembrei-me. já ao deixar a faculdado, de propor a cessual do Trabalho. 
inauguração d0 retrato do ex-acadêmiCJ;> na. sede do A- critica recebeu, 'encomiàsticamente; seu livro de 
Centro. A proposta c!oi aprovada~ entusiasmo .. ~a estréia. "Homens e Idéias~ da Fé·~. q-u.e alcançou 
solenidade de inauguração coube ser o orador ofic1al; a 3,a edição. Assim que publicada, examinei a obra 
ae cujo discurso houve por bem o 1lustde Pr?motor Pú- através de artigo estampado em "0 SAO GONÇALO", 
bUco Dr. EdlllQ I.uterbach .transcreve:r alguns textos 10-6-1942, "O Fluminense", Nlterói, 12-7-1942 e revista 
"~'J eu trabalho ihtitulado "A Vida Universitária ~ ' 'Vida Nova'', Rio, junho 1942. 
"- i d.ldQ. Bezerra .~ ~enez§'~ p~ad.a recente~nte. Presidente de entidades nacionais do apostolado 

.ronda unlv&'ltitária. ~ra~ Geraldo Beztli'r& leigo, represtlntou ·o Bra;sll em inúmeros conclaves in
. a1 atividade~ no magi~térlo, jamais interrompidas. Co.-. ternacionais, na Itália, nos Estados Unidos, na Argen
mo professor de História e Portuguê~ retoma ao G1- tina, na Colômbia. 
n áslo iUttenccurt Silva. em que fizera o curso secui?-- Dominando a Ungua "em que Camões chorou no 
~ária. Obierve-se que, nas duas Dlllotérl:as, ;pontifica- exino amargq o gênio sem ventura e o amor sem bri
vam, respeetivanwnte, no conhecido educand~io, dois lho", é membrp e presidente da Academia Fluminense 
famoSQS mestres: Oscar Przwodows'ki e Ismael Couti- de Letras e pertence a outras instituições congêneres: 
nbo. ' a Carioca, a Sergipana e a Cearense de Letras. 

~lJ;trou as mesrnas dlsc!plinfts na Faculdade Flu- "Políica Sindical Brasileira'' foi o. seu segundo 1~- . 
mlnense de Comércio. E· mais: sociologia, no Curso vro, com que abriu a carreira de escrttor na ~cara JU· 
Complemen-tar da Faculdade Flumlne_nse de Medicina, rldJ:ca.. Era a primeira monografia que se editava no 
de 1937 a 1943; Noções de Direito e Legisla;C}áo Social, país sobre direito sindical, e à me~a ·poooo dép~is ~E 
na. Escola de serviço Social, desde a sua fundação em referia Oliveira iana. em estudo eapeoializado · A epo 
1945, a 1916; Dkelto do Tr~lho, na pon~!icla Univer- ca escrevi artigo de comentário ·à ",folltica SindiciD, 
sidade Católica do Rio de Janeiro. ~;asileira" ("0 sAO GONÇALO", 23-!t-1943 e "0 Flu-

Por concurso público de títulos e provas, é sua, des- mlnense", Niterói, 22-6-1943}. 
de ·!953, a cadeira de Direito do Trabalho da. Faoulda- ) 

(conclJj !lO !!Ó'iB!O !UÍIII!l'! de e ·!>lréito da UniverSidade Fluminense, da qua.I foi • • ................. ~__...... . --- . _,.- ... ~_.......__.._ ............ ~ .............. ...... __ 



Geraldo Bezerr . e ·a 5. 
t<O (omun·smOB(ríti(a 

edt~ão de 
Doutrinária>' 

Telêmaco Antunes de Abreu 
, (11 - conclusão do n.0 anterior) 

pressão sintética não existe nada mais claro, mais metó
di-co. mais imparcial, mais sereno na apreciação". 

Ampla a sua obra de jurista: "Dgutrjna social e Di
reito do Trabalho", ~Direito g~L,.:fiabalho ..§: ConstiM
~ Bra~ileira", "J?issiç!iQs Coletivos do Trabalho e Dir~i

to de Grey~, em 3.a edição, ~SeguranÇa Social no Brasil' . 
• Com estas produções conquistou renome no pai3 e no 
estrangeiro, tanto que integra divers!:l,s instituições na
cionais e internacionais de Direito do Trabalho: 

A.,..Seguranca Social no Brasil'' foi,, entre nós, o pri
meiro estudo sist~ma tizado de seguridade social, abran
gendo o nosso sistema público de previdência e ass:stên
cia. Focalisei a obra em artigo que a ''Tribuna Gonçalen 
se" publicou a 17 de julho de 1961. 

Essas considerações preliminares fixando a vida e a 
obra do Ministro Geraldo Bezzera de Menezes, vêm a pro
pósito da 5.a edição de 'S Comunismo - critica ~
~) que acaba de ser lançada e constitui êxito na bi
bliografia brasileira. As repetidas tiragens são uma prova 
de que o Uvro já ·se mcorporou ao nosso patrimônio cul
tural. 

ü trabalho tipográfico da s.a edição t~oi elaborado com 
técnica aperfeiçoada e contém uma capa de finíssimo va
lor artístico. 

A monografia compreende três partes. a saber: o ate
í.smo comunista, Q materialismo dialético e aspectos eco
nômicos-so.ciais, divididas em capítulos. o tema é, pois, 
focalizado sob o prisma religioso, filosél•ico e sócio-eco
nômico. Trata-se de trabalho penetrante e erudito, 

Reveste-se de cunho exclusivamente doutrinário, não 
se perdendo o autor em considerações inúteis ou -diatribes 
ir.justiflcáveL.o;;. Processos primários não servem à discus
são de idéias. Tem· sido esta a razão do fracasso de muitos 
estudos destinados ao exame do marxismo. 

Muitos expressiva a . afirmação do soció~ Arthur 
Rios: ''Conforta ler ':2. Comunismo". onde o assunto i> 
tratado com atitude merecida". 

Por êsse e outros motivos, a obra causou impacto no.~ 
meios univeraitários, como "mensage~ de esclarecimento•, 
trazendo luz sobre as concepções cristã e marxista do ho
mem e da sociedade. O catedrático da Faculdade de Direi
to Universidade Federal da Bahia, Alexandre Machado, 
coz:t~essa categóricamente: "Li e reli o trabalho. Como ex~ 

Veja-se o que, a propósito da obra, escrevem três emi-· 
nentíssimos Carde~.ls brasileiros: "A vi ... a do Ministro Ge· 
raldo Bezerra de :M 'enezes tem sido uma constante luta p~
la grandeza da Pá.~ ria e glória da Igreja'' (D. Agnelo Ro~
si). O autor "enfrPata os problemas mais sérios da Huma
nidade com acervo invejável de cultura e com esp1rito cl!i
tico" (D. Paulo F" aristo Arns). "A obra é calorosa defe
sa de uma ordem 1oclal fundada na justiça e na liberde
de'' (D. Vicente &' 1erer). 

A estes, junte-' e o apalisado juízo do Arcebispo Metro
politano de Niterót D. -Antônio de Almeida Moraes Júnio~ 
uma glória do Est iscopado nacional: "Pela segunda vez, 
com calma e refle:•ão, li o admirável trabalho "O Comu
nisnw- çdtica Doutrinária", 4.a ed .. de Gerald~Bezerra 
de Menezes. Creio poder afirmar que o livro oferece uma 
síntese clara c pnt"unda dos mais variados aspectos da 
doutrina marxista, acompanhada de uma crítica séria • 
clara. Como situou maravilhosamente a figurru de João 
XXIII cuja in•~uência universal os ma.rxistas pretenderam 
usurpar!'' 

O Senador José Lindoso impressi~nou-se. fortement~, 
c0111 a leitura dessas páginas: "A obra '.:2. Comunismo ;. 
Crítica Doutrinária", 4.a edição, que já integra de mod~ 
destacado a bibliografia do ·pensamento político brasilei
ro, representa uma valiosa contribuição para esclarecer a 
juventude brasileira sobre o materialismo marmta e equa 
ciona, com lucide~ a posição cristã_ e democrática ante 11( 

ateísmo comunlsta. O Pais é devedor ao Ministro Geraldt>
Bezerra de Menezes dessa notável contrlbuiçã.o no debat• 
de idéias, iluminado pela Verdade e pela Fé, que represen
taiill8 não só esse livro, mas toda a sua significativa biblio
grafia". 

O Pw~essor Gama e Silva. Catedrático da Faculdade dl'l 
Direito de São Paulo, ex-Ministro da JustiQa., assim se 
pronuncia: "O Comunismo - Crftiça, Doutrinária é esplên
dido trabalh~ no estilo, ii:ã exposição e na critica". 

Por tudo. ao ensejo do lançamento da s.a edição do no~ 
tável estudo de Geraldo Bezerra de Menezes, é justo que 
toos nos congratulemos com o douto publicista, aguerrido 
apóstolo da. justiça e da fraternidade cristã. 



José Clemente é exaltado 
nos 150 anos de Niterói 

Ja esta defmida a programação da primeira 
semana de comemorações pela passagem do 
Sesquicentenário de Niterói como cidade. De 
acordo com a Prefeitura, as festividades come
çam no dia 24 deste mês, domingo, às 9 horas, 
em frente ao Palacio Araribóia, com uma home
nagem da cidade a seu grande benfeitor e pri
meiro governante, que foi José Clemente 
Pereira. O Promotor Edmo Rodrigues Lutter
back discursará na oportunidade. 

A seguir, às I O horas, haverá destile civico
militar-escolar na Rua da Conceição, que sera 
transformada em rua de lazer das 12 às 18 
horas. Na Igreja Nossa Senhora da Conceição, 
às 20 horas, o Arcebispo Metropolitano de Ni
terói, Dom José Gonçalves da Costa, celebrará 
o Te-Deum e, encerrando as atividades no do
mingo, havera queima de fogos de ar.tilicio, às 
22 horas, junto à igreja. 

Segunda-feira, às 18 horas, estão programa
das noite de autógrafos, mostra do autor ni
teroiense e entrega de troféus aos vencedores do 
Concurso de Trovadores, durante coquetel no 
Salão Nobre da Prefeitura. No dia 26, data da 
elevação da Vila Real da Praia Grande à Capi
tal da Província, a Prefeitura instalara na Rua 
Coronel Gomes Machado, esquina da Rua Vis
conde de Sepetiba, às 16 horas, Projeto Centro 
Administrativo de Niterói e das Zonas Elei
torais da cidade, no prédio do TRE. Às 20 
horas, na Academia Fluminense de Letras, edifí
cio da Biblioteca Pública , na Praça da Re
pública s/nV, será realizada sessão solene con
junta das Academias Fluminense e Niteroiense 
de Letras, do Cenáculo Fluminense de História 
e Letras e do Instituto Histórico de Niterói. 

