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5o cllal JUAREZ T&VORA: _ .Jl 
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6o r ahal FLORIANO DE LIMA BRMNER, Ministro à.o Superier 
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lO o G&neral=de=-Elt~rci te SILVIO FROTA_, . Mini · de 
Acusands o raeebiment& dos z: p.L.'\rft 4 se tr~~bltll1L• 

Q Ca11llilim!p =- .Qr!ti<;! ~ig~il. , ç• a 1 tile 
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:Pai&! (Brasilia, 28=III=75) o 
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·12o ~ General=de!='Exfreite REnlAiLDO MEIJ.O DE ALMEIDA, CvWII:;LUloiL'IIioil& 
ds I Ez&rci te: · 

O Cemand® de I Exãrcite recebe~. exemplar a d• 1 • 
muni!IJ!!l = Cr:ítiq~ Doutr:i.:gária de autari · 4 Profe or Ger·~"'·• 
Bez.r&a de Menezeso 
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~j' ~ :!.h~IVc"'75) ; -

. 8 A~ Goner.al=d~=ExÍ1"cit m~ DE Al.EKCía AUB.JPE,. 
CW~.pr.il!Mm'te . e ilua:t:tJ ~ Jti.ai.Bt~ Ger~• Bs~!" _ di · MJ~~s 

pela ~nuc.ü ta; platqufilk con~"'!& ,2 Cgmwl , Ja senU · al~M!!!~~.a. 
*' wbjeUw (Rie~ 6=·IX=62) o • 



15o Gen r.:.l<»d. PEx~rci t JO&O BI MACHADO, 
I Ex~rcito; 

• im n $ Mini "'tro G ralde Bezerr 
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27 o AJ.mi.&: · t . BENJ'Al.f!N SODR!t 9 Pr sid nt da c mis:rui .Nacional 
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Z.Bo i I .ilmix-~ttt->d ·E!tq'U, dr. ' Sí'rJVI"i MAGALH.AES DE FIGUEIREDO& 
Exc len... éin&lisê dou.trinári& dos a pec·tos· poli ti e . fj,le~ 

s~fieea e sôci~=econ8mic&s: de m .tsl'i&l:ieme~> ~x:i.g,ta, · q · eVi= 
d8nci ; s Gnf~tisa. a rsalidade o mite d utopia c unis o ~ 
um lit"l'. eu.j~ pr p i t .. ela lingu:~g\lm aeessi·g·•l, mantida em ta · 
do objetive vi ad t permite~ ~ CllbSt.lAnt.~ const.a:tar a , qu li fi..,. 
~ç e d~: '~' ch lar' ' do c?.uto~ s seus 1.douis.tas: anaeioa em pr?l: 
dos pr pô si te~ de hUl'!reniZ!.'--çé! de ll•m~~~> Al~m d neoesgui.a~ su& 
ãi vulg~:ç~olf.i! .f.; torne=s opor't~~ m partiw..la.r ~. geraç~ 
jovan, cuja pn~eli taçt.1~ •' di~erente daquela: ô.'!s ides d 193· ~ 
tante pel* utils~ n@3=àial&ti~9 quante pela t•enica sublimi= 
nu psicol6gi~, como pel<Jl. m''õ.esin.f'olog~'~', •~ pre.coni~ ~ 
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29 o Jllmir mil· hd~~E~:sqt' <U;~ ~J~ Gí'I11-LT.§: l-~·!A: ~fENEZES DE MAGl"" 
LB'AiES:: 

C~ngratul.,.me mtu ta efu i ~nt com emiJ.?.entc: patl:fcio 
Ministl~a G$rald•l Bezerr51. d Menez~ · pelo intastif'.il.&vel se:-nçc 
que pTe .. sta-: ~· nossa: pttt;oi~,_ &:tr~"'* d<'tJ ~eu maenif'ice li vr.• !l ~ . 
mUDim . ~ ~~Ç,.; ;Qm,ml,\'lH'i.:i4 (Ri d~& J."':~mir ... , }0=V,_,74) o-
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A. magni!'i~ obr.ú~ .&L.Qgm,~ -, Çrí~;!~ Ikw.._.tr.1n~:&!.1 . «< 
~nistr'If Ge:r·ald.. Bf)z rra d :-1enazeSt:~ ê um exe lente tr&'ba·lll• de: 
~nt~s 21 com o qwa o autor· r ss&l t~" 0:3 erre:::J dQ id legia mii.r--
xist ·-leninig-l y.,. (Ri · de Janei:r 'P Z2·~III·.,75} o 
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31. o. Tell o C@l" PM ODILON CAMARGO~ Chefg da Case Militar do G~ 
vernador do Est ado d~ Rio Grande d·' Sul: 

Q. c.2JDlmimq = stLü!.~JRU.W~i-ª', qufl j~ conhecia õ.e, edi~ 
çf.es antE':1'ie~reg., aonsti tui~se~ sem quaisqu.er.· duvida.síl.. nUJlle. v&J..icr
oa?:. eel~.·bor&çâe ~ ce.usa, d.&: liber~.ad~). {Po?to AlegrG, 2~1!=72} o 

90 (Continua~&~} ~ Gtiuer&l=d~~Exérci~s ~IO DE LYRA TAVARES~ 
A('ab* d , l<t:? a. 3':A· ~ ediçãt~~ &tmplim:da\ll do 3 u ~pcrtun . trablt= 

l ha .Q .... QJ'lM • = Çritic~toaRoutr5n~.tl~.il O t11~ ' sempr.. ~tuatl 9 
par~t; ~6\.'ll~~~c ente doa qllal pens&m~ aom BQri@dadet n11a: prebl :s· 
da soe1~dade em que vi~em ~ e des perig•a qu~ a a~~ j~ qus 
mui ti!Ps: ndlo sab·em comp:r. 7ld«i:c' ta pese · o olim~. de li berdacte que.~ 
por inadvert&ncia ~ numero aos: pevea: j á nQe têm o pri v:Uégi de d C> 
fhl~o. e cem pra~=- e per sarem. j ustett qile reiter.w: ea meus ccncei tn 

oonatantea da pr.iprilllJ publicaçst:e (Pilú:'ia·~ l5=III<-=>71) o . 
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O COMUNISMO - CR1TICA DOUTRINÂRIA - 6a. ed., 197 -8 

de GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Pronunciamentos de representantes das Forças Armadas sobre as diversas 

edições 

~ ElCeRCITO .-

l. Marechal HUMBERTO .DE AL~NCAR CASTELO BRANCO, ex-Presidente da Rep§ 
blica: 

A obra o Comunismo - Critica Doutrinária é um meritório trabalho 
de esclarecimento da opiniao pUblica. 

2. Marechal ADEMAR DE QUErROZ, ex- Ministro do Exército: 

Magnifico e oportunissimo trabalho, contribuição preciosa sobretu
do para o despertar de consciências entorpecidas e esclarecer os me
nos atentos contra essa ideologia malsã, inadequada aos brasileiros e 
cujos principais métodos de ação repousam na dissimulação, na menti
ra, na deslealdade e no cinismo (Rio, 10.IX.62). 

3. Marechal D~CIO ESCOBAR, ex-Ministro do Exército: 

Li com grande agrado e não menor proveito o magnifioo estudQ sobre 
o Comunismo. Felicito o eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
e peço a Deus que o autor persevere em sua pregação (Rio, 16.XI.62). 

4. Marechal NELSON DE MELO, ex-Ministro do Exército e Chefe do Gabine 
te Militar da Presidência da República: -

O prezado e eminente amSgo Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, no 
seu excelente livro o Comunismo - critica Doutrinária, escalpela,com 
argumentos irretorquiveis, a torva e diabolica ideologia que tantas 
desgraças tem causado ã hum nidade. Parabens pelo êxito de sua magnf 
fica obra (Rio, l9.IV.75). 

5. Marechal JUAREZ TÂVORA: 

Li, com prazer e proveito, durante este fim de semana passado em 
S.Pedro d'Aldeia, o excelente trabalho O Comunismo - Critica Doutriná 
!!!• de Geraldo Bezerra de Menezes( Rio, 4.xi.72). 

6. Marechal FLORIANO DE LIMA88AYNER, Ministro do Superior Tribunal Mi 
litar: 

Nas páginas de O Comunismo encontra-se condensada uma preciosa ma
téria de esclarecimento doutrinário sobre a nefanda ideologia moscovi 
ta. A linguagem é elevada e a argumentação se coloca em nivel cultu~ 
ral que exige, para seu completo entendimento, leitores de boa cat~s~ 
ria (Rio, 20.IX.62). 

