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AGRADECIMENTO DO PROfESSOR GERALPO BEZERRA 

NA HOMENAGEM DA FACULDADE DE DI5EITO 

AcadêQicos de Direitos nestes dias em que vos preparais 

para o encontro com o futuro, ai de mim, eu me reencontro com o 

passado. Haveis de compreender,~~~~~~ 
~k 

4e rtoQue interior . .. 
~ Quantas vezes, em tais circunstâncias , precisamos ~ 

para disfarçar emoçOes~ encobri-las, recorro ao pito-

resco dos;- -tempos de estudante n~culdade,... 9ar " C • 

Jos~ L!rio Norival da Rocha, excelente colega, alto~de 
I 

f!sico avantajado, o L!rio, que nlo era nenhuma flor pelo tacanho, 
~ 

tinha o h4bito de pedir a palavra ... reuniOes e restas escolares, 
-

sob o astucioso pretexto de uoa "palavrinha" . 

Na se~slo inicial de minha presidência no Centro Acadêmico 

Evariste da Veiga, cientes os colegas de diretoria, preparei-lhe 

uma surpresa. Mal se projeta na tribuna e bate na tecla enganadora, 

6 advertido sem meios-tons, ~ boa maneira acadAmicas 

.Promessa de palayrinba, 
d44 se tornou um refrlo, 
~lo saia fora da linha 
'ue a turca diz palavrÍo ••• 