A abertura da Olimpíada do Sesquicente
nário, com os Jogos Escolares de Niterói e 
entrega de trofeus, está programada para o dia 
27, às 15 horas, na Vila Olímpica Heleno Nu
nes, no Parque Central. Uma série de eventos 
será realizada na quinta-feira, 28 , com inicio 
previsto para as 1 O horas, com o lançamento da 
pedra fundamental do obelisco comemorativo 

do Sesquicentenário, em São Domingos. Depois, 
no mesmo bairro, serão inauguradas as Aveni
das Angra dos Reis e Campos de Goitacases, 
em homenagem a estas cidades irmãs, que na 
mesma data, também completam I 50 anos de 
elevação à categoria de cidade. 1\ Praça do Ses
quicentenário, em São Domingos, será inau
gurada, às 10 horas. Na parte da tarde, às 16 
horas, haverá a cerimônia de Troca de Bandeira 
no Forte Gragoatá, Comando da 2' Brigada de 
Infantaria que tem à frente o General ·de Bri
gada Adriano Áulio Pinheiro da Silva. No foyer 
do Teatro Municipal, às 20 horas, será aberta a 
exposição fotográfica "A História de Niterói 
pelas fotos". No mesmo local. às 20h30mjn, o 
Ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Me
neses será o orador oficial da sessão solene co
memorativa do Sesquicentenário de Niterój. 

A Comissão de Sesquicentenário do Instituto 
de Educação Professor Ismael Coutinho - IE
PIC - realizará na Catedral de São João Ba
tista, ás I O horas do dia 29 de março, um Te
Deum. O IEPIC foi a primeira escola normal 
das Américas, pois foi criado pela Lei nv I O 
de quatro de abril de 1835. Às 18 horas, na Pra
ça Araribóia, a Enitur promove Samba-Nite
rói Show e às 21 horas, no Teatro Municipal, 
estréia o musical infantil "Verde que te quero 
ver" de Paulinho Tapajós e Edmundo Souto. 

A corrida rústica do Sesquicentenário do IE
PIC também faz parte das comemorações da 
Cidade, estando programada para 9 horas do 
dia 30. Às 10 horas, na Praia de São Francisco, 
h a verá concurso de barcos ornamentados com 
o motivo: "AniP,ra dos Reis - Campos de Gaita
cases - Niterói". Mais tarde, às 17h3Õmin, ha
verá o concerto de banda sinfônica e "Coral Ve
nha ver o pôr·do·sol", na Praia de Icarai, onde 
às 2Q boras, será apresentado o balé "O 
Guarani". Encerrando as comemorações desta 
primeira semana de festas, a Enitur programou 
um desfile de modas 1835/1985 na Praia de 
Icarai, às 20 horas, do dia _31 de março, ~o

mingo. 
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F~J.llo de Jost Geraldo Bezel'J."a de · Manezes $. d" D. Lucind.n 
~-10!ltedô.nio Bez~1·.<-a ü~ Meneze~; neto páte1rno"f.f>tle Leendro Bezerrc 
Mont~iz-c, pm>l~1ent::u> do lnlpõrio, e Do Eme1•enc1unn. de SiquGir:.:.. I>f<l .. ""' 
c.iel Bezerra d materno de Joilo Baptiste Monted&rlo e'9Ana du Concei~ 
~~o Ccsquilho Montedôniog 

Nnsceu na :rua. Coronel Tamarindo (Praia do Gragoatá) ~ no bail"·~ 
~o dê ~Q Domingol1, Nit~rôi, Eatudo do Rio de Janeiro, em ll ae julho 
c.te 1915., Bntiz=idc na Igreja de: S~ Domingos, tendo por padrinhos Doliltl=
:ria da Solednde 'l'!'1s·tão e o tut~oso escritor carlos de Laet. 

Fez todos os e~ttmos nu c~pita2 fluminen~e: o prim~rio~ ini= 
e:.~lnente nur~ escol<l publice. dirigida -eela profe~sor~. Do Be11nhn ~ . 
~a pot:> no Grupo Esf!olur To;.na..z Gomes,~ dirigido pela profetssore. 
D~ Abiguil Cu~do~o (l925=l926l; o secttnd~rio~ no G1n~sio Bittencourt 
Silva (1927-1931) e o aupel~ior na Faculdude ele Dil .. eito de Niter6i, in
tegrm1.~ ;l Unive.P~i<lDàe Fede?al Fluminensth As profeGsora.s De. Sara ..A 
Bezerrc de Meneze~ Leite, sua. i~mâ, ~De Id~~ina. Negreiros preparam=no ~ 
p~u. c: c exume de cdmissão ao ginú!io o «-~\\..,..V.~ 

En: ~ua ini'~ncie. e até os dezoito unos~ praticou nat 
Grupo de Regntns Grngoaú, à ~pocn. o prj.me1ro no::J esportes 
~n t:t•e os cltlbe C'! flm::~inenses e coriocé:ts, nendo campetio e rec 
!!e:Jte :'3etor do,o esportefSG Foi ctt.atpeão U."livers~ tário de neta ~o~ ao 
::l.ac!c J 4 DM?e Jotto & rlfS'li\ o Hnvelnnge$, t' •-'"mrí:P t presit!"' .te do. Con, 
fedt;ração Brt:sileira de Desportes,~•de Moacyr Brage. L~j .. utualL"leP.te 
Desembr-rgado~,e de 8eu :lrmtto Im1cio Bezerrc de Meneze!;~~ · ... De= 
?Utado e~ Vice=Pre~idente ela As::te!~blêia Legislativa lt-:Lttr~in~n~e 9 JliJC-

Durante o ... curso jur!üico ~oi orndor oficial (19~5) e 
preaiüent:;e do Centro Acadêmico Evarlsto da Veiga (1936) , presidente, 
do Centro Fl~nense de Estudos Jurídicos (1935), um do~ fund~dores 
e I:i~~b.L"O d~l Acau~mia de Letras dos Universitâ·rios Fluminenses e do 
viret6r1o Central dos E:;tuduntes do E:;tcdo elo Rio de J~e1ro •. chefe 
u'.!l r-ep.re::Jentaçt.1o fluminen3e ao Primeiro Congre:!SSO Jur:ítlico Un:tver::'ti= 
~t\rio Brasileiro~ :reZllizndo em 1936, nn c1dnae do Salvndor, ~a<i 
orador oficial ds ~ua turma, quundo se diplomou em dezenbro de 19;6o 

Professor de POl"tugu@s 9 Hist6ric e Sociolcgia.o Ensinou as dunl! 
prime:tra disciplinns no Gin:.is:lo B1tteneom•t Silve. (1933-1940) e na 
Ii',,ouldtHl~ Flumi:nen..ss d6 comercio (1935,..,19hO) j,jff.iolosia, no Cm•so 
f'Gm}.)~om~nt~:' da Fllculdtt!de Flurd.nense. Cct.4f9 >l-!ed.i~ina (193~ 
1943); ~ociologia e NogBe3 do D1r~ito e Legislaçfo Social n~ E~col~ 
ü~ i~~;.'viço Social do Estado do H.io tia J'ane:lro (1945=1967) , ;hoje 1nte= 
~raôe. b. Ur.d. Ve!':;idttd!= lt1ed~rel F"luminens~.i-.u.."'lidt.tde de ensino superior 
lht: qii~ f.:.i um dos funuado:rss 9 e cuja BibJ.iottlC'Ü. t&m o seu D.OUlEI$ • Lacio~ 
no~1i cmcJ.a~ Direi-:o Ccnst;itucionnl e Coletivo do Tl~o.bttlho no Curso 
c.'ia t.\pe:t•fe:!.çoDceni;.o, !!!P. .. nt1clo pelo Ioti.nistério do Trabalbo-E§i'if=l' (194~ 
~~1953} e Direito do Trcbnlho, nn Pont1ficia Univeroidcde Cat51ica 
üo Rio de J~~l~i~o (PUC} , «e 1954 a l955o 

f C:!l t~dl::tiec per coneur!c {l955l de Direito do Trabalho e 
Pre'dc1:Sncia Socit:.l do FD.\;uldoda {1G D:t?ei to õ.~ Uni Vl!r~1dnd('! F'eclt!:oetl 
F·ltmrJ.~nse. de:sde 1951~• 3i'lflril~~..Seu dit~etor em 1957, quando tomv?l 
tc,ns o.s p ov:td8nciua no sentic!c d~ feder~liaar a, ... estobelee1m®.to 
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de ensi no, vol tondo e diri gi-lo em 1967, gustazr em que propar.:JU :;. 
Fcculdoda para. ojustà-la à retormD. uni ver si ttr 1a o Foi J.iembi· · õo 
Conselho Universitário e da Cooiss!o de P6s-Gruduaç~o de Ur~vcr~1-
do Fadarcl Flurn1nenseo 

Wlt Secret6rio de Educaç!o e Cultura do E~tcdo do Rio de 
Janeiro e 9eu rcpresen~nte41iit~n9 IV Conferêneia Naeionnl de Edu= 
cação, realizauu em sao Paulo em 1969t sendo eleito membro uns Comism 
~Oos üe RacornandaçOas a Redaç~o Finalo ~~ 

De 1939 a 1944, Juiz-Presiuente de Junta de Conciliação e Jul
gc.mento do ex-Distrito Federal o Proeure.dor en 1945 e. Ül timo Presiden
te do Connalho Naci onal do Trabalho em 1946o 

.. Mini~tro (1946-1967). e primeiro Presidente-, por ele!_;i!o 
e reeleiçtlo undnittas, do Tribunal Superior do Trnbéllho (l9a6-195J.) , 
por ele fundado e organizado no governo do Pre!iüenta Eurico Gaspar 
Dutra. t o autor do anteprojeto transformado no Decreto-lei nA-
9797, de 9 de setembro de 1946, que deu à Justiça do Trobalbo sua 
at~l orgrunzaç4o, extinguindo o antigo Con::;elho Naciorull do Trabalho 
e Conselhos Regionais· e instituindo autêntica magistratura trobalhis= 
ta, com ingre~oo de ~gistrados por concurso o acesso aos Tribunais 
superiores por ant1gu1dnde e merecimento~ 

... Corregedor-Geral dn Justiça do Trcbalho no Bro~il (1954= 
1958) a Presidente da Primeira Tur~~1bunal sup~o~~~ 
lho (1960-1962). o , . ~ ~~~ ~-; '(-rcr56). 