7. Marechal OSWALDO DE ARAUJO MOTTA, ex-Comandante dos II e IV Exérc! 
to e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas: 

Desde logo, verifico haver o autor ab~ado com coragem e oportuni 
dade tema atual, que vem suscitancto debates nos mais variados circu-
las, em particular entre as cla sses dirigentes do Pais. Numa hora de 
sentidas omissões e ir.c·o'1lpreens!vel despreocupação de muitos para com 
o perigo comunista, m~nifesto meu particular apreço e agrado pelo tra 
balho apresentado (Rio, ll.XI.62). 
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8. Marechal JOAO BAPTISTA RANGEL: 

O trabalho O Comunismo merece louvores pela ~implicidade, firmeza 
de convicções e lucidez da documentaião em que se estriba. A contri
buição do ilustre patrício contra a nefanda doutrina" é valiosa e 
merecedora de seguidores sob todos os aspectos e em todos os campos 
(Rio, 10.IX.62). 

9. General-de-Exército TRISTAO DE ALENCAR ARARIPE: 

Cumprimento o ilustre Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela eru 
dita plaqueta contra o Comunismo, em sentido elevado e objetivo ( RiÕ 
6.IX.62). 

10. General-de-Exército AUReLIO DE LYRA TAVARES, ex-Ministro de Exérci 
to e Embaixador do Brasil em França, da Academia Brasileira de Letras: 

Pelo assunto e pela orientação, O Comunismo já seria uma colabora
ção construtiva para o preparo da consciencia cívica do povo. t, po 
rém, mais do que isso, pela felicidade da síntese e pela autoridade do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e pela sua presenla num dos seto
res da vida nacional - o do Trabalho - mais sujeitos a deformação das 
idéias e dos conceitos com que se pretendeu implantar aqui a luta de 
classes, como caminho para a comunização do Pais (10.IV.66). 

Acabo de ler a 3a . edição, ampliada , do seu oportuno trabalho O 
Comunismo- Critica Doutrinária. O tema é sempre atual , para esclareci 
mente dos que pensam, com seriedade, nos problemas da sociedade em 
que vivemos e dos perigos que a ameaçam, já que muitos não sabem com
preender e pesar o clima de liberdade que, por inadvertência, numerosos 
povos já não têm o privilégio de desfrutar. 

~ com prazer e por serem justos que reitero os meus conceitos cons 
tantes da própria publicação _(Paris- 15. III. 71) • 

11. General-de- Exército SYLVIO FROTA, Ministro do Exército: 

Acusando ~ecebimento dos exemplares do seu trabalho O Comunismo -
Critica Doutrinária, agradeço a gentileza da remessa e tenho a satisfa 
çao de comunicar-lhe que já determinei sua distribuição para as organi~ 
zações militares em todo o País (Brasília, 28.III. 75). · 

12 . General-de-Exército REYWALDO MELLO DE ALMEIDA, Comandante do I Exér 
cito: -

o Comando do I Exército recebeu exemplares do livro O Comunismo 
Critica Doutrinária de autoria do Professor Geraldo Bezerra de Menezes. 

Tive a oportunidade de ler e apreciar o seu conteúdo doutrinário 
para a formação de cidadãos democratas. Trata-se de •obra que de há 
muito se fazia necessária para orientação de alguns . que,por falta de 
elem-ntos para análise, pudessem avaliar as desvantag~ns do Comunismo 
ateu. 

Em consequência, congratulo-me com o autor pela grande contribui
ção que presta à causa democrática (Rio, 14 . IV.75). 

13. General-de-Exército ANTÔNIO JORGE CORREA, Chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas, ex-Secretário-Geral do Exército: 

Li com muito interesse O Comunismo - critica Doutrinária do eminen 
te patr!cio Geraldo Bezerra de Menezes. Sinto-me fortalecido, com o 
depoimento ali contido, nos conceitos que f~zia sobre os malef!cios de 
tÃo nefanda doutrina q~e se opõe ao sentimento cristão do nosso povo e 
9ve tantos males vem c~usando à humanidade (Rio, 23 . XI.70). 

14. General-de-Exército .:I 'JMBERTO MELO, ex-Comandante do II Exército e 
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas: 
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A maestria com que foram abordados na Critica Doutrinária, de auto 
ria do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes , as contradiçoes do comunis 
mo recomenda o livro~ leitura por todos. ~obra de alerta dado à Na~ 
ção. 

15. General-de-Exército JOS~ CANAVARRO PEREIRA, Comandante do II Exér
cito: 
No magnífico livro O Comunismo - Critica Doutrinária, de autoria 

de Geraldo Bezerra de Menezes, tive oportunidade de colher interessan
tes e profundos conhecimentos sobre essa i~eologia e que, tenho certe
za, serão muitos úteis aos meus trabalhos neste Quartel General (São 
Paulo, 20.X.70). 

16, Gcneral-de-Ex6rcH'o JOSt PR.1GOHENI, Conandante do 2g Ex6rci to; 

No seu livro O Comw1l l': r.:o - Crit ica Doutrinária, o 1lu:3tre Dr, Ge
raldo BP.zerra de Meneze s faz tuno pro fundo onÓli:le do doutrina l!larxis
ta. 

A clnreza c a prc ci:;llo com que o el!lbasal!lcnto fil osófico do comu
nismo é apreciado em sua obra, t ornam-no indispenstlvel b::: bibliote
cas dos homens res ponsáveis quei por obrigaçllo e convicçao , devem co
nhecer as raizes do credo verme ho, para poder combatê-lo efi c~zmonte 
(Silo Paulo , SP, 12-Il-1979). 

17, Genoral-de-Ex6rcito AYRTON PEREIRA TOURINHO, Comandante da Escola 
Superior de Guerra: 

Li o livro O Comunismo - Critico Doutrinária com muito interesse, 
constatando tratar-~e de trabalho s6r1o, lÚcido e bem fundamentado 
por isso mesmo constituindo-se ec valioso instrumento para a oriento-
çllo da nossa juventude (Rio de Janeiro, 13-VII-1976), · 

18, Gencral-de-Ex6rclto DILERMANDO GOMES MONTEIRO, do Superior Tri 
bunal ~1111 to r: 

O 11 vro O Comun1.smo -Cri ti c a Doutri nária, 6a . ediçtlo, do eminen
te pa tric i o Geraldo Bezerro de Menezes, 6 uma sinte sc claro, objetivo 
e de intere:::se geral (Brasilia, 16-II-1979). 

19. General-de-Exército JOÃO BINA MACHADO, ex-Comandante da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército, e do IV e I Exército: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo magnífico, 
patriótico e oportuno trabalho (Rio, 2.y.66). 

2 fi General MD~CÍR ARAUJO LOPES, primeiro Presidente da Comissão Naci~ 
NAl de MOral e Civismo: 
Trata-se de trabalho de excepcional mérito sob muitos aspectos,mas, 

sobretudo, naquele referente à divulgação de vultuosa e especializada 
documentação· em síntese simples e pedago·gicamente bem apresentada. 

e1 . General-de-Divisão AYRTON RIBEIRO DA SILVEIRA, Diretor da Direto
ria de Pesquisa e Ensino Técnico do Exército: 
Após receber todos o~ ensinamentos e desfrutar dos esclarecimentos 

apresentados, cumprimento o prezado patrício Minis tro Geraldo Bezerra 
de Menezes pelo excelente grabalho O Comunismo - Critica Doutrinária . 
Expresso-lhe minha sincera e forte impressao pela explendida critica e 
maneira de expor o problema (Rio, 12.VI.75). 

22•. General CARLOS ALB.>P.TO DA FONTOURA, Embaixador do Brasil em Port_!! 
gal: 

Recebi O Comunismo - Crítica Doutrinária do ilustre Ministro 
do Be%erra de ~lenezes. 

Veio-me mesmo muito a propósito, quando assisto neste pais a 
entre Comunistas e Socialistas. Ser-me-á, sem dúvida, de máxima 
(Lisboa, 22.VII.75), 

Gera_! 

por:(. ia 
valia 

79· i 3 
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23. General IVAN DE SOUZA ME'riDES , Comandant.e da Escola de Comando e 
Estado Maior do Exército, ex- Comandante da Ba. Região Militar: 
Já possuia e lera o livro O Comunismo-Crítica Doutrinária do Mi

~istro Geraldo Bezerra de Menezes , e dele me tenho utilizado frequentes 
vezes na orientação da instrução de oficiais e sargentos na Ba. Regi
ão Militar . 

~ uma síntese simples, clara e precjsa dos aspectos filosóficos do 
comunismo, que deve continuar a ser arrp~amente difundida, sobretudo nas 
universidades (Belém, 10.XI.75). 

