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A balança da Justiça 
S'ALOMAO ·~UZ f 

.tLm um ctos numeros dJ 
~.Jl:i>5~ \CORREIO Fl.lUM)l. -: 
1u'.<NSE, o brillÍànte jorna: 
H..;ta e poeca, que é J:sím
bardo Peixoto, escre·veu 
ual tormoi:.o artigo sôore o 
t lGulo "A Espada cte Ale
xandre" em que tece vel·
u ... ue~ras observações sôbre 
o Marechal pauio Torres, 
H'.ctaganqo a quem · irá 
nosso amigo GOvernador 
en,t reg.ar a espada, que 
até agora tem si'do posta 
a serviço ,da revoluçlâo . 
.-1.preciei sob.remaneir~ a:s 
considerações do tradutor 
ele "CORIOLANO" , que, 
com .aquela arte de }orna
lista . ·consuma(io, ·não dei
xou transparecer qual o 
candidato que irá apoiar 
em suas tão bem elabora
das crônicas políticas, de 
sabor voltaireano e mali· 
cia ,da . terra dôce da pla
nície goitacá, tão fér til em. 
açúcar quanto em grandes 
valores do espírito 

sei que inúmeros são os 
candidatos a candidato, 
que serão objeto da esco
lha de A1RENA e MDB, 
para a substituiç•ão de 
Paulo Torres; sei que to
dos êles hão de · merec~i· 
a atenção dos nm;sos le
gisferantes, que, entre 
tantos, só podevão esco
lher dois: um para GOver
nador outro para Vice-. 
Governador . 

Mas, hoje, desejo falar
vos sôbre um dos candi
datos, não porque se tra
te de um velho amlgo e 
confrade e uma das ex
pressões mais ilustres da 
in telectualidade fl uminen
se, autor de vários llvros 
de sucesso, maximé no I 
campo das boas letras e 
dos temas jurídicos, nêste 
setor e em assuntos tra
balhistas, em que é cate
ctrií.tice. 

Refiro-me• a Geraldo Be
zéiT"a de Menez-es, M1rus
tro do Tribunal Superior 
do Trabalho e catedráti
co de Direito Trabalhista 
na Faculdade de Direito 
da nossa Uiniversidade e 
MAG!NA !PARS em assun-

tos cató~icos em que e, 
sem· dúvida, uma das mai- • 

·ores flguras na terra flu
minense . 

Possuidor de virtudes di

fícei& de encontrar em to
dos os candidatos, Geral
do, além de possuir uma 
cultuia jurídÍica :invulg1ar, 
é um orador primor(lso, 
um escritor de· prol, um 
diplomata perfeito e tem 
uma vida inteira devota
da ao bem ·público, nos 
tribunais em que há fel
to justiça trabalhista, na 
.qual é figura conhecida 
internacionalmente . 

De uma .austeridade de 
costumes reconhecida, de 
uma pureza invulgar no 
trato da coisa pública, Ge
raldo ·poderá dirigir os 
destinos fluminenses com 
sua notória capacidade de 
trabalho, visão dos desti
nos .de nossa terra. que 
precisa ter à sua frente 
um ve!ldadeiro democrata 
que, tendo a espada · como 
fulcro da balança da jus
tiça, saberá, sempre ·e 
sempre, propiciar, ~ ao po
vo, saúde, energia, educa
ção, transportes, estradas, 
comunicações, auxílio à 
agricultura, aos minerado
r es e .cr1édito à :Lndústría 
e comércio, que são, indis
cutivelmente, sustentácu
los do regime . 

Se eu fosse aqui enume
rar todos os dotes intelec
tuais de Geraldo Bezerra 
de Men'ezes, herdeiro de 
uma das maiores culturas 
brasileiras, aliada a vir
t udes que fi?,eram época, 
teria de encher inúmeras 
laudas, pois sua vida é 

plena de beleza, justiça, 
·atos e obras que o reco
mendam como um dos 
mais completos candidatos 
à substituição de Torres . 