Pre~idiu h Comissf EloboradorQ d~igo Processual do Traba
lboo Membro e viee-presid te da Comi ssao Elaboradors do ant~ojeto 
elo C6d1go do Trabalho, te o sido relator ae. Introduçao uo ttoamo ("Do 
o."· cln Uniflo - 17-5-1956). o Participou dli Comisst!o .- al.nborE pro
jeto da Lei sobre Di~s!dios Coletivo, do Tronnlho e Direito e Greve j 
~~~~ porte concorn&ta co:: df.::s:ídios. ~ Jo 

Membro dn Sociedade Intor~cionnl do Direito Social; do In~t1= 
tuto de Direito do Trabulho da Univer!idade Nnci onal do Litoral, Ar= 
gentina J mottbro honorário da "Induotrinl Lew Soc1etT' da Londres; do 
Instituto Espanhol de Direito Processualo No Brasil: do Instituto Bra~ 
s11e1ro da Di?eito do Trnbnlho; do Instituto do Diroito, MadiciDA a 
Seguro Social; membro honorário do Instituto de Direito Social de sao 
Paulo e aA, Associaç4o nrasile1ra, de T6cnicos em Direito Soc1al ~ 

, _'f~Jnetentor da Cruz do M6rito Judicidrioj dn Cruz do M~r1to .. Ju
~8!1~ c do Grt!-Cruz doz~<5udic16rio ~~t> 

· Intogrou o Conselho Estadual de Cul turo. do Eotndo do Rio da Jc ... 
neiro e a Comi,s!o Flwnnense do Sesqu1eentenf1ri o da !fl(lepenclênci a o 
Distinguido com a nednlha e diploma do Sesquicontenério de Indepen-
dência, !lonteri üos pel a Co!!!issllo Nacional6 ·- 1_ 4 ( s) 

~~~ -1'f2C-
Membro de Comi:sslio Nacional de Moral e CivismoYDetento!• da 

Cruz el o l>f~rito~Wde Edue4lç4o Mora::. o C:ívicao 
'f~~~ . 
~uintes A.cademiaaa A-cademia N1 tero1ense de Letras·~ 

de qua foi um dos rundncloros o :seu pre.s1clonto., por ele1çttoWe reelei
ç! o (1945-1948) ; da Acoüet~ia Fl'Wlinanse de Letros.., o aau prosiuente. 
por ele1çao e reeleiçdo (1970-19741\ membro correspondente da! Acude
mi~s Carioea,~!nren~e e Sergipana de Letras 9 a16m uns Acauenias Val en
eiana , U:rugua:1.na e Aco.domia Intornocionll de Letras Tre~ Fronteiras , 
com sed4 em Uruguaina. 



.. 



.. 
• 

-
D I •• t 1l o G 

Pt:>t vp• 1-1 l ~obro lHmcr~·io do In 
:ac::;~"Or o correo und nto do n~ t1 t.1t H 

In t tu d~ C :!r· · do In:::t 

E trê o O• acuti c.t5 pr·e~.iüiu ê. Cor..J.eüeruçc.io c.~ ....... 
de .. Congre~:lc o::: M=. 1o.~1 1nst1 tuiçtlo que.. r. oi .. , t<:u-Ge, ~.h e ou to go 
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Criou~se na praia de Gragoatá, vendo as barcas 
a tmwessarem constantemente a Guanabara, em contras~ 
te com a inércia de outras, pavadas no estaleiro pró
ximo. Decidiu-se pela ação, deplorando o conformismo 
de tantos, em fiace da atual substituição dos valores 
espirituais pelos temporais, no campo social. 

É o Ministro Bezerra de Menezes, ex~Secretário da 

Palha de Aco 
' Monsenhor Leal 

A emancipação do homem eliminando Deus, gerou 
a t11agédia do tempo atual em que quem não está pa
decendo, vive sob o influxo do medo de vir a padecer. 

ramos forjadores de mentiras !a; que se refere Jó, no ver 
~.ículo 4 do capítulo 13. E na chantagem de silenciarerr 
sobre a morte cuja lembrança ensina a· valorizar, a vida 
suscitam como terapêutica o extermínio. Exacerbam~s« 
o.: e'Spíritos, em vez de serem submetidos aos •acenta 
divinos do amor pregado por Cristo. A humanidade ca· 
minha para a destruição enquanto não voltar para <J 

Decálogo. 
Educação e Cultura na capital fluminense, onde é ca~ 
tedrático de Direito do Trabalho. Escreveu um livro de Deus há de ser sempre 0 vértice de toda escala de Desenvolvendo esses temas em qwase duzentas pá· 
Crítica Doutrinária:, que já está na quarta edição com valores. Autor da vida, p;rmite a Il(Or~ na qual não fa~ ginas, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes deplora 
encômios de grandes personalidades nacionais e inter- a clientela ingênua constituída pelos que se curvam a<J 

~--------------~====-----------------====-nacionais. Todos concordam em reconhecer que o tra- pregão de frases feita.s e ingressam no reino da aliena· 
balho do erudito professor vale como palha de aço parta ção, julgando ter encontrado o paraíso. 

1·emover nódoas causadars por doutrinas pervertedm·as. Aos jovens que recusam 
0 

passado e detestam os 
Está ao corrente das teorais novas, que a pretexto ~·etrógrados, adverte não lhes ficar bem aderir à legião 

de :fialso agiomamento, querem fazer passar d~ moda de papagaios da fraseologia mistificada de mudan.ça de 
verdades eternas, rl~nrln 1"1"\c;!t>in à apostazia: e destrui~ estruturas, sociedade de ·consumo, socialismo científicõ, 
ção dos tesouros sobrenaturai·s. Mostra ser impossível luta ideológiCia,, forças reacionárias, etc. A história e· as 
solidarizar~se apenas com as soluções sociais apresenta- ciências sociais repelem essa fraseologia . anacrônica. 
tfus pelos materialistas sem aderir ao ateismo deles. Deve cessar 

0 
diálogo quando 

0 
abuso. dialético das pa~ 

Quem vê na criatura humana só a realidade da matéria. · lavras faz que ~las deixem de ser expressão qa verdade 
de~onhece a do e'Spirito que lhe dá movimento e im- -_;:~ara se pôrem a s:erviço de fins utilitários·. _. 
11ortância. Reduzido à dimensão social e econômica, o 
.l- . . 

~er humano fica mutilado em sua dignidade nor lhe 
resusarem direito à vida interior. Chega~se assim à ne
glação de que Deus é criador do homem, acusado astu~ 
ciosamente de ·criar Deus. 

. -
É como disse o Minis~ro da Educ~ção em seu . mai~s 

Tecente discurso no Pará, citando André Maurois aos 
f.O 1anos de idade, "guerra de palavras"_ (Reproduzido 
de 'O Liberal" - Belém, 26-xr~1972). 
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KGB 
Segundo as autoridades 

de segurança, o mais grave 
é que essas informações fo
ram vendidas a agentes do 
KGB, que são peritos em 
torcer imagens e atacar 
pontos vulneráveis de uma 
nação. Sabem as autorida
des que essas informações 
foram entregues aos agen-

I 

tes comunistas por determi- I 
nada pessoa ligada a uma 
empresa de construção ci
vil, que foi identificada por 
Carlos ou Alcindo. 

As informações eram en
tr,egues e levadas para fora 
do Brasil por pessoas per
,tencentes a mi~s comer
ciais russas. 

Outras prisões 
De investigação em inves

tigação, após,a denúncia, as 
autoridades chegaram até 
outro militante do Partido 
Comunista, que é o jorna
lista João An1t6nio Mesplê, 
atuante desde 1936. Mesplê 
foi diretor e conselheiro da 
ABI e era graduado do Co
mitê Central, também Se
ção de Relações Exteriores. 
Era incumbido de analisar 
assuntos militares e fazer 
chegar sua informação a 
Moscou. 

Ele foi preso na, Estrada 
do Mendanha, em Campo 
·Grande, onde funcionava o 
aparelho que servia para a 
elaboração do material a 
ser enviado aos países da 
Cortina de Ferro. Nessa ca
sa, entre outras coisas, as 
autoridades apreender a m 
documentos com um com
pleto levantamento da par
te de ~Segurança militar do 
Estado do Âmazonas. O tra
balho feito por Mesplê de
veria ser enviado para o ex
terior, por mala diplomática. 

Entre os professores 
Outro dos detidOIS, o pro

fessor e jornalista Fernan
do Seglsmundo Esteves, se
gundo os órgãos de segu
rança, estava infiltrado en
tr,e os professores e sua 
missão era efetuar análise 
do esforço realizado peloo 
brasileiros no sentido do 
desenvolvimento do setor 
educacional no país e pro
piciar pontos falhos que pu
dessem ser atacados. 

Em outras diligências !,o
ram presos Gumercindo Ca
bral de Vasconcelos, que es-· 

tá em sua residência, devi
do a seu precário estado de 
saúde, João Inácio Cabral 
de Vasconcelos, seu imlão; 
Alfredo de Morais Coutinho 
Filho, este professor, e An
tônio de Morais Mesplê, es, 
tudante de Economia da 
PUC, com quem foi apre
endido material considerado 
subversivo. 

Dos oito presos somente 
o estudaDtte de Economia 
não ocupa ca.rç-o importante 
no PCB, segundo informa
ram as autoridades. 

Aparelho de encontro 
O aparelho estourrado na 

tarde de ontem, em Jacare
paguá era local de encon
tro pa,ra discussões dos 
membros do Partidão. O lo
cal foi invadido pela polí
cia cerca de 17h30m, e a 
informação do êxito da 
missão chegou às autorida
des 35 Jl\lnutos depois. 

F-oram enviadas ao local 

viaturas da policia para 
proceder à retirada do ma
teri·al arrecadado. São pu
blicações denunciando tor
turas contra presos no Bra-
sil, revistas editadas em 
Cuba, Praga, Moscou e car. 
tazes de propaganda comu- , 
Dista, bem como livros de l\ , 

eraldo Bezerra. de Mene-. 1\ ~ 
s e Paülo R. Schilling. 1 
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de pertencerem ao 
Oito pessoas, sete das Felipe de Sampaio Lacerda, 

quais com posições de relê- João Antônio Mesplê, se~ fi
vo dentro do organograma lho João Antônio de Morais 
do Partido Comunista Bra- Mesplê, Fernand'o Segis
sileiro, foram presas pelas mundo Esteves, Gumercin
autoridades de segurança da do Cabral Vasconcelos, seu 
Guanabara, que estourll!ram irmão João Inácio Cabral 
dois· aparelhos e apreende- Vasconcelos e Alfredo de 
raro material considerado Morais Coutinho Filho. Os 
atentatório à segurança na- aparelhos estourados esta
cionai. vam localizados na Estrada 

Os presos, cujos nomes do Mendanha, 2 624, Caro
foram divulgados pelos ôr- - po GranP,e, e Estrada do 
gãos de segurança, são Aluí- Rio Grande, 2 476, Jacare
sio qos Santos Filho, João paguá. 

Denúncia 
As de.tenções e desmante

lamento de uma área im
portante do Partidáo parti
ram da denúncia feita pelo 
agente comunista Carlos ou 
Alcindo sobre as atividades 
do PCB, segundo as autori
dades de segurança, que no 
dia imediato à publicação 
mobilizaram vários setores 
de repressão para desbara
tar a organização clandes
tina. 

