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UM AMAZONENSE NA ACADEMIA * 

Georgenor de Sousa Franco Filho ** 

 

Senhoras e Senhores, 

É um motivo de grande satisfação, para a Academia 

Brasileira de Direito do Trabalho, presidida pelo Acadêmico Valdir 

Florindo, de São Paulo, que tenho a honra de representar neste ato, 

a realização desta solenidade em terras amazonenses. O ingresso 

do Prof. Dr. Sandro Nahmias Melo no maior e mais importante 

sodalício de estudos do Direito do Trabalho do Brasil é o 

reconhecimento nacional à obra de todos os juristas do Estado do 

Amazonas, representados pelo nosso novo confrade. 

A Academia Brasileira de Direito do Trabalho objetiva ter 

esse caráter nacional: atingir a totalidade dos Estados da 

Federação. O Amazonas carecia de um representante local. Um 

outro amazonense, é certo, integra o Silogeu, que é o Prof. Pedro 

Thaumaturgo Soriano de Mello, mas é residente em Belém do Pará. 

Agora, o Amazonas integra-se oficialmente à ABDT, ocupando uma 

das suas 100 cadeiras. 

Nesta Academia, fundada em 10 de outubro de 1978, 

passaram os maiores nomes do Direito do Trabalho do Brasil e, 

hoje, às vésperas de completar quarenta anos de existência, reúne 

a elite do estudo dessa área jurídica em nosso país, promovendo 

congressos internacionais e debates de altíssimo nível sobre temas 

trabalhistas em geral, sendo a representante brasileira da 
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Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Seguridade 

Social e de diversas outras instituições trabalhistas internacionais. 

Toda a comunidade jurídica do Amazonas conhece o 

filho da Dra. Lindalva Nahmias Melo e de Orlando Pereira de Melo 

Filho, ambos já falecidos e que foram Juizes Classistas da Justiça 

do Trabalho da 11ª Região. Também sabem que é casado desde 

2000 com a estimada Tenessa Matos Nahmias, que lhe deu dois 

filhos, o Samuel e o Isaac. E certamente recordam que há 23 anos 

prestava concurso público de provas e títulos, era aprovado e se 

transformava em magistrado trabalhista de carreira, sendo 

atualmente titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus e presidente 

da AMATRA-XI, a associação que congrega todos os magistrados 

do trabalho dos Estados do Amazonas e Roraima. 

Graduado em Direito, em 1993, na Federal do 

Amazonas, nosso confrade obteve o grau de Mestre, em 1999, e de 

Doutor, em 2002, em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, tendo sido sempre orientando 

do meu dileto amigo Acadêmico Prof. Pedro Paulo Teixeira Manus, 

e, para minha honra pessoal, fiz parte de ambas as bancas de 

defesa, quando Sandro, com singular brilhantismo, obteve os graus 

acadêmicos. 

Em sua terra natal, é Professor do Mestrado em Direito 

Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, de onde é 

professor adjunto, tendo recebido o Premio Prof. José Lindoso da 

Fundação Universidade do Amazonas e a Medalha Prof. Roberto 

dos Santos Vieira, da Universidade Estadual, e participado de 

diversas bancas de mestrado e doutorado 

De sua vasta bibliografia, composta de obras individuais 

e coletivas, quero destacar O direito ao trabalho da pessoa 
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portadora de deficiência e o princípio constitucional da igualdade, 

editado em 2004, pela LTr, de São Paulo, e que é sua tese doutoral, 

e que me deu a honra de prefaciar. 

Sandro Nahmias Melo passa a ter seu nome inscrito em 

uma relação de juristas brasileiros que inclui, dentre muitos nomes 

ilustres, Arnaldo Sussekind, Orlando Teixeira da Costa, Amauri 

Mascaro Nascimento, José Martins Catharino, Evaristo de Morais 

Filho, Alice Monteiro de Barros, Tostes Malta, Calheiros Bonfim, 

Pinheiro Pedreira, Valentin Carrion e o patrono deste auditório, 

Mozart Victor Russomano, todos já falecidos.  

Hoje, um elenco de grandes nomes do Direito do 

Trabalho engrandece a Academia. Exemplificativamente, referirei 

apenas seus ex-Presidentes e Presidentes Honorários: Cristina 

Peduzzi, Nelson Mannrich, Cássio Mesquita Barros, Arion Romita, 

Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigues Pinto e Floriano Vaz da Silva. 

A Academia Brasileira de Direito do Trabalho está em 

festas com o ingresso do amazonense Sandro Nahmias Melo em 

seu quadro de sócios efetivos. O Amazonas passa a se inserir 

efetivamente nesse mapa dos principais juristas brasileiros do 

Direito do Trabalho. Vivas, então, ao Estado do Amazonas. 

Bem vindo, Acadêmico Sandro Nahmias Melo! 

Belém, 30.7.2017 

 

 

 

 