De minha parte, nlo vos aceno com "palavrinha", nem mesmo 
I 

com "duas palavras" . A rigor, se o fizesse, à;i teria f Ta', r aa 

~car-me 
· ~ 

~~ 
ultrapa~sa~do o ter~o do discurso,...~ ~odieis;sQbl ... , , 

da tr~~s'~t:i;~singelas expressôes de agrade-

cimento. Nada mais. Nenhuoa oraçlo quilocêtrica . Nenhuma preleçlo 

jur!dica. Nenhuma aUla de Direito do Trabalho. 
~~~ 

Carlyle, ose~eetêe historiador~ o bi6grafo - modelo sua 

vida e sua êpoca, exigia do critico o estado de simpatia para bem 

julgar. t pouco, ouso dize-lo . Mais que o estado do simpatia, sempre 

reclamei a capacidade de amar, para qualquer julgamento. Os que 

trazem o coraçlo forrado de m6guas e ressentimentos, estes 

perdem a)iijiti~ avaliaçlo• ~nso de justiça. Por,m, uma 
..94-~"jJ 

coisa 6 o estado do simpatia, a poss!bfiidade de amar e compreender, 

outra, frisaria o cl4ssico de a16m-car, permitir que "o coraçlo se 

desate em borbotôes de afeto" . 
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~ primoroso discurso de Lyad Sebnstiao GuimarAes de Almeida, 

tern!~simo vate, nao faltou a poesia da sensibi:idade humana. Teste

munhastes, senhoras e senhores, os extremos de cordia:idade atingidos 

pelo escritor modelar, presidente, eleito e reeleito, da Academia 

Fluminense de Letras, Juiz vertical, Juiz - Justiça viva, da con

cepçAo aristotêlica, - mestre de Direito, com admir4vel capacidade 

cultural e hermenêutica. Bom amigo, ele repassou de afeto~ suas 

pa:avrast lXagerou, excedeu-se, fugindo l medida do julgamento. 

Senhoress louvo sem ~esitaçlo os ilustrados professores 

componentes do Colegi~it~ib~c~a~s Scorzelli, Acir 

de PaU:a Lobo, Alaor Eduardo Scyz!nio, A!rton da Costa Paiva, Ale

xandre Cacacho, Carlos Fernando Terra, Carlos Alberto G. da Silveira, 

Ivan An4tocles da s. Ferreira, Joao Josê Ribeiro Ga:indo e Paulo Go-

mes da Silva Filho. Decidiram, por voto unAnime, render justificada 

homenagem aos esclarecidos juristas Que se despediram do nosso con

v!vio, onde, por decênios, orientarao turámas sucessivas de aca-

dêmicos. · ..}-
"'---/X~--~"""";..;.._- ·.C ,, } ~ 

Bernnrd Shaw, ateu confesso~referiu-se, ~ e paradoxal-

mente, a estes "dons divinos"s a lucidez e a eloQuência. lt seu en-

tendimento, irrecus4vel por sinal, a lucidez ê o dom do professor. 

Aos mestres que distinguistess Alvaro sardinha, Sampaio Lacerda, 

Romeu Rodrigues Silva, Paulo Gomes, AntOnio Paulo Soares de Pinho 
~~ e Epaminondas Pontes, ~em1nentes colegas, Deus os galardoou com 

o privilêgio da lucidez, estou em dizer, da nitidez de i dêias e do 

poder de transmiti-las. Jamais reforçaram a legi4o dos repetidores, 
<...J'~~~~:~ 

QUe nada acrescentam ls leituras~ .., 1 •••••"" u rftu&e1'4 nlo exer-
oV...M.-~"' ~~ """ l'h..O'ÇC, ... ..., J~ .(_,.. - \. 

coram o magist~rio eMftr'-r montados em ju!zos alheiosJ~ I~tegram a 
• c)...._.. ,. >. o-h 

categoria dos mestres genu!nos; ~ comentam, interpretam, inovam 
(Y ~~ ~~M.C~ .tl..~~J~ 

e têo • rapr•1 ªtàl :k transmitir. ~~ck. ~. 4 

Por outro :ado, os respeit6vol em pronunciaconto 

harmônico, acolheu a gcnerosa ~p:r~o~p:o~s~t=a~::~~::==~~~~~~~==: 
rofcssor e Desembargador En6as Marzano, 

~/ ~<T~~~~~ nome auteolado no magistêrio e na magistratura~~pe:o voto 

consagrador dos sous pares, 3obranceiracente presidiu aos egrêgios 

Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio 



de Janeiro . 
"""'.4. 

Num abraço cordial! ssimo ao Professor e Deseobargador 
~ 

(). 

Jalmir Gonçalves da Fonte, que tamb~m presidiu, com elevaçlo exempl ar , 

aos Tribunais deste Estado, envolvo os companheiros de magist~rio , 
1 

traduzindo- lhes 1 meu reconhecimento. ...............~, 

ov 
~ evidente,qr s =•~ homenagem nlo teria sentido, se enqua-

drada no r ! gido conceito de justiça . Mas, "a vida transborda dos 

conceitos" , ensina- nos Santo Tomás de Aquino, o mais realista dos 

Santos , o mais santo dos sábios. 
' ..... ~~~~~" 

Concluirei, dirigindo- me ~1nn l!!io ~' consenti 

IA-0 

na reverência aos meus grandes mestres da ciência do Direito . Nlo 

conheci maiores, assim na abnegaçao, na objetividade, no esp!rito 

universitário, assim no trato das normas, no conhecimento dos insti-