Em virtude dos illiterro
gatórios dos presos e dos 
materiais apreendidos, sa
bem .as autoridades que a 
máquina comunista monta
da no Brasil enviava infor
mações sobre todos os seto
res da vida nacional, prin
cipalmente os da- segurança 
e educação, que no ex:terior 
e r a m manipulados por 
ag.entes do bloco socialista 
para denegrir a. in1agem do 
Brasil. 

O começo 
Muito antes da denúncia 

de Carlos ou Alcindo, ou se.:. 
ja, no dia 2 de agosto do 
col'rente, os órgãos de segu
ra!llça prenderam o eeono
milsta e jornalista Aluísio 
dos Santos Filho, que se
gundo as autoridades é 
membro de projeção da Se
ção de Relações ·Exteriores 
do Comitê Central da agre
miação clandestina. Aluísio 
•esta v a habilitado pela Esco
la de Formação dos Qua
dros Profissionais do PCB, 
com sede em Moscou, e sua 
<tarefa er:a promover colllta
to com outros Partidos de 
proj.eç~o. 

Aluísio coordenava o con
tato com representações do 
bloco comunista acredtta
das no Brasit Segundo as 
autoridades, a posição de 
Aluísio era tão importante 
para o Partidáo que Luís 

Carlos Prestes o ~Içou diri
gente máximo do setor. 
0om o preso, a policia arre-

. cadou documentação que 
possibilltou· a detenção, no , 
dia 3 do corrente, do enge
nheiro João Felípé de Sam
paio Lacerda, este militan
te no PS~rtido desde 1938, na 
Seção de Negócios do Comi
tê Central. ' 

João Felipe é diretor téc
nico da firma Castelo Bran
co S. A., com escritório na 
Rua Alvaro Alvim, 21, 209 
andar, no centro da cidade. 
Valendo-se dessa condição, 
fez várias ,viagens aos sa
•télites comunistas, levando 
inforn1ações sobre o desen
volvimento edücacional do 
Brasil. No terreno da edu
.cação, o agente buscava 
pontos vulneráveis para se
rem atacados no exterior 
pelos comunlstars. 

- VIP.I? 

PCB 

v~~~#~~ 
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lnlormatões sobre PCB lévam 
.) 

DOPS 11 tlescobert11 tle llpllrelho 
Agentes do DOPS estouraram, on

tem à tarde, um aparelho do Partict'o Co
munista Brasileiro) na Estrada do Rio 
Grande, 2.476, em Jacarepaguá, cpmo 
resultado de uma série de ações que con
duziram à prisão diversos militantes 
comunistas. 

Comitê Central do PCB e cl!
retor- lécuico da firma de en
genharia Castelo Branco S.A., 
que tem sede na Rua Al.,;~ro 
Ahim, 21, 20.0 andar, no Hio. 
Usando o seu C"argo, ele efe
tuou diversas viagens ao l!xte
rior, principalmente a países 
comunistas. Sua missão era 
levar importantes dados de 
aspectos econômico. brasilei
ros, em uma inces ante pro
cura de pontos vulnetá\·eis pa
ra posterior critica negativa, 
a ser elaborada no exteri:~r. 

A denúncia 

considerado "altamente aten
tatório às instituições demo
c r á t i c as brasileiras" pelas 
áreas de .segurança. 

No dia seguinte, foi idetlti
ficado e preso pelo DOPS o 
Prcf. Fernando Segismundo 
Esteve . tamb~m jornal!. ta. 
infiltrado pelo PCB no órgão 
de classe aos profe=res. Ele 
tinha a missão de efetuar, 
análises do programa educa
cional brasileiro e a p o n ta r 
elementos que pudessem ser 
aliciados. O objetivo er.a p:·o
vocar falhas no ~istema edu
cacional brasileiro. 
Oui ros detidos 
Gumercindo Cabral de VRs

concelo.· também foi. preso. 
mas ~e encontJ:a detido na 
própria residência, em fun 
ção do seu precário estado de 
l'aúde. Seu innão. João Inácio 
Cabral • de Vasconcelos. jor
nalista, é outro preso. E mais: 

A série de detenções come
çou a 2 de agosto, quando foi 
preso o jornalista Aloi io dos 
Santos Filho, elemento im
portante da Seção de llelações 
Exteriores do Comitê Central 
do PCB; dia 3 último, fof iden
tificado e preso João Felipe 
de Sampaio Lacerda, enge
nheiro e membro do PCB des
de 1938; logo após, veio a pri
são de João Antônio )fesplé, 
jornalista; de seu filho, An
tônio de !11oraes Mesplé. uni
versitário; de Gumercindo Ca
bral de VasconceJo_, jornalis· 
ta; João Inácio de Cabral \'a•
concelos, jornalista; Alfredo 
de Moraes Coutinho Júnior, 
professor; e Fernando Segis
mundo Esteve , jornalista e 
professor. 

Ninguém estara no apare
lh~ de Jacarepaguá quando os 
agentes o invadiram, ontem. 

Alfredo de Morais Coutinho, 
J)rofessor. e o filho de João 
Antônio Mesplé, Antônio ele 

Sua prisão. se g u n d o o ~Morais Mt'.~Plé, uulv..ersitário 
DOPS. coufirmou a denúncia aliciado pelo pai para cum
publicada no último domingo prir funções subversivas. To
pel9 Jornal da Brasil, quando dos foram presos quando ti 
o ex-comunL~ta · Alcindo ou nham, em . seu poder, do
Carlos disse que "um homem cumentação comunista. 
li!rado a uma firma constru- Livros, revi~tas. pan!lE'tos, 

A ofensiva tora da Guanabara" era o cartazes. foram apreendidos • 
encarregado desses contato&, pelo DOPS. Alguns dos li-

o . . l f U3ando o manto diplomático )~HOS: "O Comunismo - Cii-~ 
prJmeuo go pe o! a iden- da missão comercial soviétlca1 tica Pz·--r:rrr~--,· ?e -Geral- ~ lificação e prisão, a 2 de ago>- I ou;r na ="'- ~..G..----

to deste ano, de Aloisio dos no Brasil. O aprofundamento õo Bezerra !\C Mene.se.s.: "Pro-
Santos Filho, jornalista e eco- das ilwestigações conduziu a 15Temtts de! Movimento de Li-
nomista. Ele estava habilita- outro jornalista, João Antõ- bcradón Nacionar·, editado 
do pela Es.cola de F'ormaç·ão nio Me~plé, militante do PCB em Moscou: "ABC do PCB". 
de Quadros ProfissiJilais do dt'sde 1936. antigo couselhei- editado no Bra.sil pela Secão 
PCB, com sede em :Moscou. A ro e diretor da Associacão de Educação do Comitê Cen- • 
Seção de Relações Exteriores Brasileira de Impren;;,a e ele- trai do PCB. As revi. tas. qua-

. mehto graduado do Comitê se todas em língua espanha-
se mcumbia de promover .con- Central do Partido, também la. eram: "OCLAE". de H a-
tatos com outros PCs. premo- · 
\'er ações subl·er>il·as e con- da Seção de Relações Exte- vana. "Revista Internacional". 
tadar com representantes do riores. de Praga, "Trlcontinental", de 
bl · t João Antônio Mesplé era Havana, "Noticias de la. 
nooc~raill.mun~s a acreditados incumbido de analisar assun- FMJD'', de Berlim. "Princi-

A importância desta Seção tcs militares ç fizera rer.en- pios", de Santiago do Chile. 
era tão grande que 0 pró- temente um estudo completo "Les informations politiques 
prío Luís Carlos Prestes foi, dos aspectos de seguranca 11a f't ~oci~les", de P!lt'ls. "Juven
em certa época, seu elemento Amazônia. Este r e I a tório. tud dei Mundo''. de Budapes
de direção. A prisão de Alo!- cuidadc:~amente elaborado e te. e em número de julho de 

1 
sü1 dos Santos Filho permitiu abordando pontos de segu):an- 1972 de "Interpreter Brief". 
a apreensão de documentação ça nacional na região. :;eria Diversas re>istas soviéticas. 
subversiva, que, a partir de enviado ao Kremlin e à KGB. em russo. não puderam se> 
então. norteou as im·estigá- serviço secreto s o v i ético. identificadas. Grande núme
çôe dos órgãos de egurança. quando foi apreendido. Far- ro de panfletos - ''Fichas de 
0 prosseguimento do trabalho ta documentação do PCB. in- I. al". de Montevidéu e "Por 
permit iu a prisão, a 3 de de~ clusive orientação e diretrizr't; la victoria final", da Hungria 
7embro último, de Joãó Felipe de acão. foram também e11- - ~e flÚSturavam a carta:~.:es 
de Sampaio Lacerda. .enge- centradas em poder de Mes- sobre a guocra dO Vietnam e 
nheiro e militante do PCB'des- plé, no aparelho que foi "es- . o movimento· comunista sub
de 1938. tourado'• na Estrada d:l Men- Yersivo, além de um relatór!a 

João Felipe era componen- danh~. 2 624. em Campo ~obre acusações de torturas 
te da Seção de I\egócios do Grancle. Todo o mate-rial foi no Brasil. 

------·------~------
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DISCURSO DE BEZERRA DE MENEZES 
EXAlTOU CRIATIVIDADE DE SA VIO 

Na conferência que pronunciou na Academia 
Fluminense de Letras sobre "Mário de Andrade e o 
Modernismo", durante a comemoração do Cinqüente
nário da Semana de Arte Moderna, o Acadêmico, Es
critor, Jornalista, Poeta e Promotor Público Sávio 

·Soares de Souza foi saudado pelo Presidente da Casa, 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, com o discurso 
que se segue: 

Sem o estudo aprofundado 
da obra, incluídos estilo e lin
uuagem. de Mário de Andra
de, raiá do movimento no 
plano da renovacão estética, 
não seria possível comemom
ção condigna da Semana dfl 
Arte Moderna. 

Sávio Soares de Souza nem 
de longe poderia susveitar 
que o vresiãente da Academia 
ousasse valer-se. como se va
le, de um bilhete seu. . há 
dias recebido. Ser11·edava-me: 
"Pretendo. em meu disc·ur
so sobre /I!Iário de Andrade, 
acentuar. nessa tiaura li"tP•·ft.-
1'ia, o equilíbrio entre os im- · 
pnlsos de renovacão e o laR
.,.ro de cultura trarlicional do 
patriarca elo modernismo" . 

8P. a rerw~laçcio o descon
certa. contrade e amigo. su
plico-111 e de vúl>Zico: ver
lloe-me. Ntir ti1•r como vr i
?lor Oi! ouvintes da ar7.mi?·lwc7. 
súmula. re?•Pladora de vlenn 
f! alto eonhPr>imPnto do enn
tor ela Lir!l Pnulistrmn .. 