Declarou o Marechal. em 
sua última entrevista, que 
não influirá, junto aos 
congressistas, sôbre a es
côlha de seu sucesoor e 
que nãio .tem candidato 
Isso, já é uma garanthide 
1.1m pleito onde os compo
nentes de nossa ilustre 
assembléia po.der!iO, com 
justiça, selec1onar- os can
didatos, sem paix<ão, nem 

·PARTIS PRIS. 
Os eleitores de ARlEtNA 

~ também os do MDB e:;
t.ã ~, dessa maneira, sem 
compromissos assumidos 
a t.ra v és de barganhas, tão 

' comuns na velha política, 
nem de antipatias ou sim
patias pessoais, qúe ini
bem o eleitor de dar um 
voto consciente, dando pre
ferência realmente ao me
lhor candidato. 

Tenho amigos em am
bos os setores polittcos, 
que constituem os dots 
partidos vigentes, e queru 
aqui para êles apelar, na 
certeza que já é tempo de 
darmos uma demonstra
cão eloqüente que sabemos 
escolher . . 

Geraldo Bezerra de Me
~ez~e~ . é um cidadão que 
sàmente pelo mérito -atin
giu o conceito que des
fruta no cenário intelec
tual e político fluminenses. 

S.eu nome já atravessou 
fronteiras, levando o. no
me do Brasil engrandeci
do, no setor do direito tra
balhista, em que é um dO:! 
---. - -·-·--·- ~ ·-----



luminares no mundo . 
Feliz será o ~tado uo 

Rio se êle fôr o escolhido, 
pois viverá dias de tran
quilli(.lad1e, · .fu&'tliç~.,· ordem, .1 
progresso, porque será. u 
govêrno de um represen
tante da ÉLITE que tudo 
fará, sem dúvida, pelos 
menos aquinhoados, pols 
conhece bem os problemas 
que· afligem o povo brasi
leiro, maximé no campo· 
cultural e econômlco. 

É por isso que deixo 
formulado meu veemente 
apêlo em prol dessa can
didatura; faço-o sem se
gundas intenções, pois não 
sou p o I ítico militante, 
mas tenho um passado 
cultural, na terra flumi
nense, que me dá ensan
cha para inuicar .algt!lémr 
que, sôbre ser impoluto, 
parece-me o melhor dos 
candidatos à curul presi
dencial . 

Se outro fôr o escolhido, 
acatarei com respeito .o 
resultado da escôlha, mas 
lamentarei profundamen
te que os nóssos parla
mentares não queiram, ou 
não p<?ssam, ou não sai
bam, entrE)! '1iantos dignos 
candidatos, selecionar O· 

que mais probabilidades 
terá de fazer um bom go
verno, um grja.nde gt)vlr-· 
no 

~---------- --- --• o 
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_G NA OR 
Assim dtJ~e.ia. tõda a Conrunidade Católic:i do Es. 

tado do Rio de Janeiro. essa elevada magistratura pa_ 
ra o seu g,·n.nde apóstolo leigo - Ministro GERALDO 
BEZERRA DE MENEL.E'S - Presic\ente da COnfede
ração Nacional ãas Congregações Marianas do Brasi~. 

·-Como doutrinador em nome autorlzad{* 
dentro dêste país, soi~ o primeiro 
E agora, VO> queremo•-, atem - mais destacado 
~ governante do RiQ de Janeiro. 

Como "!\filo Peçanha, em seu belo passadG 
nas Relações - em grande Conselheiro 
Vossa Excelênria em í''ócio, é uno, em Magistrado 
muito fará, n~sse E~tado usineiro 

Muitõ se espera e .iá. dô VO!->~o nome ah!. 
em lar;;a direção, em mira dum valor 
como um Prumo, em justiça sorial 

Des~a praia ~m lustrai -- dR bela I;~araí 
buscaremos então, em paradi~ma~ ' 
o VOS§<> nome - pra Goven1ador! ... 
· Belém -Pará - 1.6 .66. 

JOAO DE DEUS DOS SANTOS 
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.G I. A ·OR . 
Assim de<eja, tôda a Con'ranidade Católic!i dn Es. 

tado do Rio dt JaPeiro. e:>sa e1e,·ada magistratura pa_ 
ra o seu gt"n.nde apó~.tolo leigo - Ministro G ERALDO 
BEZERRA DE MENEZ.EiS - Presidente da COnfede
ração Nacional das Congregações Marianas do Brasi~. 