24. General TÓLIO CHAGAS NOGUEIRA, Comandante da Academia Militar das 
Agulhas Negras: 
Cumprimento o renomado Professor e Ministro Geraldo Bezerra de Me

bezes pelo alto valor de O Comunismo-Crítica Doutrinária. O excelente 
trabalho serve mesmo como um importante esclarecimento a opinião pÚbli 
ca (Resende, 7.V.74). -

25, General de Divisao HENRII.tUE BECKHANN FILHO , Comandante da 2a, Di
visl!o do Ex~rcito: 

O livro O Comuniqno - Critlca Dnutr1n~ria reflete a elevado capa
cidcde de an3lise e lucidez do autor (sao Paulo , SP, 24-IX-1980) . 

26, General. de Divis.(!o JOS!t LUIZ COELHO NETO , Comandante da 4n. Divi
s1!o do Exórci to: 

Nos dois livros Q ComunisiJo - Critico Doutr1n6ria, 6a. ed ., o! 
Vida Substancial do Espfrito ficam per feitamente ressaltados o per
feiçGo do estilo e a firmeza de opinil!o do autor (Bolo Horizonte ,- 16-
IX-1980), 

27. General do Divisl!o ALZIR BENJAMIN CHALOUB: 
Agradecendo ao Mini s tro Geraldo Bezerra de Menezes a gentileza da 

oferta de O Comunismo-Critico Doutrin6ria , 6o. ediçao 1 cumpre-me di
~er-lhe que, por seus m6ritos, jÓ cons t a va de mi nha blblioteca por
ticulorl agora ~alorizada pelo del icado ded i catória (Rio de Janeiro, 
9-IX-l9tl0) , 

28, General OCTAVIO COSTA: 

Conhecendo - como j6 conhecia - o odmir6vel sintese O Comuni smo -
Critico Doutrin6rio, ag ora em sexto ediçl!o , po"so afirmar que poucos 
trabalhos de"so natureza terl!o sido tl!o óteis b reflcxl!o ideológica 
da mocidade, indicando caminhos o seg ui r e descaminhos o conhecer 
(Rio de Janeiro, 1.!-IX-1980) • 

29. General SYLVIO OCTÂVIO DO ESP!RITO SANTO, Comandante da Academia Mi 
litar das Agulhas Negras, ex-Comandante da 4a. Brigada de Infanta
ria: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezer~a de Menezes pela excelência 
do trabalho O Comunismo - C r! ti c a Doutrinária, cuja finalidade de comba 
te ao comunismo e a campanha esclarecedora da opinião pÚblica fazem jus 
à personalidade marcante do autor (Belo llorizonte, l.IX. 75). 

~o. General MOACYR PEREIRA , Corncndon te do la. Brigado de Cavalaria Moto
rizodá . (III Exórcito): 

t justo dizer co Ministro Geraldo Bezerra de Menezes do mórito que 
tem a difus~o de ~eu trabalho sobre O Comunismo - Critica Doutrin6ria , 
de leitura fácil e rica em conhecimentos . 

No momento em que o Bras il se mantém calmo e busca scidas pacificas 
pare seus problemas econômicos e sociais , bem ao contr6rio do aue fazem 
outras NcçOes, mais que nunca é preciso saber a realidade do dÓutr i na 
marxista. 

Que a obro circule amplamente, em especial no ~mbito dos mais jovens, 
sao meus votos mais sinceros (Santiago, RS 1 3-III-76). 
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31. General WALTER PINTO DE MORAES, Comandante da 7a. Brigada de Infan
taria Mot~rizada: 

O livro O Comunismo-Critica Doutrinária, do Ministro Geraldo Bezer
ra de Menezes , e um documento de grande oportunidade e alta importância, 
que muito contribui para desmascarar o Comunismo, ideologia de poucos 
adeptos idealistas e de muitos seguidores oeortunistas sequiosos do po
der. e um breviário de defesa da civilizaçao cristã . Deve ser difundi 
do o mais amplamente possível (Natal, RN. l6.VI.75). -

32· Gene r al ARGUS LI11A, Comandante da Primeira Brigada de Infantaria: 

; Feli c ito o autor do excelente trabalho O Comunismo - critica Doutri 
naria pela maneira clara e objetiva com que focalizou tão relevante co= 
mo oportuno problema (6.XI.70) . 

}3 . General AUGUSTO Jose PRESGRAVE, Comandante da 2a. Região Militar, 
com sede em são Paulo: 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de ~1enezes pelo já alcançado 
propósito de bem servir a nossa Pátria com a publicação do precioso l! 
vro O Comunismo - Crítica Doutrinária (4a. edição). 

34. General de Divisão ARIEL PACCA DA FONSECA, Comandante da 2a. Região 
Milita'r: 

Como brasileiro muito preocupado com a construção de urna Pátria gra~ 
diosa - desenvolvida , soberana, respeitada e abrigando um povo feliz, in 
clusive vivendo numa democracia, de acordo com suas tradiçÕes e vocação; 
só me resta aplaudir o lançamento dessa nova edição de O Comunismo-Crí
tica Doutrinária, por sua contextura e por sua oportunidade. 

O livro veio preencher uma lacuna muito importante sobre o tema nele 
tratado - crítica das teses fundamentais da obra de Marx, quais sejam: 
o ateismo comunista, o materialismo dialético e aspectos econômicos e 
sociais. o espírito de síntese, a objetividade e a apresentação tornam 
a obra uma leitura atraente e digna de ser conhecida por homens de todas 
as gerações e profissões (São Paulo Estado de são Paulo , 30.XII.75). 

35 . General RUY DE PAULA COUTO, Chefe do Gabinete do Estado -Maior do 
Exército: 

Muito apreciei os conceitos emitidos pelo Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, em sua obra Q Comunismo- CrÍtica .Doutrinária (Brasília, 
13 . XI. 72 ). 

36 . General HEID1ANN BERGQ\IIST: 

" ... o interessante livro O Comunismo- CrÍtica Doutrinária, do Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes , tao util aqueles empenhados em pre
servar a nossa maneira de viv er (Rio de Janeiro , RJ. S . VIII . 75). 

~ 7 . General SCHNEIDER: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela publicação de 
~ Co~ypi~-crltica Doutrinária, trabalho sempre oportuno de esclareci
mento da consciencia cívica do povo (Rio, 30.XII.70) . 

38 . General ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, Primeiro ViCe-Presidente do Clube 
Militar: 

o magnífico escrito O Comunismo-CrÍtica Doutrinária, do eminente Mi
nistro Geraldo Bezerra de Menezes, é um acervo precioso para nós outros 
democ r atas, e serve de ale'rta para manter sempre atentos os brasileiros 
que amam a noss~ Pátria e não querem vé-la entregue a uma id~ologia gue 
absolutamente nao condiz com a nossa origem, a nossa formaçao e a ideia 
que temos sobre o futuro que para ela almejamos (Rio de Janeiro,23 . I.76) . 
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39 . General ALD~VIO BARBOSA DE LEMOS , Secretirio de Segurança Pública 
do Estado de São Paulo: 

A leitura do magnífico livro O Comunismo trouxe-me instantes de ver
dadeiro repouso espiritual . Corno cidadao brasileiro, corno militar que 
se honra e se orgulha da carreira que abraçou, corno homem público, hoje 
dirigindo urna das mais difíceis e complexas Pastas do Governo de São Pau 
lo , sinto-me profundamente feliz em verificar que nem tudo está perdido~ 
conforme apregoam, com insi s tência, os e ternos derrotistas. O ideal de
mocrático em nossa Pátria ainda pode contar com reservas morais, espiri
tuais e intelectuais de homens corno Geraldo Bezerra de Menezes para de
fendê-lo a qualquer instante. 

Um cidadão que traz na s ua bagagem tantos e tão magníficos titulas , 
desde o de antigo pre sidente do Tribunal Superior do Traba lho até o de 
catedrático de tradlci~na~s Faculdades de ensino das Ciências Juridicas 
e Sociais, representa urna bandeira, um s irnbolo em defesa de nossas insti 
tuições . -

De seu O Comunismo a juventude estudantil não apenas do nosso Pais, 
mas inclusive aquela que se situa nestes lados das Américas, pode extra
ir perenes lições. 

Entendo , de minha parte , que trabalhos do valor de O Comunismo deve
riam encontrar extensa receptividade nos meios intelectuais e especial
mente no meio de nossa juventude universitária , tal o cunho dos seus en
sinamentos, o gabarito dos seus conceitos, a justeza da sua linguagem. 

40 . General ALFREDO AMtRICO DA SILVA, Presidente da Companhia Siderúrgi
ca Nacional: 

O livro O Comunismo - critica Doutrinária, do ilustre patricia Ge
raldo Bezerra de Menezes, e um trabalho meritório e de imenso valor pa
ra a formação civica dos brasileiros (Rio , 6.X . 72) . 