Nãd 1taia dú?Jida . Sem em
bargo da ·extravagflnda de al
!7!/ns tí11zlos - CostPla do 
Grão Cãb r..osanao Cliaui nn 
A fetos Militare.~ com os vor
quês de eu saber Alc\m ão, 
conquanto se confesse "escri
tor difíci l qu.e a mni'la qentr 
enquisila". não obstante m·il 
C! uma express6es de nítida 
reaçiio ou re?>olta contra o 
comJencionalismo id;omáticn 
que incam os seus livros. a 
desveito das con.~trucões in
tenf'ionalmente livres, exaae
radas. claudicantes, desde
nhosa.• ("Você é tão suave -
Vossos lábios suaves" J, m al
grado tantos arti fícios. tan
tas deformações conscientes, 
tantos cometimentos insur
rectos. apesar de tudo. de 
partícive do comando da re
belião literár ia e de sua tn
con testávei originalidade, o 
exato é que vezes sem conta, 
e não apenas antes do movi
mento modernista o autor da 
Remate de Males construiu à 
maneira dos velhos mestres. 
Vale dizer não tugi1L, na ínte
gra, ao corte clássico . 

Alinho dois exe mpl os . 
Este: "Só, no exílio do t eu st
lêncio". Outros: " Oh sono, 
~·em. •. • que eu. qrura _amar a 
M orte - Com o mesmo en
gano com que amei a Vida'!, 

Ninguém estranhe come
morações desta ordem em 
nossa instituição. Agripino 
Grieco. de marcada posf,cfio 
antiacadêmica, aqui este1Je, 
não há muito. entoando, com 
tulgurões de gênio. um hino 
à ?Jida e à obra de Castro Al
ves. 

• Tal como asseverou Nabuco, 
no histórico discurso de inau
guração da Academia Brasf

· leira, a 20 de julho de 1897, -
entre nós igualmente. 
"sentiremos todo o prazer em 
concordarmos em discordar; 
essa desintel igência essencial 
é a condiclio de nossa utili
dade. e · que nos preser11arcl 
ela "uniformidade acadêtnf
ra". Mas o d'esacordo tem 
também o seu limite. sem o 
que comecaríamos logo 'Tlnr 
uma dissidí'ncia" . E o artista 
de Minha Formn.cão conr.l1t'l 
magist:ra lmcntP-: "A melhor 

• garantia de 7iherr1ade e inrle~ 
pendt-~cia intelect:~.mz é esta
rem unido.< no me.<mo mmíritn 
de tolerélncia os que vt!em ag 
coisas de arte e 'IJOP..<ia de 1JOn
tos de vista o'Tlo.<tos" . 

Pela comvetfncia e méri
tos culturais do con terencista. 
muito esveramos da análisP. a 
que se vropõe. 

Senhores· Meramente litr
rá1·ios, os devaneios e ousa
dias anti-sobrenatnralistas de. 
.<;'ávio Soares de Souza. 01L o 
seu repúdio da é'lJoca de ''na
vegador inexperto". - a ex
pressão é sua. - a sacrifícios 
pela imortalidade . Deixa.ra 
passar numa quadr inha lím
pida esta afirmacão: 

"a vida há de ser vivida 
no mundo que agente tem". 

"Lu fadas da 1U1Jentude". df
r ia Marcos Almir Madeira, 
recepeionando-o nesta Casa . 
Sim Fruto de atmosfera en
volven te. torturan te, numa 
f ase em que tudo nos açoita 
e arrebata. 

T omo- lhe um t recho da ju
ventude. em que atlora uma 
confissão. Diz ele: "A tuga 
às vezes não vassa de um re
curso de de tesa". 

A confirmar - lhe o asserto, 
baste o e.Templo do próprio 
Mário dlJ Andrade . Produ
ções QU'>- lhe externam a in
f:N.iet'acão ~spfríi11f!t, rert.etem 
- as palqwas são cfele -

"wn refúgio para a minha al
ma humilhada". 

Fervorosamente, o poeta 
insubmisso exclamara na Pau
licéa Desvairada: 

"Deus! Creio em Ti! Creio 
na tua Bíblia! 

Naves de Santa lfigênia, 
Os meus joelhos criaram 

escudos de defesa contra vós! 
Contai como me arrastei 

'J)OT VÓS! 

Dizei como me debruce! so
bre vós!" 

E confessou. em tom muito 
seu: "Um àia, afinal, eu to-
1Jarei comigo" . 

Decididamente. n in g u em 
"tova" comigo sem a desco~ 
berta de sua "outra face". de 
seu "mundo número dois". se
gundo expressões tão ao gos
to do conferencista, para de
finir o mundo interior. mas 
deixai que o diga, mundo 
vrimeiro. mí.mero um, porone 
reflete em nós da luz llivi· 
na . 

Na excelente conferêncta. 
e o adjetivo se imnõe, con
sagrada a Alberto de Oliveira, 
Sáv'io Soares de Souza fi
xa-se. com proficiência de 
mestre. ne.çta ''outra face". 
·identificada em versos do 
autor dP Ema, e que "melhor 
traduzem e projetam. n sua 
alma.". 

Reconhece e realca a tmm
riável ''1J1'eocuvacáo do voeta 
com a almzra. com a brancnra 
da flor sem mácnla". argu.
mento 1Jara sublinhar-lhe a 
"limve:;a mnrnl'', a "m,ersiio 
n.n 1Jecado". 

Com que nobreza Sávio elo
gia o.~ dnn~: esvirituai.< do bar
rlo fluminense. Oucamo- lo 
vesta vtiqina ilnminada rle 
orador e 'fl·Jeta., - que. am-
1Jns. sernmdo Jose de Ale-ncar, 
'·de?Jem '3Cr artistas. e estudar 
no vocabulário humano todos 
os seus segredos mais ínti
mos'> (Cnrtas sobre a "Confe
deracãr do.~ Tamoios") : 

"Ele pairou lonae dos com
panheiros de geracão. So
branceiro. lá se ficou cantan
do as nuvens. as estrP.itas. as 
n eblinas. as asas dos pás
saros. os ventos - porque as 
~strelas não e consmtrcam. por
que as nuvens não se cor
romvem . vorque as neblinas 
se lavam na l impidez das 
corrent ezas. porque as asas 
elevam até ao céu azul o so
nho daquele~ que não se que
rem chaturt!ar na podridão 
dos plintanos, e porque os 
ventos varrem tudo - os t e
lhados das casas. as copas das 
ár vores. a alma dos homens". 

Eis. na r J. grandeza. n 6 

um recordista de movimentos 
culturais . Ei-lo aten to à rota 
que lhe traçaram antepas
sados insignes e lhe mar cou 
seu velho pai. humanista de 
escol. modelar nater familiae, 
símelo d~ dfanidade. Dr. 
Oswaldo Snares de Souza. 

No livro o salto & O nára
quedas, com ou P. se ntirou no 
mundo das letras. d.e.<taca-se 
o seu veio lírico. mormente no 
soneto inNtulado. com mui ta 
pro'tlriedade. "Camoniano". 
Ab1·e-o esta quadra: 
"O Amor urdiu tão ea<wicho

rsamente 
A teia com que hm,;n if.e en

[ redar -me 
Que e1t nem sei f'n"'l.o 11ossa 

[liber tar-me 
T)e um inimigo assim tífn ver

fsistente" , 

A poesia "A ?anela". j óia 
em versos li?>re8. traduz- lhe 
a ex'tlressão criadora. 

Sente-se-lhe. na " Estréia". 
a influência da concisão ?Jer

bal. quase microscó'TJica. da 
poesia •iavonesa, riqníssim a 
de imagens: 

"No teatro. ante mon6e'lll os 
e plumas. 

O violino fazia cócegas no 
s!Zênmo ... 

M as o silêncio chorava 
Pelos olhos do pai do ?JiO

l-i.11 ista·'' . 

Por fim. é uma' honro em
butir nesta oraclin de abf'Ttu
ra o que d isse Marcos Almir 
M adeira. ao receber o con te-
7·encista em seu ingresso nn 
Academia: 

"Cult ivais o moderno. n. 
modernidade. o moclerni.<mo, 
sem contrairdes o cacoete da 
modernice. do mJentureirismo, 
do cabotinismo do qolmsmo, 
no camvo l iterár io" Desta
ca em sua personalidade 
l iterária. t extualmente : " um 
sentido de voliciamento fnte
rior de aut 01J1'eservação ou 
auto-defesa que vos dá. afi
nal. a contenção. a vrudên
cia palida ti.iante da aventura, 
do P1'1Lrido de mudança for
çada, da cócega revoluciond
r ia do adolescente. da flage
lação do gosto" . 

No remate. entatiZa: " De 
toda essa cavacidade de con
tenção do escritor que se edu
cou, vem, em suma. uma 
consciência literária sempre 
limpa, claro senso de equilí 
brio e de escola no ;ogo do 
estilo na técnica de constru
ção. no processo verbal" . 

"E ~ só is~~ meus senho
" para ta"Jff à ·1JW4a M 
r lt) S.J4~ ·r( . · 9:: 

quem ®u a 



o 
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F \v YY\. 'Y\e. n se.. ' 

mário íle andrade 

é tema ·de sávio 
~ ~ A~adem~ __ Fl~in~~e Lettas 

presidida pelo Ministro Geraldo Bezerra 
jie Menezes, associao o-se as comemo -
ções do cinqüentenário da Semana de Ar
te Moderna, realizará no próximo dia 24, 
às 20b30min, em sua sede, na Biblioteca 
Estadual, solenidade, cujo orador oficial 
será o acadêmico Sávio Soares de Sousa, 
que fará conferência sob o título "Mário 
de Andrade e o Modernismo". - O con
fermcista, que ocupa na Academia a ~ 
deira Lúcio de Mendonça, é jornalista, 
autor de dois livros de poesia, e membro 
o Ministério P\'íblico, sendo Procurador 

JUnto ' Câmaras Criminais do Tribunal 
de Justiça . 



5711'2. 