··como doutrinador em nome autorlzad(O 
dentro dêste país, soi~ o primeiro 

- ~~ -""""· :t.Ul.i., destacado 
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Comentário ~a semana 
Por PEDRO C'úRIO 

O FLUMINENSE DE QUE PRECISAMOS ; ~ 
; (}. 

(GUIANABARA J - A proporção que os dias cor- i "" 
rem e se aproxima o instante da escolha do candidato ~ 

para o Ingá, mais cresce o número de pretendentes, ~ 1 
Yisto que a escolha, importará numa vitória eleitoral • 
pré·Jia, . porque os indicadores serão os r.róprios votl:!-n- ª ~t 

E f tes... ;; , 
Se os senhores membros do Parüdo oficial tive- ;;; 

iii rem, na verdade, um pouco de senso patriótico, de ;; 
amôr a terra. fluminense, de respeito a opinião públi-
ca e deseja,rem o retõrno da moralidade a.dministrati- _i ~ 
va, i1ada mais precisarão fazer do que escolher, indi- ~ O 
car, ápoiar. votar e eleger um dos vultos inatacáveis do ; O' 
Estado do Rio - GERALDO BEZERRA DE MENE7,ES ~ )" 
- paradignn, de integridade moral. ~ 

Só a citação do seu nome, . dos mais admirados aca- ~ 
~ 

tado e estimado em todo o território, dispensa maio- • 
res divagações, pois a trajetória de sua vida pública e • 

".," privada. só tem hcn:Yrificado a velha província, com ~ 
~ seu talento, cultura, dignidade. caráter, horiradez, bon- ~ 

dade e tôdas as demais virtudes que possam enrique·- i 
cer uma criatura. 

Vejamos, em rápidas ~inhas, .as credenciais que êle ~ 

pode apresentar sem competidor que o ultrapasse.; ~ 

desde a mocidade vem se destacando· ·pela sua perS<O- ~ ~ 
!' 

nalidade inquebrantável de caráter impoluto, tendo !' 

sido o leader dos acadêmicos da sua época, na Facul
dade de Direito de Niterói; como escritor e cultor das 
letras, é autor de várias obras das mais .admiradas e 

• •louvadas no ram:J do Direito· Qo Trabalho e na Reli
~ giã.o; Ministro do Superior Thbunal do Trabalho, do 
~ qu~l foi presidente e intemerato defensor da Lei e das 
~ classes trabalhi.~tas; catedrático da Fa.culdade de Di- . 

• .. 
reito, de onde foi aluno do.s mais destacados e forçou o· 
seu carater e sua cultura; é dos mestres mais acata

~ ·do e estimado; presidente da ConfederaÇ!ão Mariana 
.Brasileira, pelo seu inconfundível espírito religioso; 

~ · como homem público tem vivido afastado de tôdas as 
correntes politicas ·corruptoras; como chefe de famí
lia, como cidadão . social,- finalmente, em tôd.as as mo
da.lidades, o seu coração e o seu carater são duas jóias 
lapidadas pela mão de Deus. 

Que mais faltará para merecer o sufrágio dos se
nhores políticos da ARENA e do próprio MDB? onde 
buscar rcutre;s candidatos que superem as credenciais 
de Geraldo Bezerra de Menezes? Ele é o fluminense de 
que precisamos e que o povo e'Xige no govêrno do ES
tado, mesmo porque o próprio governadàr Paulo Tor
res, apoiando o seu nome, afirmou na sua recente en
trevista, que smRA" UM CONTRA~SE'NDO IR BUS-
'CAiR-SE. HOME~~S\ NASCIDOS EM qUTROS ESTA
DOS PARA GOVERNADO~ D~ FLUMINENSES, e 
Geraldo Bezerra é niteroiense, de onde jamais se 
afastou. é descendente de uma das mais tradictona.is 
fa,myias do municiJ?io de Paraíba do Sul, do respei
tável trônco de Lean dro Bezer ra ele .Menez.es, seu avó 
e filho de um dos mais devotado ·cultor do Latim e do, 
Direito Canônica, · o inesquecível José. Bezel1l"a, que 
Agri,pino Sriéco afirmou, "o ,Zézé Bezerra conhecra 
mais latim e Direito Canônico que todos os Bispos e 
Seminários do Brasil . . . 