41. General EWERALDO DA COSTA MONTEIRO, Presidente do CESOFAN: 

O Comunismo - critica Doutrinária focaliza assunto de grande atuali
dade, principalmente na presente conjuntura, conturbada pelos extremis
mos de idéias e de costumes. Acredito que o trabalho do dignissirno Pre
sidente da Academia Fluminense de Letras deveria ser divulgado no seio 
da juventude com o fim de esclarecê-la dos perigos que a cercam e que de! 
conhece o que é o regime comunista. (Niteroi , 19.X.72) . 

42 ' General CARLOS STuTIART FI LHO , presidente do In~tituto do Coará: 
No procio::o volume O Cnmun1 ~no - Cri t1 co Dnutri ·1 ~ria o Mlni:; tro 

Gorc.ldo fozerrn de Menezes defende idÓios puros o cristÃs, opondo-se 
crudito~ento o com bom :;onso o potrint ::no ao contmi:;no ~olsao , cnn-

rf.rio di~tnid!:!do do pe::;soo hun!ln<l (Fortaleza , 19-li-1973) , 

43 Coronel LARIO LOF-ES SERRANO , Corn:::ndnn te Gerll::!. da Policio lülitor 
do Rio de Jnneiro: 

G Coo~~do do E::cola de For noçno do Of,cjnis da Policio Militor do 
Riu do Janeiro, com o objetivo de a primorar o ensino <la futuro o f;l.cin
: ldJd o do Cor poraç tl u t nr1n u conhecincnto c o!'lpenll a - ~; e em d i vu~g~ r, cntre 
:;cu:; n:unos , o obro Q Cnrnmin!'to - Cr:ítlca Dontr!nl'ir1n 1 do Professor 
e Hinintro Geraldo Bezerro de Menczc~, pnr oferecer novo~ porspoctiv3s 1 
e m terno s de nndli!;e-critico da d ll tltd no mor x.i.::; to . 

Trotondo- nc de un trol'!Olho con<Jc! ente ·ep) nto de fundar1entns h1.s
tc~r~ C•1- dOtt trj n6rios, npre~ontodo de rancho clarn , objetivo o ::;em p:~r 
tidnr1 !;~o:; ou end.:lnci!IS o::;sogm· ord 'lOS 91 o:::.unos de:;t~: E!;cool a cer
teza de estarem adqui r indo amplos o correto::; cns i nooontos sobre o t o
mo t~ o dol.otido nos d l ve ::;os setores do vida ::;ócio-educacional e po
lftjco tro!;iloiro 

(Trecho c.lo oficio n . ll6::.6, de 24- 9-1973 dirigido pelo Co:n:~ndante 
GcrnJ da PII!RJ ao pr onidcnte da Comj:;sllo Nndonal do Moral e Civi::;mo) , 
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Coronel de Exército JOÃO IGNACIO PEREIRA DA COSTA, Secretário de Se- . I 
gurança do Estado do Rio de Janeiro: 

Ao eminente Professor Geraldo Bezerra de Menezes desejo expressar, a
pós leitura atenta que fiz do importantíssimo trabalho, sobejamente com
provado agora pela sua Sa. edição , minha palavra de profunda admiração p~ 
los conceitos e ensinamentos nele inseridos . 

A religião é livre, como livre é a manifestação do pensamento das Na 
ções Livres. Por este motivo, acolhendo tudo o que a imaginação fértil, a 
cultura e a inteligência com que o dign!ssimo presidente da Academia Flu 
minense de Letras produziu em seu livro O Comunismo-Critica Doutrinária, 
Bão posso furtar-me de manifestar ao Professor Geraldo Bezerra de Mene-

zes minha solidariedade ~o que m~n~iona, logo no inieio, quando mo~ 
tra que "o comunismo é · fjlosofia de vida baseada no mais grosseiro mat~ 
rial ismo ", "não admite que a criatura se curve diante do Criador. Ret!. 
ra Deus dos altares. Aranca-o do coração do povo e, para vergonha nossa, 
coloca o l>omem aos pés do próprio homem". 

Que o autor não esmoreça e continue na batalha contra essa ignomin!. 
osa doutrina , iluminado por Deus Todo Poderoso (Niterói, 8.V.74). 

, 45 Coronel OSMANY MACIEL PILLAR , Comandante do Forte de Copacabana e 
39 GAOS: 
O livro O Comunismo - Critica Doutrinária, pelo seu conteúdo, serv!_ 

rã de valiosa fonte de consulta para instruçao de Oficiais (Dezembro -
• 1972). 

45-A Coronel WALDIR DA COSTA GODOLFIM 1 Diretor da Biblioteca do E~~rci
to : 

o livro O Comunio~o - Critico Doutr1n6r1o 1 de autoria do Sr . Geral
do Lezerro de Menezes, é de excepcional valor sobre muito~ aspectos e 
o autor po~sui curr1cll}tlM vitoe dos t'lll s oxten~o5 o brilhantes . Con:;
t1tui oxcelonto :;ub:;fdio pmo estudo dos bo:~es idcol6gicos do guor
ro rcvolucion6ria (Rio de Jonciro 1 2u-III-197l) . 

46 Tenente-Coronel JANDIR Vf~RI, Comandante do 279 Batalh~o Paraquedi~ 
ta, Vila Militar - Rio de Janeiro: 

Bem sei que um elenco sem fim de intelectuais já se pronunciaram se 
bre o livro O Comunismo - Critica Doutrinária, assim sendo vou dizer aõ 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes simplesmente que nele encontrei meri 
diamente sobre o assunto tudo o que senti falta ao tempo dos meus estu-
dos nos bancos d a Escola de Comando e Estado-Maior do Exérjcito (Rio , 
24.VI.75) . 

47 .· Tenente- Coronel DELSO LANER PERET ANTUNES, Secretário de Segurança 
e Informações do Estado de Santa Catarina: 

A excelente publicação O Comunismo - Critica Doutrinária, da lavra 
do ilustre patricia Ministro Geraldo Bezerra de Menezes , honra as letras 
brasileiras, formando e esclarecendo a mentalidade do nosso povo (Flor!_ 
anõpolis, 23.XII . 72). 

~ MARINHA é-

~~ . Almirante BENJAMIN SODRt, Presidente da Comissão Nacional de Moral 
e Civismo : 

Uma das fa l has das democracias é, seguramente, omitirem-se na divul 
gação de publicações que permitam à sua juventude optar pelos caminhos
certos e que a elas conduzem. 



Essa deficiência não é encontrada em regimes totalitários, que pri
mam por introjetar na mente jovem os valores em que se apeiam, alguns 
válidos, mas dentro de uma escala incorreta . · 

No desejo de procurar corrigir~ falha apontada~a Comissão Nacional 
de Moral e C i vis mo, em virtv.l5e de de cisão plenária, roga a colaboração 
valiosa do Instituto Nacional do Livro no sentido de imprimir e difundir 
pelos estabelecimentos de ensino brasilei ro a explêndida obra O Comunis 
mo - Crítica Doutrinária, do Professor Ministro Geraldo Bezer~a de Men~ 
zes. 

Na luta ideológica caracteristica do campo psico-soc~al da Guerra 
Revolucionátia, a difusão do trabalho em pauta, pelo seu sadio aspecto 
axiológico, síntese e firmeza de conceitos, conscltuirá medida de gran
de valia (Trecho de ofício de 20.IX.72, endereçado à Diretora do Insti
tuto Nacional do Livro). 

49 A:::.mironto ARY DOS SANTOS RONGEL, pro!!idcnte do Comissllo Nacional de 
Moral o Civismo : 

Sati:Jfator iot'lente 1 tivemos conhcdmcnto de que se pretende di :; tri 
buir o trabalho Q Comuni~no- Critica Doutrin6ria 1 de outorio do Pro
fcs:Jor Gora::.do Bezerro de Menezes, iluatre Con:Je::.hoiro do Comissllo Na
ciona::. de Mora::. e Civismo, b futura oficialidade des!le Corporaçllo, 
atrav6!! do Comando do E:Jcolo do Formaçllo de Of ic iais. 

Em verdade, como se frise no oficio recebido , o livro em pauta "ofe
rece novas llerspectivas, em termos de an6lise-critica do doutrino mur
:xista". Po~ns comunicações quo no:J chegam, podemos as!Jegurar o V. E:xa. 
que o estudo vem despertando em nuito:J :Jctoros, mi:::.itares c univers!
t6rios inc::.usive 1 vivo interesse . E logrou especial acolhida nesta Co
missllo , tanto que, por docisllo plen6ria 1 foi resolvido rccornond6-lo b 
publicaçllo pelo Instituto Naciono::. do Llvro (Oficio ng 437/72, de 20-
9-1972) . . 