TORRE DO CASTELO 
eRISTOVAM IREINER 

Também com . 
delicada dedicatória, temos o livro "Q!t'
raldo. Bezerra de Menezes" da autoria d~ 
Dr. Edmo Rodrigues Lutterbach, editadO< 
em Niterói. Trata o volume da biografia 
c bibliografia do •titular do livro, o emi
nente Ministro Bezerra de Menezes, nosso 
companheiro nesta redação de A Crmz-,. 
que honra com sua colaboração assídua;
ao lado do Exmo. Sr. Arcebispo de Nite
rói, Dom Antônio Morais. Se necessári<F 
iosse, sut»;creveriamos decididamente tu
elo que consta do volunie, pois conhece
mos o homenageado há cerca de 40 anos ... 
:<empre firme na cultura, no patriotismo 
e na nossa Fé, congregado mariano e ar-. 
doroso defensor da Santa Igreja. Muito:• 
obrigado. 
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UM GRAN.DE BRASILEIRO J. DE FIGUEIREDO FIUto 
I ' 

Crato é terra de grande:; filhos, lille, pl!')a sua 
nobreza, caráter e ação, muito se He:.t<u:a.:lin nas 
dive1sas especiaiiàades, na med1eina, 11<1.~ lO· ~:ts lii'· 

mauas, nas ietl-as, na administração. I:: se O!> uasó· 
do..; aqui :;ão tão LJu .. t,es, n.'ía menos :,iio a ;gnns (ll\S 

seus 1i.lhos e netos. Veja-se a clésl'cndêiH·ia. de 'fristào 
Gon;:aives, com;; StlU tililo, \JOil;,c\úeiw '('ristão (!\ ti· 

n.s~.o ae l!:s'l.ado) seu neto A.taripc .nmLr (o maiO>' 
critico üterá.io) etc. E a descend~nc1a do s~naçio. 
Alenca,·, com Otto e 1\'l.átio de Aienca.·, ,em l~üa• 
no escritor ... 

Quel'O prestai· homenagem, hoje, neste tra!Ja.tbo, 
a um descendente de cratense. É neto de Lell.Huro 
Bezerra, deputado federal e figu•·a de vahw da hb
tó:..ia btasiieira, nascido em 11 de julho dE' 1826 e 
falecido em 15 de novembro de 1911. }'oi o defensor 
dos bispos do Pará e Oünda) quando da. Qu~stá•J Re
ligiosa. Oos filhos de Leandro Bezerra, tivemos, en
tte t~utros, o dr. Geraldo Bezerra de 1t1enczes li\as
cido em Paraíba do Sul em 23 de ab:ril de 1S6'1 e 
falecido em 1927) advogado de largo conceito. i·oi 
do. dr. Geraldo cgm d. Lucinda 1\ianteduni..) ~tu e se 
originou o nosso homenagead:-J de hoje, minisko 
Geraldo Mantedõnio Bezerra de Menezes. 

Nasceu em Niterói a 11 de julho de 1;)1:;, Curso 
secundário no Ginásio Bittenoourt da Sih•a (192/-31) 
e superior na Faculdade de Direito de NH.etói (~2-36) 
sendo, nessa época, Presidente do Cf'utrn l<'luminen
se de Estudos Jurídicos (1935) e do Centro Ac:ulê
mico Evaristo da Veiga (1936) e orador oficial ~a 
turma. Depois foi professor e Diretot· do seu Colé
g·l;.•, p.ofe.-,sor de Direito Constituc1orw.f e Uo!eth·o 
do Tnbalho na PUC e catedrático rla mesm:~. maté
ria na Universidade Federal do Estado do Rio. co 

Reitor, ali, é filho do cratense Paulo F.lpidio de Me
nezes. Trata-se de Dja- ~r Menezeo;). 

Foi Secretário da Educacão no l.i:stado do Rio e 
é l\Hnid<·;.• do Superior TdbÚnal do Trabullw, teudo 
l,\·esidido es~e Tribunal de 46 a 51. 

Veja-se, ainda: é membro. do Institutu Brasiiei
ru de Direito do Trabalho e da Soeiechde In1ema
c:onal de Direito Social. ~Fàz parte tle CC ' ca de :líl 
01·g-anizações especializadas em Direito, no B! a . il e 
~o extei'ior, tendo sido agraciad:) com várias Co
mendas, no Brasil e até flq Vaticil.•lO. 

Líder ~.atólico, foi vice-presirl•!nte e Presid~·ni~ 
da Confeder ação Nacional das Cong1·ega ües 1\la::ia· 
t;a!:'. Já rep~·esentou o Brasil em llive- :-;(ls concla.-e':
i-t<> na<>'onatE e é autor de cerc:t de ~~O livr;; ,~ e opús
ntios da mais alta importância jurídica. 

Na peswa do dr. Geraldo V!antetlônin Rezerr~> 
fi,• :'-Ienezes aliam-se as qualidade'> de fiuo diploina· 
t 'il mest•·e abalizado do Direib, not.í•-el orador ca
tólico, exemplar pai de família c ~'>!JÍI'Íto tie e ~:- .uj 
". .: r,; ..... :,,~ ilat i .!ta, devotado às lides do eu sino 
<- ao e"tudo de em:alos de gabarito inte..-nadona!. 

Trata-~e, evidentemente, de um gr'tnde brasi
lei~o. em cujo sangue de origem CO"re a ma' ca ~u
têntica cearense, das boas terras do Cariri. 

Não seria oportuno a Universid:ul•! do Cea."á 
c~nvidá-lo para um dos seus cichs de confe ··~n -ias 
homenageando tão ilustre· filho da Pátria? Perpassa 
em suas veias o borbulhante sangue cearense dos 
antepassados ilustres, das maiores famílias do nosso 
Estado. Sugiro, ainda, que a nova Umvwsidarle de 
FI'J!:taleza c• convide para a sua inanguracão oficiaL 
honrando, assim, a quem tanto honra a· terr:t dos 
seus Antepassados! 



UM GRANDE BRASILEIRO 
J. DE FIGUEIREDO FILHO 

Crato é terra de grandes filhos, que, pela sua nobreza, 
caráter e ação, muito se destacaram nas diversas especialidades da 
medicina, nas forças armadas, nas letras, na administração. E se os 
nascidos aqui são ilustres, não menos são alguns do seus filhos e 
netos. Veja-se a descendência de Tristão Gonçalves, com seu filho, 
Conselheiro Tristão (Ministro de Estado) seu neto Araripe Junior (o 
maior crítico literário) etc. E a descendência do senador Alencar, 
com Otto e Mário de Alencar, sem falar no escritor. · 

Quero prestar homenagem hoje, neste trabalho, a um 
descendente de cratense. É neto de Leandro Bezerra, deputado 
federal e figura de valor da história brasileira, nascido a 11 de julho 
de 1826, e falecido em 15 de novembro de 1911. Foi o defensor dos 
bispos do Pará e O linda, quando da Questão Religiosa. Dos filhos de 
Leandro Bezerra, tivemos, entre outros, o Dr. José Geraldo Bezerra 
de Menezes (nascido em Paraíba do Sul em 23 de abril de 1867 e 
falecido em 1927), intelectual de largo conceito. Foi do Dr. Geraldo 
com D. Lucinda Montedônio que se originou o nosso homenageado 
de hoje, ministro Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes. 

Nasceu em Niterói a 11 de julho de 1915. Curso secundário 
no Ginásio Bittencourt da Silva (1927-31) e superior na Faculdade de 
Direito de Niterói (32-36), sendo, nessa época, Presidente do Centro 
Fluminense de Estudos Jurídicos (1935) e do Centro Acadêmico 
Evaristo da Veiga (1936) e orador oficial da turma. Depois, foi 
professor do seu Colégio, professor de Direito do Trabalho na PUC 
do Rio de Janeiro e catedrático da mesma matéria na Universidade 
Federal Fluminense. 

Foi Secretário de Educação no Estado do Rio e é Ministro 
do Tribunal Superior do Trabalho, tendo presidido esse Tribunal de 
46 a 51. 

Veja-se ainda: é membro do Instituto Brasileiro de Direito 
do Trabalho, e da Sociedade Internacional de Direito Social. Faz 
parte de cerca de vinte organizações especializadas em Direito no 
Brasil e no exterior, tendo sido agraciado com várias Comendas, no 
Brasil, e até do Vaticano. 

Líder católico, foi Vice-presidente e Presidente da 
Confederação Nacional das Congregações Marianas. Já representou 
o Brasil em diversos conclaves internacionais e é autor de livros e 
opúsculos da mais alta importância jurídica. 

Na pessoa do Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
aliam-se as qualidades de mestre abalizado do Direito, notável 
orador, exemplar pai de família e espírito de escol, devotado às lides 
do ensino e autor de ensaios de gabarito internacional. 

Trata-se, evidentemente, de um grande brasileiro, em cujo o 
sangue de origem corre a marca autêntica cearense, das boas terras 
do Cariri. 

Não seria oportuno, a Universidade do Ceará convidá-los 
para um dos seus ciclos de conferências homenageando tão ilustre 
filho da Pátria? Perpassa pelas suas veias o borbulhante sangue 
cearense dos antepassados ilustres, das maiores famílias do nosso 
Estado. Sugiro, ainda, que a nova Universidade de Fortaleza o 
convide para a sua inauguração oficial, honrando, assim, a quem 
tanto honra a terra dos seus antepassados! 

"O POVO" - Fortaleza, Ceará, Brasil 
-Quarta-feira, 26 de julho de 1972. 

JUSTIÇA DO TRABALHO 



A l11l11 de Bezerro de 
Ao abrir a sessão solene da última quarta-feira, 

BO salão da Academia Fluminense de Letras, quando 
o jornalista e escritor Austregésilo de Athayde pro
nunciou conferência sobre "Jornais e Jornalistas do 
I Reinado", o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, 
Presidente da entidade, pronunciou as seguintes pa
Trae: 

"~ seseio :meaoa. ~ 
integra a programação da 
Academia FlumineruJe e à6 
Comi&são Fstadual do Ses
quicentenário, })l'eSidida pe
lo nobre Desembargador Ro-

. meu Rodrigues :lUva, ouvi-
remos oo.nlerênci~~ ~ tom 
znasiejral, .soble ~ e 
Jomalietas do PrimeUo R~i
Mclo. 

Envolve a solenidade t.ri
bato altissimo.,_ à imprensa 
fluminense e brasileira, não 
apenas à btz do tema ceD
tral a. ~~er desenvolvido, se
não porque :klmos buscar 
ptll'a de!leDvolvê-lo Ull1 jor
Dal:illta. que refulge na im
prensa e letras do Pais, mem
bro emérito e benemérito 
Presidente da Academia Bra
sileira de Letras. 

, · ; t i a: .5e.bidas do 
lkasil inteiro, as realizações 
que o Jornalista e Acadêmi
co Austregésilo de Athaydc 
vem empreendendo na Casa 
de M a c h a d o de A s s i s, 
ao .largo de m a n d a ti o s 
suceasivos e a caminho do 
terceiro lustro, - que ~ua 
Excelência, por assim dizer, 
abre significativa exceção à 
norma do Direito pátrio, res
tritiva de aquisição da es
tabilidade em cargos de con
fiança, max1me por via. ele 
eleições e reeleições consa
gradoraa. 

Os artigos do consumado 
jornalista exprimem-lhe a 
vocação das grandes ~intei 

ses. Há mais de meio sé· 
culo, dia por dia, examina 
lucidamente a problemática 
ou conjuntura que nos en
volve, singularizando-se os 
seus escritos pela torça da 
preclSao, pela concentração 

.. de idéias, .re&'atária às ect· 
pressões inúteis. 