Confiámos na integridade e no patriotismo dos 
políticos que irão sufr!!gar um no~e para sucessor 
do atual governa;dor, nà certeza de que darão ao Es
tado do RiJ um Governador que fará retornar o pres
tigio moral de quf: tanto necessita a terra fluminense 
para se projetar, novamente, no cenário da vida na
cional, como padrão para o Brasil. 
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E;m um. aos numeras dJ . · ·~ ·tos catóücós em_ que · e, ' plena de beleza, j ust.<~ 2, 
~ ' 

1.\.J~ !CORREIO ~UM~;-, ·· sem· dúvida. uma das mai- ' atos e o}>ra.~ que o r ec: i) - · 
.', '• ~,.c;NSE, o briL.{â.nte jorna~ ores figura-s n~L terra !lu- .·, mendam como um c. ).:; 

u.;La e poet.a, que é !sim· minense .. mais completo~. candié. · , ')~ 

bardo Peixoto, escreveu. Possuidor de virtudes <li~ .... à substituiÇE• CJ de Tor :,; L , 

.... a rormoso artigo sôbre o , . fíceis àe encontrar em to- ~ Declarou o 'Marechal. ~~m 

t1culo ·.,A Espada ~e Ale- dos os candidatos, G,eral- . sua última €:atrevi~.t.a , l,\I.Iej 

xandre" · em qu~ tece ve1·- · do .. afém de possuir uma não influirá . junto . . .0 .:; 

u .... ú.elras observações sôbre culttria jurídi-ca. invulg1ar, congressl~tas , sôbre a .es"':' ~ 

· · o Marechal pau:lo Torres, é um orador primorqso, côlha de seu sucessor e 
; . ir.Jagan<io a quem · irá um escritGr de· prol , · · um que nã;o .t em candidato .. ' 

nosso amigo Qúvernador ·diplomata pedeito . e tem rsso, já é urna garantia de · 
, · en.treg.ar a . espada, qu'e uma vida inteira devota- · t.\m pleito onde os compo- ' 
. até . agora tem si-do posta . da ao bem ·público, nos nentes de ··ossa ilustre 

a serviço .da revolução . ·.· tribunais em .que há fel- assembléia poderão, eom 
. · · .-\preciei ~biema.neiTa. a:s to justiça trabálhista, na justiça, selec. onar· os can - ·.• 

cvnsideraçõ7s do tradutor qual é figura conhecida di da tos, sem paixão, :nerr~ · '4 
de "CORIOLANO", qu-e, in ternacionalm.ente.. : . . p AR'I'IS PRIS . , I, 

com .aquela arte de jorna- . De uma austeridade de Os eleiton:s de< A.RE:Nl~ 
_H:, ta . eonsumado, ·não dei· cost~mes re.conhecid.a, de ·~ também o.., do MDB tl>· 

xou transparecer qual o \lma pu1·eza invulgar no t.ã:), dessa ·. aneira, sem. / · 
candidato que irá apoiar : trato da coisa pública, G~- comprom1s.Sot; as s urn1dos 

' em suas tão bem elabora~ raldo 'poderá dirigir os através de a rganhas, tão. 
: das crônicas políticas, , ·de destinos fluminenses com ' comuns na velha polit lca, 

" . sabor voltaireano e mali- sua notória cripaddade de ,. nem de anti ;.>atias ou slm-
.. cia da terra dôce da pla- trabalho, visfio dos desti- . patias petso. is, que t:l1· 

nicie gaitacá,' tão fértil ,em: '.'. nos de nossa terra, . que ' bem o eleit0r de dar 11• 

, açúcar quanto em grandes . · precisa ter à ·sua . frente 'voto consCie:;te, dan·do pr e· . 
. • valores do espírito um ver,dadeiro democrata ferência real.menw ao me-

Sei que inúmeros são os · que, tendo a espada como lhor candid~.to. 

candidatos . a · candidato, • :fulcro da balança da jus~ Tenho !3.1 'gos em a nl -
que serão objeto da es·co- ·tlça, saberá. sempre e· . , bos ós setcres politlcos, • 
lha de ARENA e . MDB, sempre, propiciar, · ao po- que consut .1em vs qots 