O o:xame doutrinário, o que o autor se entregou com a maior seriedade, 
6 prcc i:Jo o esclarecedor, revestindo-se de cunho acentuadamente c.ívico, 
no repódio bs concopçt'!cs moteriali:Jtos e totalitárias que so opt'!em aos 
princ.ípios cri:Jtllos e dcmocr6ticos que forjorat'l a civi::.izaçllo brasi
:::.eira (Oficio n . 675/73 - C!IHC do presidecte do CNMC ao E:xmo . Sr . Co
ronel Lário Lopes Serrano, Cot'londonte do Policia M1J1tar do Rio de Ja
nejro, da~odo de 26-9-1973) . 

50 • A::.mironte-de-l!:aausdra C11RLOS J1C: ,;Rh 1Ub: Hi:G&,IlJE OR NuHUNIJ A, Comlln
dantft de Escola Superior de Guerra: 

O proveitoso livro Q Comunismo - Crítica Doutr1n6r1a 1 em se:xta 
ediçllo

1 
de autoria do Mini~tro Geraldo Bezerra de Menezes, muito os

clnrcco o quanto 6 grave o Comunismo paro as naçt'!os de pred15posiçllo 
democrótica (Rio do Janeiro, 3-IX-19tlü) . 

5l . Almirante-de-Esquadra SILVIO MAGALHÃES DE FIGUEREDO: 
Excelente análise doutrinátia dos aspectos político-filosóficos e 

sócio-econômicos do materialismo marxista, a qual evidencia e enfatiza a 
realidade e o mito da utopia comunista. ~ um livro cuja proposi~ada li~ 
guagem acessível, mantida em face do objetivo visado, permite, nao obs
tante, constatar a qualificação de "scholar" do autor e seus idealistas 
anseios em prol dos propósitos de humanização do homem. Além de necess~ 
ria, sua dtvulgação torna-se oportuna, em particular à geração jovem~ 
cuja pro)d íti .r.a:r;ão ê diferente daquela dos 1.dos de 1935, tanto pela suti-
leza e neo-dialética , quanto pela técnica $úbliminar psicológica, como 
pela "des!nformatyza" ora preconizadas pelos burotecnocratas do "Poder 
pelo poder" , tão magistralmente caracterizada por Owcwl (Brasília , 2.IV. 
74). 

52. . Almirante-de-Esquadra GUALTER MARIA MENEZES DE ..MAGALHÃES., Chefe do 
E~tado-Moior da Armnda : 

Congratulo-me muito efusivamente com o eminente patricia Ministro Ge 
raldo Bezerra de Menezes pelo inestimável serviço que presta à nos~a p~ 
tria, através · de seu magnífico livro o Comunismo- Crítica Doutrinaria 
(Rio, 30.V . 74). 

, 1 fi f (} 
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53 , Almironte- de- Eaquodra CARLOS AUTO DE ANDRADE , Diretor
Geral do Pos3oal do Marinha : 

Os livros Educoc~o l!o,.o: g Civ:'.co - E!ltmlo de Problom[<S 
Bros1lciros e Q Cornmlnr.to - Cr:rt'i'Cã Do~,· -ia 1 do Minis
tro Geraldo Bezerro do Menezes , sno obras de real v:llor no 
entudo tle prollcmon tronllciro::; c or_cntr.çao no f.rco de Ciên
cias Humano::; (Rio do Ja!1oiro , 17-8- 1976). 

54 Vice-Almira~te YVES MURILO CAJATY, Comandante-Geral do Corpo de Fuz! 
.1. leiros Navài s: 

A magnlfica obra ó Comunismo - critica Doutrinária, do Ministro Ge
raldo Bezerra de Menezes, e um excelente trabalho de sintese, com o qual 
o autor ressalta os erros da ide o logia marxista-leninista (Rio, 22 . III . 
75). 

5~. Vice-Almirante HENRIQUE DE MENDONÇA KUSEL, Comandante do 39 Distrito 
Naval: 

Muito apreciei o livro O Comunismo - Critica Doutrinária do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes (Recife, 3.XI.75). 

56 . Brigadeiro do Ar A. BIM NETO , Comandante do Comando Aéreo de Defe
sa Aérea: 

Envio calorosos cumprimentos ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pelo excelente trabalho O Comunismo - critica Doutrinária, Sa. edição. O 
assunto foi tratado com rara felicidade, de forma sintetica, precisa e 
muito objetiva (Brasilia, 7.V.75). 

57. Erigadoir o-do-Ar NIEL VAZ CORREA , do Ent do- Maior dos 
rorçn:J Arocdos : 

Fiz o leitura do livro Q Cormni:mo - Critico Dontrin ria , 
do Minis tro Ger<Jldo Bezerra tle Menezes 1 cor.~ w1 interense crescen
t e , b medida que virava nua::; p6ginas . Foi UJ:l!l leitura verdotlei
romente apo ixononte que me trouxe o alegria de ve~ ificor o exin
têncio de hnr1enn capa zes de abandonar o comodi::;mo da or.~in::;1!o 
poro tle póblico , denmintificor c::;::;a doutrina pernicios<J e 
apon t ar o perigo que elo ropre:Jento onro o hor.~em cono indivi
duo, porque l he nego Deus, c col!lo na~ao, porque o tlc::; ogrego e 
o ::;ujoito ao dominio de um Poder olicni gcno , Ctlrlprimento o 
autor pelo ~1ognifico provo de pr. trioti::;r.to dado o o escrever e 
publicar o excelente livro (Brnnilio , 2- 9-1976) . 
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ANO VII 

INSCRITO NA BIBLIOTECA NACIONAL (M.E.C) 

FUNDADOR: PAULO CARNEIRO -

OUTUBR0/79 

I - O COMUNISMO - CRÍTICA DOUTRINÁRIA 
ele Geraldo Bezerra de Menezes 

GENERAL DWAL DE MORAIS E BARROS 

N9 87 

1) Em coedição IBRASA/MEC e já em 6a. edição, temos a oportunidade de ler 
a obra bem pensada e bem escrita por quem estudou, viveu e conhece os 
problemas sociais que afligem os que se sentem responsáveis pelo bem co 
mum. Como cristãos somos todos responsáveis pela sorte de nossos seme
lhantes. 

2) O Dr. Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes jamais faltou aos compr~ 
missos de ser bom e justo, trazidos do berço, ampliados e fortalecidos 
pela segurança da formação religiosa e cultural. 

3) Bacharel em Direito, Professor catedrático na Universidade Federal Flu 
minense e Presidente do Superior Tribunal do Trabalho, o Ministro Bezer 
ra de Menezes ê, sem favor, atravês da sabedoria de seus julgados e de 
seus ensinamentos, um dos criadores do Direito Trabalhista Brasileiro. 

4) Sem escamoteaçÕes nem mutilaçÕes, o livro em tela condensa, analisa e 
critica o materialismo ateu de todas as vertentes, refutando Fuerbach, 
Hegel, Darwin, Spencer, Halckel, Engels, Marx, Comte, convencendo-nos 
da insubsistência da ciência sem Deus. 

5) Como homens da verdadeira ciência, faz justiça aos sâbios espiritualis~ 
ta Kepler, Newton, Descartes, Pasteur, Ampere, Faraday, Marconi e mui 
tos outros. 

6) Sem fazer vistas grossas ãs mazelas da civilização liberal capitalista, 
contrapÕe-se ã violência, à luta de classes como corretivos das injusti 
ças sociais. SÓ a doutrina social da Igreja pode conciliar os interes-
ses e aspiraçÕes do proletariado com os das classes possidentes pelo 
amor cristão. 

7) O Ministro Bezerra de Menezes esta atualizado com o pensamento univer
sal de sua ârea e a leitura de seu livro ê um banho de ilustração que 
ousamos aconselhar. 

8) Claro, preciso e conciso, o estilo elevado revela a severa dignidade do 
magistrado e professor. 
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O COMUNISMO - CR!TICA DOUTRINÃRIA Sa. ed., 1974 

. de GERALDO BEZERRA DE MENEZES 

Pronunciamentos de representantes das Forças Armadas sobre as diversas 

edições 

E~RCITO 

1. Marechal HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO 
blica: 

A obra o Comunismo - Crítica Doutrinária 
. de esclarecimento da opiniao pública. 

I 

·' · .ex-Pr_e.sj.dente da Rep§ 

um meritório trabalho 

2. Marechal ADEMAR DE QUEIROZ, ex- Ministro do Exército: 

Magnífico e oportuníssimo trabalho, contribuição preciosa sobretu
do para o despertar de consciências entorpecidas e esclarecer os me
nos atentos contra essa ideologia malsã, inadequada aos brasileiros e 
cujos principais métodos de ação repousam na dissimulação, na menti-

· ra, na deslealdade e no cinismo (Rio, 10.IX.62). 