Sua Excellmcia 1llm ..e
rios compromissos com a cul
tva fluminense, sucessor 
que é, i na Academia Brasi
leil!a, de dois legítimos w.
lores com que o Estado do 
Rio de Janeiro brindou .1 

cultura nacional: Alberto *' 
Oliveira e Oliveira Viana.. 

~llt'égio conferencista: A 
saudação a Vossa Excelên
cia está a cargo do estima. 
do companheiro Alberto Tor
res, que já esteve à frente 
dos destinos desta Casa, dig_ 
nificando-lhe a curul pl'esi
dencial. 

Jornalista, diretior de O 
FLUMINENSE, velho órgão 
por ele . transformado em 
moderno centro de . comuni
cação• ou divulgação escri
ta, concebe a imprensa como 
instrumento de serviço, e não 
de dOmllriO--------------~ 

Por lidar com o quotidia
no, o contingente, por en. 
gajar-se aos fatos, por des
cer à rua, por atingir todos 
os níveis da população, seja 
a que título, não se segue 
que o jornal olvide a pro
jeção de val01:es, a dimen
são interior da. pessoa nu
mana e se transmude num 
veículo de banalidades i Bem 
sei que não é licito argu
mentar com exceções e des
vios. 

A exemplo de Vossa Ex
celência, digno Acadêmico 
Austregésilo de Athayde, o 
nosso ilustre coestaduano 
tem da imprensa idéia muito 
nítida e muito válida, de 
instituição livre, aberta para 
o mundo, sensível ao diálo
go, com o essencial objett-- . 

vo de informar 
da, orientar e 
ções. 

PIJI' outro laclo, 
térprete é politico 
te; se não o fora. 
giria lideranças. 
respeitabilidade. 
pelo cenário 
incorruptível 
ral. de rara set:ISib~ 
percepção e 
humanas ou 
sócio-políticos, 
~to vezes sem 
Deputado ã. Câmara 
e à Assembléia r 

Academia 
ex-Secreliârio de Educ~ção e 
Cultura - detém, h~Je, a 
responsabilidade da liderian
ça de um Governo que ~
bra em preservar a tradiçao 
de civismo e dignidade da 
gente fluminense, expres&<l8 
na própria legenda de nos
sa unidade federativa: Recte~ 
rem public:em gearere. 

Espi.rlto lúcido e in~a
do, orador en--nio, distin~ 
gue.se Alberto Torres na tri
buna parlamentar 2 acadê· 
mica. 

v amCE ouvi -lo i" 
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Enco.,.tedti)!Jr'E.· civismo 
1érm1na hoje o I Congresso de Eduêação Moral é 
Cívica, realizado em meio a uma série de difieulda- . 
des, no Instituto de Educação. 
--~ ; ... . ..,- ~ ~4 • • .. . ... 

.l1inistro lembra que 
Estado não é um fim 

- Meio e não fim, o Esta
do existe para o homem, 
não se justificando a ,in
versão do problema - co
mentou ontem no I Con
gresso de Educação Moral 
e Civlca que se realiza no 
Instituto de Educação, o 
Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, ex-presidente 
do Tribunal Superior do 
Trabalho, que escolheu co
mo tema A Dignidade da 
Pessoa Humana na Consti
tuição Brasileira. 

- O papel do Estado, pa
ra assegurar o progresso co
letivo e a paz, é pôr as leis, 
a autoridade a serviço do 
bem comum, com justas li
mitações à I i b e r d ad e e 
atento aos valores essenci
ais do homem. Razão assis
te a Maritain quando diz 
que "o bem comum só é o 
que é se redistribuido às 
;>essoas." 

PONTOS A PONDERAR 

A palestra do Ministro 
Geraldo Bezerra de Mene
zes foi dividida em diversos 
pontos: a pessoa humana, 
o cristianismo, o marxismo, 
liberdade e responsabilida
de, 1 i b e r d a d e religiosa, 
sentido da fraternidade e a 
conVivência pacifica com os 
demais p o vos , discrimi
nações rechaçadas pe 1 a 
Carta. Magna, respeito à 
pessoa humana no plano 
sócio-econômico, direito de 
propriedade e reação contra 
as formas absorventes e to
taLitárias. 

A pessoa humana: "João 
xxm reitera o asserto. Nu
ma convivência hum a n a 
bem constituída e eficiente, 
é fundamental o principio 
de que cada ser humano é 
pessoa, ou seja, natureza 
dotada de inteligência e 
vontade livre. Por essa 
razão, possui em si mesmo 
direitos e deveres, que di
manam direta e simultane
amente de sua própria. na
tureza. São, por conseguin
te, direitos e deveres uni
versais, invioláveis e inalie
náveis." 

Liberdade e responsabili
dade: ' ' Erram , suprimin
do-a, os que pretendem, co
mo os marxistas, subordi
nar a liberdade ao adeter
minismo social e aos impac
tos de uma revolução indus
trial. Pretende-se prevaleça 
a liberdade desregrada, ir
restrita, entregue a si mes
ma, que se traduz na frase 
"é proibido proibir." A idéia 
da liberdade arbitrária en
volve as coletividades, as 
comunidades o r g a n 1 e a s . 
Apregoa-se o desrespeito a 
tudo. Mas a liberdade, a le
gitima liberdade, não é um 
dom gratuito, nem se tra
duz em atos irrefletidos. 
Cumpre ao homem, para 
ser livre, disciplinar a pró
pria vida, com exata noção 
de sua iesponsabilidade." 

Intervenção e s t a t a I : 
"Embora reconhecendo a 
necessidade do intervencio
nismo estatal, a Carta Mag
na preserva, como funda
mental à democracia, a li
berdade de iniciativa. O que 
se traduz dos textos básicos 
é o anseio de que o Estado 
não seja um fim em si, co
mo nos regimes totalitários, 
nazi-fascistas ou comunis
tas, mas um instrumento 
capaz de assegurar, e não 
de extinguir, o valor ou a 
dignidade da pessoa huma
na, a justiça social e a paz, 
pilares da doutrina sócio
polltica em que se inspira 
o s i s t e m a constitucional 
brasileiro." 

Reação eontra as formas 
absorventes e totalitárias: 
"0 nosso estatuto :Polltico 
sobrepõe a pessoa à massa, 
o homem à multidão. Insur
ge-se contra as formas ab
sorventes e totalitárias, que 
possibilitam ao Estado gol
P e a r direitos primordiais, 
entre outros, no setor religi
oso, familiar, educacional e 
econômico, com inteiro sa
crifício de desenvolvimento, 
melhoria e elevação da pes
soa humana. Meio e não 
fim, o Estado existe para 
o homem, não se justifican
do a inversão do problema." 
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Oração pronunciada no 
Clube Casa da Vila da 
Feira e Terras de Sta. 
Maria, a 13 de maio, no 
lançamento da obra de An
tônio Maia, dia em que se 
comemorou o seu 509 ani

''CÂNTICOS 
DO 

versário natalício 

Amigos e admiradores aqui 
reunem. numa expansão 

para celebrar o cin
Qüentenário de Antônio Maia. 

lutador cristão. 
Os que o conhecem não sen

tiram dificuldades em desco
brir a grande alma que se es
conde neste "jovem" cinqüen
tão de palavras franca. ousa
da e. por vezes. incontida. 

Pois bem. Apesar da saúde. 
nem sempre firme, e dos en
cargQS familiares, cumpridos, 
entre mil düiculdades. à risca 
e com honra. este católico às 

não conhece o desa
Não treme ao atingir o 
século". Edlfica-nos, a 
sua ilimitada confian-
mlsericórdia divina. 

est hic locus, para discar
acerca do quanto lhe 

as Congregações Mari
nos quatro lustros. ou 
em que exerceu postos 

na Federação do Rio 
J'mell·o e na Confederação 

Nacional. Devotou-se com ar
dor total à causa mariana. lu-

res e milhares de irmãos de 
fita azul. 

O coração cheio de Cristo 
não se esvazia por levar o Fi
lho de Deus ao coração do 
próximo. o que não importa 
em subtração, mas em adição. 
como ensina mos Teólogos (os 
de letra maiúscula, os legíti
mos. e não os postiços, de ,fal
sa doutrina ~ desleais à Ígre
ja). 

Damos testemunho de que 
ninguém o excedeu assim na 
exação dos deveres como nos 
extremos de zelo com que se 
houve nos trabalhos de Secre

e' nos de redação da 
''Estrela do Mar", ao tempo 
em que. em três mandatos. 
presidimos à. Confederaçã-o 
Nacional das Confregações 

l~.AUSTRo~~ 

eraldo Bezerra de Menezes 

Em I n)fssos dl'as; inovadores 
trans\~iados. aventureil·os in

conscientes. arautos da blas
fêmia. da heresia e do sacrilé
gio, teimam em virar pelo 
a.vessó a Religião Católica, a. 
ponto - custa dizê-lo - de 
despejar a Santíssima Virgem 
do trono dos no...<.sos altares 
e esvasiar os Sacrários da 
Presença Real de Cristo. Dl
ante disso, é oportuno que 
exaltemos o cantor do "Claus
tro" à maneira por que o fez 
este modelo de Congregado 
que é Orlando Brasil. ao con
sagrar-lhe primoroso acrósti
co, reproduzido no livro. por 
entre festas. dado a públlc0: 
A-Ti. Senhor. 

N-'OSSO louvor 
T-ua é a. Glória. 
o-triunfo, a Vitória! 
N~ mar. nas alturas 
I-nvocam as criaturas 
O-Teu nome - Teu amor! 
M-íseros mlortais aqui des-

[ terrados] 

A-gemer e a sofrer os tristes 
[pecados] 

I-mploramos e aguardamos 
[cor.n viva esperança] 

[Bonança·!] 

Conhecidos são os livr03 
apostólicos de Antônio Maia: 
"A Missa", "Pequeno Dieio· 
nário Católico", Breve Histó· 
ria das Congregações Maria
nas", rara ser Diligente", etc. 

Ao festejar, pela segunda 
vez. os vinte e cinco anos. 
torna às letras publicando 
"Cânticos do Cláustro", sem 
preocupações de ordem aca
dêm!ca, composto. por assir.n 
dizeJ.', ao ar livre. coração aber
to e olhos . para o Céu, liv l'O 

em que refluer.n a. pureza, a 
ternura. a luz da fé e o espi-

apo.stó\ioo. 

Do poemeto· "0 Sofrimento" 
este final: 
Aceita, pois. meu filho, a des
ventura 
Sem conturbar os sentimentos 

[teus] 
Todo sofrer, se aceito com 

[doçura], 
l: o caminl1o mais curto para 

[Deus!] 
... Qual Ruben Dario, o escri
tor dos "Cantos de vida y es
peranza", Antônio Maia po
deria exclamar: Mi poesia es 

• mia· en mi! Ambos enfeitam 
suas estrofes oom a flor -
"de la Caridad divina". 