~ ·. para a substituiç·ão àe .. ·. vo, , saúde, énergia, educa- .partidos vig,mtes, e qneru · 
\. Paulo Torr.és; sei que to- ção, transport·~.s, . estradas, _aqui para eles apelar, n a : 

dos êles hão de merecú · comunicações, · auxílio à certeza que já é tempo ae 
. ' a a tenção ~os nossos le

•.' '.gisfer.antes, ·, q•u e, eritre 
agricultura, a os ri:únerado- . darmos um .., demon t ra-1 
res e cr'édito à mdústrJa cão elo4üem.e que sn.oe:mos . 

~antos, só :po.der'.ã.o .esco- e comércio, que são, in.dis
iher dois : um para dove~; ,· cutivelmente, · .sustentácu· 
nadar outro para Vice- ~. los do regime. · 
G-overnador. Se eu fosse .aqui enume-

Mas, hoje, dese jo falar- rar todos os dotes inteiec-
vos sôbre um dos candi- tuais de Geraldo Bezerra 

) datas, não porque se tra- de Men'ezes, herdeiro de 

escolher . 
Geraldo F~ezerra de Me'• <, 

ne7~es .é m .1 cidadão que 
somente peJO mérito -at.ln-1;. 
giu o conc ~i to que des
fruta no ce nário intelec
tual e político fluminenses. 

te de um velho amigo e , uma das majores culturas 
confrade e uma das ex7 . brasileiras, ,. aliada a vir-
pressões ·mais ilustres da .tudes que ftzera:in é,poca, 
intelectualida.de fluminen- teria de encher. inúmeras 

: .se, autor de vári.os 11vr.os laudas, pois sua ·, vida é 
' ' . - . ' 

Seu nomt já a travessou. 
fronteiras, ievando o no·· . 
me .do nr~,síl engrandeci·:-; 
do, no setoc do direito em -
balhista, en ~ que é um o~: · 

de sucesso, maxlmê no' • - -~-~·~ · .... ·----........ 
campo das boas letras e 
dos temas jurfdicos, nêste· 
setor e am assuntos tra- , 
balhistas : em QUe é cate-· 

' .drátic&. 
Refiro-~ a Geraldo Be· - ·' z;::_ra de Meneze~.H!lll~~ .:. 

tro do Tribunal Superior~'! .---- -------do Tra balho e cate•irát1· .· 
~·de-Direito Traba:.hiStã ~ 
na FacuÍd;_de de Direito 

, ~no~;-Ui'iiVCrs!9.; ~c1ú 
MAGNA (f'ARS ém ~ssun-___________ .. __ 
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" ' . . . . 'i 
luminarei> no 'munao: •:• ,, 

Feliz será o E-stado ' 110, . , 
Rio ·se êle fór o escolhido,-
pois viverá dlas de tran-:-, 
quil.i{:lad'e, · Jus'tiiç.a~· or<lem.,~. 
progresso, porque será. u · 
govêrno de um represen
tante da ll:LITE que tudo: 
fará, sem dúvida, · pelos 
menos aquinhoados, pois 
conhece bem os problemas 
que afligem o povo bras1-· 
leiro, maXimé no campo 
cultural e econõmJ.co . i 

É por isso que deixo . 
formulado meu veementr 
apêlo em prol dessa can
didatura: faço-o sem se
gundas intenções, pois não 
sou · p o 1 ítico . militante;·:· 
mas tenho um passaao · 
cultural, na terra flumt.J · 
nense , que me dá · ensaÍl· 
.chQ para indicar al~é~/ 
que, .sóbre ser impoluto, 
parece-me o melhor dos · 
candidatos ' à curul presl-

f dencia1. f . . 
Se outro fôr o escolhido, • 

acatarei com· resJ)eito .o 
resultado da escôlha, mas 
lamentarei proftmdamen
te ·que os nossos paria- · 
mentares não queiram, ou 
não p<?ssam, ou não sat
bam. entra 't(antos dignos 
candidatos, selecionar c> 
que mais . probabilidades · / 
terá de fazer um bom go-

. vêrno, um . gr~de g(>vfr-; 
no 

.· 