3. Marechal DgCIO ESCOBAR, ex-Ministro do Exército: 

Li com grande agrado e não menor proveito o magnífico estudo sobre 
o Comunismo. Felicito o eminente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
e peço a Deus que o autor persevere em sua pregação (Rio, 16.XI.62). 

4. Marechal NELSON DE MELO, ex-Ministro do Exército e Chefe do Gabine 
te ~ilitar da Presidência a Repúbl.i·ca: 

O prezado e eminente amS.go Ministro Geraldo Bezerra dé Menezes, no 
seu excelente livro O Comunismo - Crítica Doutrinária, escalpela,com 
argumentos irretorqu1veis, a torva e diabolica ideologia que tantas 
desgraças tem causado à humanidade. Parabens pelo êxito de sua magní 
fica obra (Rio, 19.IV.75). -

S. Marechal JUAREZ TÂVORA: 

Li, com prazer e proveito, durante este fim de semana passado em 
S.Pedro d'Aldeia, o excelente trabalho O Comunismo - Crítica Doutriná 
ria, de Geraldo Bezerra de Menézes ( JUo, 4 •. XI. 72). 

' 6. Marechal FLORIANO DE LIMA9~AYNER, Ministro do Superior Tribunal · Mi 
li tar: 

Nas páginas de O Comunismo encontra-se condensada uma preciosa ma
téria de esclarecimento doutrinário sobre a nefanda ideologia moscovi 
ta. A linguagem é elevada e a argumentação se coloca em nível cultv= 
ral que exige, para seu completo entendimento, leitores de boa categ~ 
ria (Rio, 20.IX.62). · 

7. ~arechal OSWALDO DE ARAUJO MOTTA, ex-Comandante dos II e IV Exérci 
to e Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas: 

. .. r~ soe logo, verifico haver o autor ab~ado com coragem e oportuni 
- ? · c teMa atual, que vem suscitancio debates nos mais variados círcu-
~ c c; , :~1'1" partic~lar entre as classes dirigentes do País. Numa hora de 
sen t J das omi~soes e incompreensível despreocupação de muitos para com 

, o perigo ccmunista, manifesto meu particular .apreço e agrado pelo tra 
balho apresentado (Rio, ll.XI.62). 



.,. 

8, Marechal JO~O BAPTISTA RANGEL: 

o trabalho o Comunismo merece louvores pela Jirnplicidade, firmeza 
de convicções e lucidez da documenta~ão em que se estriba. A contri
buição do ilustre patrício contra a nefanda doutrina" é v~liosa e 
merecedora de seguidores sob todos os aspectos e em todos os campos 
(Rio, 10.IX.62). 

9. General-de-Exército TRISTAO DE ALENCAR ARARIPE: 

Cumprimento o ilustre Ministro Geraldo Bezerra de Men~zes pela eru 
dita plaqueta contra o Comunismo, em sentido elevado e objetfvo ?( RiÕ 
6.IX.62). I 

' 
t' 

10. General-de-Exército AU~LIO DE LYRA TAVARES, ex-Ministro de Exérci 
to e Embaixador do Brasil em França, da Academia Brasileira de Letras: 

Pelo assunto e pela orientação, O Comunismo já seria uma colabora
ção construtiva para o preparo da consciencia cívica do povo. É, po_ 
rém, mais do que isso, pela felicidade da síntese e pela autoridade do 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes e pela sua presen2a num dos_seto
res da vida nacional - o do Trabalho - mais sujeitos a deformaçao das 
idéias e dos conceitos com que se pretendeu implantar aqui a luta de 
classes, como caminho para a comunização d.o País (10.IV.66}. 

Acabo de ler a 3a. edição, ampliada , do seu oportuno trabalho O 
Comunismo - Crítica Doutrinária. o tema é sempre atual, para esclareci 
mente dos que pensam, com serie~e, nos problemas da sociedade em 
que vivemos e dos perigos que a ameaçam, já que muitos não sabem ·com
preender e pesar o clima de liberdade que, por inadvertência, numerosos 
povos já não têm o privilégio de desfrutar. 

~ com prazer e por serem justos que reitero os meus conceitos cons 
tantes da própria publicação JParis- 15.III.71}. 

11. General-de- Exército ·SYLVIO FROTA, Ministro de Exército: 

Acusando ~ecebimento dos exemplares do seu trabalho O Comunismo -
Crítica Doutrinária, agradeço a gentileza da remessa e tenho a satisfa 
çao_d~ comunicar-lhe qu~ já determinei sua distribuição para as org~i~ 
z~çoes militares em todo o País (Brasília, 28.III.75). 

12. General-de-Exército REYHALDO MELLO DE ALMEIDA, Comandante do I Exér 
'1 cito: 

O Comando do I Exército recebeu exemplares do livro o Comunismo 
Crítica Doutrinária de autoria do Professor Geraldo Bezerra de Menezes. 

Tive a oportunidade de ler e apreciar o seu conteúdo doutrinário 
para a formação de cidadãos democratas. Tr~ta-se de ' obra que de há 
muito se fazia. I)f;Cessária para orientação de alguns.: que1 por fa·lta de 
eleme~tos para analise, pudessem avaliar as desvantagens do Comunismo 
ateu. ~ / 

Em consequênc!a, congratulo-me com o autor pela grande contribul
ção que presta à causa democrática (Rio, 14.IV.75). 

13. General-de-Exér~itQ ANTÔNIO JORGE CORREA, Chefe do Estado Maior das 
Forças Armadas, X·Secretário-Geral do Exército: 

Li com muito in~er~sse O Comunismo'- Crítica Doutrinária do eminen 
te patrício Geraldo Be~erra de Menezes. Sinto-me fortalecido, com õ 
d~poimento ali contido, nos conceitos que fazia sobre os malefícios de 
tno nefanda doutrina que se opõe ao sentimento cristão do nosso povo e 
2ve tantos male~ vªm Cãusando · à humanidade (Ri~, 23.XI.70). 

14. General-~e-E~rcito HUMBERTO MELO, ex-Comandante do II Exército 
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas: e 
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A maestria com que foram abordados na Crítica Doutrinária, de auto 
ria do Ministro G'raldo Bezerra de Menezes, as contradiçoes do comunis 
mo recomenda o iivro ~ leitura por todos. ~ obra de alerta dado à Na--çao. ~ 

15. General-de-Exército JOS~ CANAVARRO PEREIRA, Comandante do II Exér
cito: 

No magnífico livro o Comunismo - Crítica Doutrinária, de autoria 
de Geraldo Bezerra- de Menezes, tive oportunidade de colher interessan
tes e profundos conhecimentos sobre essa i~eologia e que, tenho ce~te
za, serão muitos úteis aos meus trabalhos neste Quartel General (Sao 
Paulo, 20.X.70). 

16. General-de-Exército JOÃO BINA MACHADO, ex-Comandante da Escola de 
Comando e Estaao-Maior do Exército, e do IV e I Exército: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo magnífico, 
patriótico e oportuno trabalho (Rio, 2.y.66). 

17. General Mo~ciB ARAUJO LOPES, primeiro President da Comissão Nacio 
NAl de MOral e Civismo: 

Trata-se de trabalho de excepcional mérito sob muitos aspectos,mas, 
sobretudo, naquele referente à divulgação de vultuosa e especializada 
documentação·, em síntese simples e pedagÕ'gicamente bem apresentada. 

18. General-de-Divisão AYRTON RIBEIRO DA SILVEIRA, Dir.etor da Direto
ria de Pesquisa e Ensino Técnico do Exércit : 

Após receber todos os ensinamentos e desfr ar dos esclarecimentos 
apresentados, cumprimento o prezado patrício M nistro Geraldo Bezerra 
de Menezes pelo excelente grabalho O Comunism - Crítica Doutrinária. 
Expresso-lhe minha sincera e forte impressao ela explendida cr~tica e 
maneira de expor o problema (Rio, 12.VI.75). 

19. General CARLOS ALBERTO DA FONTOURA, Embaixador do Brasil em Portu 
gal: · 

Recebi O Comunismo - Crítica Doutrinária do ilustre Ministro Geral 
do Bexerra de Menezes. 

Veio-me mesmo muito a propósito, quando assisto neste país a por~ia 
entre Comunistas e Socialistas. Ser-me-á, sem dúvida, de máxima valia 
'(Lisboa, 22. VII. 75) • 

20. General IVAN DE SOUZA ~NDES, Comandante da Escola de Comando e 
Estado Maior do Exército, ex- Comandante da ~a. Região Militar: 

Já possuia e lera o livro O Comunismo-Crítica Doutrinária do Mi~ 
~i stro Geraldo Bezerra de Menezes, e dele me tenho utilizado frequentes 
~ezes na orientação d·a instrução de oficiais e sargentos na 8a. Regi
ao ~ilitar. . 

t uma síntese simples, clara e precisa dos aspectos filosóficos do 
comunismo, que deve continuar a ser aup~amente difundida, sobretudo nas 
universidades (Belém, lO.XI.75). 