tutos , na riqueza da doutrina . Ei- losz Abel Magalhaes, Oliveira 

Viana , Alvaro Belford, Afonso Cláudio , Adelmar Tavares , Paulino 

Neto , R~on Alonso, Homero Pinho, Ribas Carneiro, Oscar Przewodowski , 

Teles Barbosa e Antenor Costa . Seria longo fixar- lhes o perfil , 

as atitudes na cátedra , a metodologia, os conceitos jur!dicos e 

metajur!dicos, a contribuiçlo te6rica. 

V6s, os jovens, que essencialmente lidais com o futuro , 

embalados pela força do vosso idealismo renovador , estais longe de 

compreender como ~ triste o preslo dos mestres, sem o confor~o de 
~-

uma resposta, sem o lenitivo de uma presença . Doloroso~ profundis. 

Ainda assim, ~ bom esclarecer , na sua tristeza, na sua dramaticidade , 

o inexorável processo de sucess4o das geraçOes n4o abate os que d4o 

primtazia ao esp! rito e permanecem fi~is ~ sua vocaçlo humana e 

divina . 

Entre aqueles a quem devo a formaçao jur!dica, rebrilham 

duas fortes personalidades: Abel Magalhles e Oliveira Viana. !varia

velmente compreensivos . Dois exemplos , dois rochedos desta Casa. 

Hoje , mais que ontem, sinto quanto crescia junto deles . 

Abel Magalhles, tri~ anos a fio, inclusive durante toda a 

minha vida universitária , dirigiu os destinos da Faculdade. De ini

cio, lecionou- me Economia Pol!tica; mais tarde, Direito Administra

tivo. Engrandeceu a classe dos Advogados . Seu alt! ssimo represen-
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tante, foi guindado ao Tribunal de Justiça. Depois, h sua presi

dência; por fim, ao Governo do Estado . Em todas as posiçOes , Justum 

~ tenacem proposit yirum, - justo e firme nos seus des!gnios , para 

valer- me da frase de C!cero, patrono universal dos Advogados . De 

suas maos, eleito pela Congregaçao, recebi o bastao de Dizetor, com 

o fim prec!puo de presidir, como presidi , ao processo de f.ederali· 
~) 

zaçAo da Faculdade, que abre a segunda fase de sua hist6ria . 11 
~ .... .\J.., "' ,Q.I.. ' '..,. l ~- ,.J,....~A , 

A Oliveira Viana, analista magistral das Popu1ac0es Meri-

dionais g~ Brasil e da EvolucAo gg Povo Brasi+eiro, sucedi na c4-

tedra de Direito do Trabalho . Nele, tudo era dele: os m~~os de 

investigaçao cient!fica e sociol6gica, as idêias, o estilo . O vigo

roso pensador sabia compreender os jovens que alimentavam ilusOes 

culturais . JiJJIIIIJJ 
Agora, e por dltimo, nAo fossem os dltimos os primeiros , a 

palavra sumária aos acadêmicos de Direito. 

Compreendê-los, foi o primeiro dever que me impuz . Para me

lhor sentirdes o calor de minha manifestaçao, convám sublinhar: entre 

os ouvintes , hd filhos meus, que sao moços e sAo estudantes . NAo se 

desfigura, impunemente, a imagem dos jovens. Descaracteriz4-los 

ê .- grave erro . Na expontaneidade dos ~ gestos, na sofreguidAo 

do ~ entusiasmo, nAo se lhes podem reclamar excessos de precauçAo 

e equil1brio. iara a imobilidade e extremos de cuidados, diria Eça 

de Queiroz, hã tempo de sobra na velhice. 

Meus caros acadêmicos: duas as mensagens que vos transmito, 

com o amor do mestre e o amor do pai . A primeira, - posso genera

lizá-la - ~ que tenhamos senso, vida afora, para sacudir de n6s a 

poeira da inveja. Nada de alergia pelas vit6rias alheias. O eg~1smo , 
~ liçAo que ouvi na adolescência, á um para-raio que nao preseva nin-

guêm. Fugi dessas atitudes , pr6prias das consciências contaminadas , 

dos esp!ritos que desmoronam. sao indignas da convivência humana . 

NAo façamos da sociedade em que vivemos o abrigo do inconformismo, 

da agressAo, do 6dio, e sim o imp~rio dos valores positivos: a sensa

tez, a solidariedade, o amor, a paz, a justiça. 
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Outra mensagem vos trago: da esperança e continuidade 

na :uta. Falhas na atuaçAo profissional, na advocacia, na magia· 

tratura, no ministério p6blico, na cátedra, na atuaçAo pol! tica , 

nas letras , falhas, na vida intima inclusive , todos experimentamos . 
~ 

Delas nao se eximiram os maiores triunfadores . Devem~igi-las , 

e., ae=mesmo tem~esistir aos tropeços~~pçOes transi

t6rias. O que cumpre e o que vale, hoje e sempre, é conservar a 
. e-~; ~ 

chama interior , ~ olhar para a frente, é olhar p~ ~ al~ 

paft'! DGQÍ. 

~~~~, 