Saint Exupéry, que em 
"Canticos do Claustro" teve 
trechos adaptados em versos, 
destaca a tristeza do homem 
mode1no, porque nossa gera· 
ção "é vazia de toda substân· 
eia humana". I sto basta pa.ra 
demonstrar que a obra chega 
à. h-ora propicia hora de recusa 
ao lirismo, à esperança. à vi· 
da espiritual. Por tudo, 
aplaudimos-lhe o titulo e o 
éstro. 

Jovem ainda. réJt:vai-me a 
reminiscência, vislumbramos 
no feliz habitante do "Claus
tro" o, 
&."Cravo livre, 
Predestinado, 
No Santo Espú·ito. 
A lei do Amor. 
Sempre descobre • . 
Na Caridade, 
O Cristo pobre 
No fraco ·irmão. 
Homem de Deus, 
Imerso em Deus. 
Alma perdida 
Na luz divina. 

O autor dos "Cânticos" re· 
pudiou. "bem longe dos espí
ritos blasfemos", "as loucas 
ilusões em que vivemos" <Al
fonsus Guimarães), inseriu. no 

fli9·a. -
livro. dedicadas e fervorosas 
poesias em louvor do Menino 
Deus e da Santíssima Virgem. 

Chama ardente. os seus 
versos. da mais pura sensibi
lidade cristã, enterneceram o 
eminentíssimo Cardeal D. 
Carlos Cannello de Va.oo<>n
cellos Motta. Arcebispo de 
Aparecida. e o levaram a en
cimar o Prefácio com adver
tência consagradora: Toile, 
lege. <Tome e lê) . São expres
sões que aturdiram o e.sPirito 
conturbado de Santo Agosti· 
nho, e marcaram o momento 
decisivo de sua conversão. As 
epístolas de São Paulo toca
ram-lhe a alma. Veja-se o tó· 
pl.co inicialmente lido pelo 
Bispo de Hipona: ''Não passeis 
a vida nos festins e nos pra
r;eres da me$1.; mas revesti• 
vos do vosso Senhor Jesus 
Cristo, e ""arda.i-voa de sati'!l· 
fazer os desejps da eame". 

Senhores. atenção! Ao oon
cluir, queremos ouvidos que 
ouçam o juizo do prefaciadci' 
emérito. ástro do nosso Epis
copado: 

"A impressão que experi
mentei. lendo "Cânticos do 
Claustro". foi aquela express:l 
nas palavras do Salmo: et nos 
Sicut dies ilumina.bitur <a. 
noite resplandecerá como se 
fora o dia). De fato. a. poesia 
do "Cânticos do Claustro" 
transforma a pobre vida da 
terra - da terra que no dizer 
do Padre Vielra é "pátria das 
d-ores" - em quase vida ante
cipada da Pátria Celestre .. 
bem-aventurada. 

"Cânticos do Claustro" são 
cânticos de fé, de esperança e 
de amor. OU sintetiza.ndo: são 
cânticos do Amor. do .Amor 
santo. do Amor da Piedade 
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Na 
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Fluminellse Iniciam-se Academia 
Festas do 

Sob a presidência de honra 
do Governador Raymundo Pa
dilha realizou a Academia Flu
minense de Letras, a 6 do cor· 
rente, a sessão magna de aber
tura dos festejos do Sesquicen
tenário no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Compareceram o General 
António Jorge Corrêa, presiden
te da Comiuêo Executiva Na
cional· do S"quicentenário; Al
mirante Benjamin Sodre, pre
sidente da Comissão Nacional 
de .MQ.ré\l e "vlsmQ; DQm Aat!J.
nto de A1""-'da Morais Júnior, 
Arcebispo Metropolitano de Ni
terói; Deputado Joaquim de 
Freitas, presidente da Assem
bléia Legislativa; Desembarga
dores Amaro Martins de Almei
da, _Jalmlr Gon~lves da Fonte 
e Plfnio Pinto Goelho, res!'eoti
vamente, prealdente, vice-presl· 
dente & Cor'. Geral do Tri
bunal ·de JUstiça; Deaembarga-

. dor Enéas Mariano, presidente 

Seq ui centenário 
do Tribunal Eleitoral; Dr. Jovino 
Machado JordAo, presidente do 
Tribunal qa Alçada; Dr. Gastão 
Menescal, procurador geral da 
Justiça; conselheiro Scyla Ri
beiro, presidente do Tribunal 
de Contas; General Marcondes 
Filho, comandante da 2.• Briga
da de Infantaria, por seu repre
sentante; comandante Amaral 
Saboia, diretor do Centro de 

ArmamentQ da . Marinha; Co
mandante Roberto de Castro 
Barcelos, da Policia Militar do 
Estado; Profesor Delton de Ma-

, seçretátJO ~ ducaçiP; 
Prof. Paulo de Almeida Cam
pos, presidente . do Conselho 
Estadual ~ Cultura; prefeitos 
municipal•; diretores de esta
belecimentos de ensino oticíais 
e partic~ares; grande número 
de univ~itériOtS; presiqentes 
de entidaa.& culturals ~ ca
pital e de vários municlplos ~íu
min•qe; · . aoMêmicO Olh~m 
Costa preaidente da Ac~demia 
Carioca de Letra& e todos os 

os membros da Academia Flu
minense. 

A sessão foi aberta pelo 
presidente da Academia, Minis· 
tro Geraldo Bezerra de Mene
ze&, que deu a presidência de 
honra ao Governador Raymun
do Padilha, a quem dirigiu pa
lavras iniciais de agradecimen · 
to, ressaltando, a seguir, o sig
nificado da solenidade. 

Ao Desembargador Romeu 
Rodrigues Silva, membro da 
Academia e presidente da Co
missão Estadual do Sesquicen-
t ·o, çpybe -~~·~~~~~:..1 1 
mente, o conferencista, numa 
oração erudita, à altura das co
memoraçõee. 

O Professor Pedro Calmon 
pronunciou excelente confe
r6ncia sôbre Tiradentes, fixan
do aspectos da Inconfidência. 
Revelou passag.ens admiriveis 
da vida e do julgamento, judi
ciário e histórico, do gránde 
brasileiro, sendo entusiastica
mente aplaudido. 

\ iRz:.-



• 
O Governador Aaymundo Pa

dilha, num belo improviso, en
cerrou a solen1dade. No seu 
magnffico discurso, a par da 
cultura e dotes de orador pos
tos em refêvo, destacou a preo
cupação do seu Govêrno com 
os problemas culturais da terra 
f I u m inense. Congratu~ou-se 

com a Academia pelo êxito da 
sessão magna, marco inicial 
das solenidades comemorativas 
do Sesquicentenário da Inde
pendência no Estado do Rio de 
Janeiro. 

Governador RaimundQ Padilha 

t 
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Vi tia Soeial 
I HOMENAGEM DOS FLUMINENSES A 

/ ANTôNIO PARREIRAS 

Por iniciativa da Academia Flumi

nense de Letras, presidida pelo Minis

tro Geraldo B·ezerra de Menezes, e do 
1 

Museu Antônio Parreiras, dirigida por 

Jeferson Ávila, prestaram os lumí

nenses, -a 24 do corrente, junto ao seu 

monumento, em lcaraí expressiva ho

menagem ao grande paisagista brasi

leiro Antônio Parreiras. 

i Em seg.uida, intelectuais e autorída-

1 

des fizeram uma visita ao Museu, 

aberto diàriamente ao público . 

• • w w • A w w w X w w k H H",~ 

ACADEMIA FLUMINENSE DE 

LETRAS 

No úitimo número de '"A CRUZ", por 

cq·Jívoco d9 revisao ,o a:tigo do Mi

nistro Gen:ldo Bezerra de Menezes, 

'no3so ilustre cclaborador sa iu com o 

título tr:.mcado: Academia Bras11cir3 

de letras, ao invés de Fluminens~. 
Pela simples leitura, foi fácil perceb3r 

o engano. Ainda assim, fique o regis
tro. 



Ci$0~30 

Komenagens ao Professor Halt~_azar ~a Silveira 

Na Comissão ~e Moral e Civismo 

Inicialmente, o Conselheiro 
Pe. Francisco Leme Lopes, S. 
J., traçou-lhe a biografia. Re- ça, sempre luminosa. na im-
portou-se aos se.us antepassa- prensa brasileira, como infati-

dos iJustres, o Almirante D. Car·[g e ueirOCJOs 
los Balthazar da Silveira, seu princípios - -----
pai, e o Visconde de Jaguan, 
José lldefonso de Souza Ra- Ressaltou o seu orgulho de, 
mos, seu avô, que se destacou há tempos, vir colaborando ao 
por seu saber jurídico, na céle- I ladodl.} Àltredo Balthazar da 
bre Questão Religiosa. Disse do -Silveira, em "A CRUZ'' -,--=a
Professor emérito, que orientou conceituadfssimo, que enaltece ' 
inúmeras gerações de brasilei- õ Jarnarísmo católico e a il"!!: 
ros e destacou o espírito reH- prensa brasileira. 
gioso e apostólico de um ho-
mem cuja vida foi assinalada O Conselheiro Professor Ar
pelo amor a Deus e à Pátria. thur Machado Paupério fêz in
Estendeu-se em considerações ' cisivas declarações sôbre a ex
sôbre outros aspectos admirá- celente atuação do Dr. Alfredc 
veis de sua personalidade. Balthazar da Silveira à frente 

Secundou-o com a alavra 

Após relembrar episódios da 
vida do eminente patrício e re
ferir-se às suas obras de histo
riador e publicista, o Conse
lheiro Professor Eloywaldo Cha
gas de Oliveira propôs, o que 
foi aprovado, se dirigisse a Co
missão ao Cardeal D. Eugêmo 
)Sales cientificando .Sua , Emi
nência das homenagens pres-

o Conselheiro Ministro Gera~do --- -
~12!!tedônio erra de Mene-

da Ordem e do Instituto dos 
Advogados, onde contou com o 
apoio entusiástico dos causí
dicos brasileiros. 1 

tadas }por esta Comissão ao 
conhecido apóstolo leigo. 
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Honra aO Mérito 
MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Por Luiz Almeida Teixeira 
Paladino da América Latina 
nas oraçõe~ do cristiano mundo. 
Doce chama da paz que o Verbo ensina 
na pureza do amor, amor fecundo. 

Arauto do inefável e profundo 
e8tandarte da fé mais cristalina, 
cujo amor desabrocha bem no fundo 
da pétala na rosa peregrina 

AurorR. intensa de ardorosa história 
na fôrça indiscutível da oratória 
tocado pela Igreja divina!. 

Mago da paz numa estatura imensa, 
e~cr~nio messiânico da crença, 
Ministro do saber sacerdotal! 

Dezembro de 1971. 