21. General TÓLIO CHAGAS NOGUEIRA, Comandante da Academia Militar das 
Agulhas Negras: 

Cumprimento o renomae.o Professor e Ministro Geraldo Bezer·ra de Me
bezes pelo alto yalor de O Comunismo-Crítica Doutrinária. o excelente 
trabalho serve mesmo como um importante esclarecimento ã opinião públi 
ca (Resende, 7.v. 74). -



- .. -

22. General SYLVIO OCTÂVIO DO ESP!RITO SANTÓ, Comandante da Academia Mi 
li tar das Agulha.s Negras, ex-Comandante da 4a. Brigada de Infanta-
ria: 

Cumprimento o Ministro Geraldo Bezer~a de Menezes pela excelência 
do trabalho o Comunismo - crítica Doutrinária, · cuja finalidade d_e comb~ 
te ao comunismo e a campanha esclarecedora da opinião pública fa~ern jus 
à personalidade marcante do autor (Belo Horizonte, l.IX.75). 

23. General t~ALTER PINTO DE MORAES, Comandante da 7 a. Brigada de Infan
taria Hot~rizada: · 
O livro O Comunismo-Crítica Doutrinária, do Ministro Geraldo Bezer

ra de Menezes, e um documento de grande oportunidade e alta importância, 
que muito contribui para desmascarar o Comunismo, ideologia de poucos 
adeptos idealist~s e de mui tos ·seguidores oEortunis~as sequiosos do po
der. g um breviario de defesa da civilizaçao crista. Deve ser difundi 
do o mais arnpl~mente possível (Natal, RN. 26.VI.75). 

24. General ARGUS LIMA, ·Comandante da Prirneira __ Brigada de Infantaria: 

Felicito o autor do ·excelente trabalho O éomunismo - Crítica Doutri 
nÍria pela maneira clara e objetiva com que focalizou tão relevante co= 
mo oportuno problema (6.XI.70). -

25. General AUGUSTO JOS~ PRESGRAVE, Comandante da 2a. Região Militar, 
com sede em são Paulo: 

Felicito o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pelo já alcartçado 
propósito de bem servir a nossa Pátria com a publicação do precioso li 
vro O Comunismo - Crítica Doutril).ária ( 4a. edi·ção). 

26. General de Divisão ARIEL PACCA DA FONSECA, Comandante da · 2a. Região 
Militar: 

Corno brasileiro muito preocupado . com a construção . de urna Pátria gra~ 
diosa - desenvolvida, soberana, respeitada e abrigando um · povo feliz, in 
c!usive vivendo numa democracia, de acordo com su~s tradiçÕes e vocaç~o; 
so me resta aplaudir. o lançamento dessa nova ediçao de O Comunismo-Cr~
tica Doutrinária, por sua contextura e por sua oportunidade. / 

O livro veio preencher uma lacuna muito importante sobr~ o terna nele 
tratado - crítica das teses fundamentais da obra de Marx, quais sejam: 
o ateisrno comunista, o materialismo dialético e as,pectos econôrn~cos e 
sociais. O espírito de síntese, a objetividade e a apresentaçao tornam 
a obra urna leitura atraente e digna de ser conhecida por homens de todas 
as gerações e profissões (São Paulo- Estado de são Paulo, 30.XII.75). 

27. General RUY DE PAULA COUTO, Chefe do· Gabinete do Estado · -Maior do 
Exército: 

Muito apreciei os conceitos emitidos pelo Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, em sua obra Q Comunismo - Crítica Doutrinária (~rasília~ 
l3.XI.72). ~ 

. . 

28. General HER11ANN BERGQ\<IST: 

" ••. o interessante livro O Comunismo- Crítica Doutrinária, do Mi
nistro Geraldo Bezerr ~e Menezes , tao util aqueles empenhados em pre
servar -a nossa maneira de viver (Rio de Janeiro, RJ. S.VIII.75). 

29. General SCHNEIDE~: 

Cumprimento o Ministr o Geraldo Bezerra de Menezes pela publicação de 
~Comunismo-cr!tica poutr(ná~ia, trabalho sempre oportuno 4e esclareci
mento da . consci'Emcrã cívica do povo (Rio, 30.XII.7.0) • . ' 
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30. General ANTONIO FAUSTINO DA COSTA, Primeiro ViCe-Presidente do Clube 
Militar: 

O magnífico escrito O Comunismo-crí.tica Doutrinária, do eminente Mi
nistro Geraldo Bezerr~·de Menezes, é um ac~rvo precioso para nós outros 
democratas, e serve de alerta para manter ~empre atentos os brasileiros 
que amam a nossa Pátria e não querem vê-la entregue a uma ideologia gue 
absolutamente não condiz com a nossa origem, a nossa formação e a ideia 
que temos sobre o futuro que p~r.a ela almejamos (Rio de Janeiro,23.I.76). 

31. General ALD~VIO 
do Estado de São 

BARBOSA DÊ LEMOS, Secretário de Segurança PÚblica 
Paulo: 

A leitura do magnífico livro O Comunismo trouxe-me instantes de ver
dadeiro repouso espiritual. Como cidadao brasileiro, como militar que 
se honra e se orgulha da carreira que abraçou, como homem público,_ hoje 
dirigindo uma das mais difíceis e complexas Pastas do Governo 9e Sao Pa~ 
lo, sinto-me profundamente feliz em verificar que nem tudo esta perdido, 
conforme apregoam, com insistência, os eternos derrotistas. O ideal de
mocrático em nossa Pátria ainda pode contar com reservas morais, espiri
tuais e intelectuais de homens como Geraldo Bezerra de Menezes para de
fendê-lo a qualquer instante. 

Um cidadão que traz na sua bagagem tantos e tão magnÍficos tÍtulos , 
desde o de antigo ~~tê _ do Tribunal Superior do Trabalho até q de 
catedrático de tradicionais Faculdades de erisirio das Ciências Juridicas 
e Sociais, representa uma bandeira, um símbolo em de{esa de nossas insti 
tuições. 

De seu O Comunismo a juventude estudantil não apenas do nosso País, 
.mas inclusive aquela que se situa nestes lados das Américas, pode extra
ir perenes lições. 

Entendo, de minha parte, que trabalhos do valor de O Comunismo deve
riam encontrar extens.a receptividade nos meios intelectuai~ e especial
mente no meio de nossa juventude universitária, tal o cunhó do~ seus en
sinamentos, o gabarito dos seus conceitos, a justeza da sua ~nguagem. 

' . 32. General ALFREDO ~RICO DA SILVA, Presidente da Companhia Siderúrgi-
ca Nacional: 

O livro O Comunismo - Crítica Doutrinária, do ilustre patrício Ge
raldo Bezerra de Menezes, e um trabalho meritório e de imenso· valor pa
ra a formação cívica dos brasileiros (Rio,, 6_.x. 72). 

33. General EWERALDO DA COSTA MONTEIRO, Presidente do CESOFAN: 

O Comunismo - Crítica Doutrinária focaltza assunto de grande atuali
dade, princi~almente na presente conjuntura, conturbada pelos extremis
mos de idéias e de costumes. •Acredito que o trabalho do digníssimo Pre
sidente da Academia Fluminense de Letras deveria ser divulgado no . seio 
da juventude com o fim de esclarecê-la dos perigos que a cercam e que des 
conhece o que é o regime comunista. (Niteroi, 19.X:72). 

/ . 
34. Coronel de Exército JOÃO IGNACIO PEREIRA DA COSTA, Secretário de Se

gurança do Estado do. Rio de Janeiro: 

• Ao eminente Professor Geraldo Bezerra de Menezes desejo expressar, a
pos leitura atenta que fi~ do importantissirno trabalho, sobejamente com
provado agora pela sua Sa • . edição, minhà palavra de profunda admiração pe 
los conceitos e ensinamentos nele inse~idos. -

_ A religião é livra, como livre é a manifestaÇão do pensamento das Na 
çoes Livres. Por es~e motivo_, acolhendo tudo o que a imaginação fértil, a 
cul,'t;:ura ~ e a inteligencia com que o digníssimo presidente da Academia Flt~ 
~nense de Letras prod~ziu em seu livro o Comunismo-crítica Doutriniria, 
Jla.O posso furtar-me de manifestar ao Professor Geraldo Bezerra de Mene-

,.. - .. I ·-
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zes minha solidariedade ~o que rnen~iona, logo no inÍ~io, quando mo~ 
tra que "o comunismo é .fjlosofia de vida baseada no mais grosseiro mat~ 
rialismo", "não admite que a criatura ~e curve diante do Criador. Reti 
ra Deus dos altares. Aranca-o do coraçao do povo e, para vergonha nossa, 
coloca o bomern aos pés do próprio homem" • 

Que o autor não esmoreça e continue na batalha contra essa ignomini 
osa doutrina, iluminado por Deus Todo Poderoso (Niterói, 8.V.74). 

,· 
' 

35. Coronel OSMANY MACIEL PILLAR, Comandante do Forte de Copacabana e .. . 
39 GAOS: .,~ 

O livro o Comunismo - crítica Doutrinária, pelo' seu conteúdo, servi 
rã de valiosa fonte de consulta para instruçao de Oficiais (Dezembro -
1972). 

· ~ 

36. Tenente-Coronél JANDIR VARRI, Comandante do 279 BatalhaÕ Paraquedi~ 
ta, Vila Militar - Rio de Janeiro: 

Bem sei que um elenco sem fim de intelectuais já se pronunciaram so 
bre o livro O Comunismo - Crítica Doutrinária, assim sendo vou dizer ao 
Ministro Geraldo Bezerra de Menezes simplesmente que nele encontrei rneri 
diamente sobre o assunto tudo o que senti falta ao tempo dos meus estu
dos nos bancos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exéricito (Rio , 
24.VI.75). 

37. Tenente-Coronel DELSO LANER PERET ANTUNES, Secr tário de Segurança 
e Informações do Estado de Santa Catarina: 

A excelente publicação O Comunismo - Crítica Doutrinária, da lavra 
do ilustre patrício Ministro Gera.ldo Bezerra de Meneze~ ,honra as letras 
brasilei.ras, formando e esclarecendo a mentalidade do nosso povo (Flori 
anópolis, 23.XII.72). 

MARINHA 

~a. Almirante BENJAMIN SOD~, Presidente da Co ssao Nacional de Moral 
e Civismo: 

Urna das falhas das democracias é, segura nte, omitirem-se na divul 
gação de publicações que permitam à sua juventude optar pelos caminhos-
certos e que a elas conduzem. · 

Essa deficiência não é encontrada em regimes totalitários, que pri
mam por introjetar na mente jovem os valores em que se apeiam, alguns 
válidos, mas dentro de urna escala incorreta. 

No desejo de procurar corrigir~ falha apontadaJa Comissão Nacional 
de Moral e Civismo, em virt~de de decisão plenária, roga a colaboração 
valiosa do Instituto Nacional·do Livro no sentido de imprimir e difundir 
pelos estabelecimentos de ensin9 brasileiro a explêndida obra O Comunis 
~ - Crítica Doutrinária, do Professor Ministro Geraldo Bezer~a de Mene 
zes. 

Na luta ideológica característica do campo psico-social da Guerra 
Revolucionária, a difusão do trabalho em pauta, pelo seu sadio aspecto 
axiológico, síntese e firme~a de conceitos, cons~tuirá medida de ~ran
de valia (Trecho de ofício de 20.IX.72, endereçado à Diretora do .Insti-
tuto Nacional do Livro). · • 

39. Almirante-de-Esquadra SILVIO MAGALHÃES DE FIGUEREDO: 

_ Excele~te análise doutr~nária dos aspectos político-filosóficos e 
socio-econornicos do materialismo marxis·ta,. a qual evidencia e enfatiza a 
realidade e o mito da utopia comunista. ~ um livro éuja propositada lin 
guagem acessível, mantida em face do objetivo visado, permite não obs-
tante, constatar a qualificação de "scholar" dÓ autor e seus 'idealistas 



• . -
.. 

• 

-7-

anseios em prol dos propósitos de humanização do homem. Além de necessá 
ria, sua_ ~tvulgação torna-se oportuna, em particular à geração j-ovem, 
cuja p:ço~t.litj~a.-ção é dire~ente daquela qos idos de 1935, tan~o pela suti-
le~a e neo-d1a1ética, quanto pela técnica &ubliminar psicologica, corno 
pela "desinformatyza" ora preconizadas pelos burotecnocratas dp "Poder 
pelo poder", tão magistralmente caracterizada por owwwl· (Brasília, 2.IV. 
74). ~ ,.,) 

'1' 1 ~ f ~· ' t .. r ~ 1 !o-'-,~ )' . .,.., • ., • 
.,. ~ ~ ~ I 4.-A ,. , •. ~ n!'Vo"' ~~ 

40. Almirante-de-Esquadra GUALTER MARIA MENEZES DE MAGALHÃES: 1 

Congratulo-me muito efusivamente com o eminente patrício Ministro Ge 
raldo Bezerra de Menezes pelo inestimável serviço que~presta à nos~a pã 
tria, através de seu magnífico livro O Comunismo - Cr1tica Doutrinaria 
(Rio, 30.V. 74). 

41. Vice-Alrniran-tê,~ YVES MURILO CA:JATY, ~omandante-Geral do Corpo de Fuzi 
leiros Navâí.s: 

A magnífica obra O Comunismo - Crítica Doutrinária, do Ministro Ge~ 
raldo Bezerra de Menezes, e um excelente trabalho de síntese, com o qual 
o autor ressalta os erros da ideõlogia · marxista-leninista . (Rio, 22.III. 
75) • -

42. Vice-Almirante HENRIQUE DE MENDONÇA KUSEL, Comandante do .39 Distrito 
Naval: 

Muito apreciei ·o livro O Comunismo ' ~ Criticá Doutrinária do Ministro 
Geraldo Bezerra de Menezes (Recife, 3.XI.75). 

AERONÂUTICA "' 

43. Brigadeiro do Ar . A. BIM NETO, Comandante do C ando Aéreo de Defe
sa Aérea: 

Envio calorosos cumprimentos ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
pelo excelente trabalho O Comunismo - Crítica Doutrinária, 5a. edição. O 
assunto foi tratado · com rara felicidade, de forma sintetica., p~ecisa e 
muito objetiva (Brasília, 7.V.75). 

Continuaçao - EX~CITO 

44. General MOACYR PEREIRA, Comandnnte da la. rignda de Cavalaria Moto
rizadd r(III Ex6rcito): 

l justo dizer ao Ministro Geraldo Bezerra de Menezes do m~rito que 
tem a difusa o de :Jeu trabal.ho sobre O Cornunisr1o - Cri tic·a Doutri n~T'ia, 
de leitura f~cil e rica em conhecinentos. . 

No momento em que o B:rasil se mantém calmo e busca safdas pacifi-cas 
para :Jeus problemas econômicos~e sociais, bern ao contr6rio do oue fazem 
outras NaçOes, mais que nunca ~ preciso saber a realidade da dóutrina 
marxista. 

Que a obra circulo anplamente, em especial no §mbito dos mais jovens, 
sao meus votos mais sinceros (Santiago, RS, 3-III-76). 
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' MARINHA (Cont+nunç~o) 

45. Almirnnte-de-Esqundra CARLOS 'AUTO DE ANDRADE, Diretor- · 
Gerol do Pessoal qa Marinha: 
. Os livros Educnçf!o Mornl Q C:ívica - Estuuo c1e Probi enas· 

Brasi:eiros e O CoDunisno - Critica Doutrinária, do Minis
·tro Geraldo Bezerro de Menezes, s~o obras de real valor no 
estudo de probleMas brasileiros e orientaçao na áre~ de Ciên-
cias Humanas (Rio de Janeiro, 17-8-1976) . ·· 

AERONáUTICA (Continunçao) . 

46. Brigadeiro-do-Ar· NIEL VAZ CORREA, do Estado-Maior das 
Forças Arrwdas: 

Fiz a leitura do ·livro O Contmismo - Cr1tica Doutrin6r1a, 
do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes, com wn intere::;se crescen
te, ~ medida que virava suas p~ginas. Foi uma leitura verdn<lei- · 
ranente apaixonante que me trouxe a alegria de verificar a exis
tência de homens cnpnzes de abnndonar o comodismo' da omissão 
para, de póblico, desmi::;tificar essa doutrina perniciosa e . 
apontar o perigo que ela representa para o honem como indivi- ,, .. , 
duo, porque lhe negn peus, e como naqtro, porque .a desagregá ··e · 
a sujeita ao dom:ínio de um Poder alien:ígena. Cumprimento o · . 
autor pela magnífica prova de patriotim,no ,,dada ao ,escrever e · .. · · : 
publicar · o excelente livro (Brasília, 2-9-1976).. · .:· · .. ... · .. .::' :: ' 
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