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TRANSMITINDO A PRESIDÊNCIA DA ANDT * 

 

Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, 

Senhor Diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 

Senhores Presidentes Honorários da Academia, 

Dignas Autoridades, 

Senhores Acadêmicos, 

Senhoras e Senhores, 

 

Em fevereiro de 2006, ao assumir a Presidência da 

Academia Nacional de Direito do Trabalho, para o biênio 2006/2008, 

sucedendo à Acadêmica Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, elegi 

algumas propostas para o que acabou se transformando em quatriênio 

administrativo, mercê da generosidade dos membros da Academia 

que me reelegeram para um segundo mandato. 

Do que declarei que almejava realizar neste meu tempo na 

Presidência da Academia, acredito ter conseguido praticamente tudo. 

O Boletim Mensal continuou, com algumas modificações, 

de forma a proporcionar a participação mais efetiva dos confrades. 

Foram publicados 45 curricula e 25 artigos doutrinários de diversos 

Acadêmicos, nos 47 boletins da minha gestão, distribuídos a todos 

virtualmente e graças a inestimável colaboração da LTr Editora...  

A nossa tradicional Revista, cuidadosamente dirigida por 

essa excepcional Yone Frediani, circulou sem interrupção, ganhou seu 

registro no ISSN, e, hoje, encerramos, Yone e eu, nossas missões 

                                                           
*
 Discurso de transmissão da Presidência da Academia Nacional de Direito do Trabalho, no Salão 

Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a 12.03.2010. 
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com o lançamento de número especial homenageando nosso segundo 

presidente, Amauri Mascaro Nascimento. Neste particular, reitero 

minha gratidão ao confrade Armando Casimiro Costa e a sua LTr que 

sempre estiveram conosco. 

Iniciamos a realização de concursos anuais de âmbito 

nacional de monografias jurídicas, destinados a profissionais do Direito 

e estudantes universitários, premiando os melhores trabalhos. Penso 

que foi a forma encontrada para resgatar a memória de alguns dos 

nossos juristas, que integraram a ANDT no passado, e que a Parca 

levou. Assim, foram homenageados José Martins Catharino e Octavio 

Bueno Magano, em 2006; Valentin Carrion e Orlando Teixeira da 

Costa, em 2007; Coqueijo Costa e Eduardo Gabriel Saad, em 2008; 

Délio Maranhão e Segadas Vianna, em 2009. 

Ao todo, foram oito concursos, dois por ano, contando com 

a colaboração da LTr Editora, de São Paulo, e da Decisório 

Trabalhista, do Paraná, e também oferecendo prêmios em dinheiro 

aos vencedores. Jovens juristas do Rio Grande do Sul, Paraná e 

Bahia levaram esses prêmios para seus Estados. 

Certamente, se julgar conveniente, nosso novo Presidente 

prosseguirá promovendo outros concursos, especialmente porque 

diversos estudiosos de todo o Brasil enviam freqüentemente e-mails 

solicitando informações sobre os concursos de 2010. 

Foi mandado confeccionar o Distintivo Acadêmico, e todos 

podemos ser identificados oficialmente. Foi instituída a Medalha 

Arnaldo Süssekind, homenageando o primeiro presidente da ANDT. 

Em 2008, quando a ANDT completou 30 anos, foi criada a Medalha 

Comemorativa, entregue a todos os Acadêmicos e a diversas 
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personalidades e instituições brasileiras. Para esses três momentos, 

contamos com  os cuidados especializados da Indústria de Distintivos 

Randal, do Rio de Janeiro. 

Na assembléia geral realizada em São Paulo, a 27 de 

junho de 2006, acolhendo proposta de nosso Presidente Honorário 

Arion Sayão Romita, a ANDT adotou o dístico Studium ac Labor, que 

passou a aparecer em todos os seus documentos. 

Sonhei com a sede física da Academia. Promovi consulta a 

todos os confrades. Majoritariamente, a cidade do Rio de Janeiro, 

onde ela foi fundada, foi escolhida para servir de base real para o 

Silogeu. Como referi, sonhei. E tudo ficou no sonho mesmo, e 

continuamos nômades. 

No entanto, se não há sede real, existe, desde 2008, a 

nossa sede virtual. Era um sonho que todos acalentávamos na 

Academia. A ANDT está na rede mundial de computadores, com sitio 

próprio, www.andt.org.br, onde, na medida do possível, tenho tentado 

atualizar e alimentar com as informações que consigo, contando com 

o suporte técnico da empresa Itera Informática Ltda, de Belém do 

Pará, que criou o site. Essa tarefa, agora, passa para nosso novo 

Presidente. 

Ao longo deste quatriênio, constituímos diversas 

comissões de acadêmicos, para retomar o Dicionário de Direito do 

Trabalho e elaborar anteprojetos de lei que cuidassem de direito 

material e processual do trabalho. De todas, apenas uma concluiu sua 

missão, que foi a presidida pelo eminente Acadêmico Amauri Mascaro 

Nascimento, cujo texto, sobre Lei das Relações Individuais do 

Trabalho, acha-se disponível na Internet, em nosso site. Ademais, a 
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fim de tentar estruturar melhor a administração, face as dificuldades 

naturais que possuímos, adotei a edição de Atos da Presidência, com 

o que se pode melhor gerenciar as atividades da Academia. Nesses 

quatro anos, foram baixados 32 Atos. 

O Colégio Acadêmico, formado por 100 juristas de diversos 

Estados brasileiros, está praticamente composto. Resta apenas a 

vaga deixada pelo saudoso Júlio Assumpção Malhadas, do Paraná, e 

para Cadeira n. 70 concorrem os juristas Francisco Gelson Marques 

de Lima, do Ceará, e Tereza Aparecida Asta Gemignani, de Campinas 

(Sâo Paulo). A meu sucessor, tocará proceder à eleição do novo 

imortal. 

Como todos sabem, a ANDT não possui receita, salvo a 

contribuição anual dos Acadêmicos. Recebi, em 2006, os recursos da 

ANDT e os entrego a meu sucessor, aumentados, com todas as 

contas em dia.  

Desejo, ao cabo, agradecer a colaboração de meus pares 

na Diretoria da Academia. Eles, durante esses quatro anos, tiveram a 

paciência de aturar-me. Por igual, expresso minha gratidão a dois 

confrades que, sem serem diretores, foram grandes auxiliares da 

minha gestão: Luciano Dórea Martinez Carreiro, da Bahia, e Gustavo 

Adolpho Vogel Neto, do Rio de Janeiro.  

Agradeço aos servidores de meu gabinete no Tribunal 

Regional do Trabalho da 8ª Região, especialmente a meu assistente, 

Dr. Lineo Ferreira de Mello, que sempre estão prontos a colaborar 

comigo.  
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Expresso minha gratidão à LTr Editora, na pessoa do meu 

dileto amigo Acadêmico Armando Casimiro Costa, participante ativa 

dos principais momentos de minha gestão.  

Permitam-me agradecimentos pessoais: à memória de 

meus pais, Georgenor e Hermínia Franco, e de meu grande amigo 

Orlando Teixeira da Costa, pela presença espiritual sempre; à 

paciência de minha mulher, Elza, e de meus filhos, Carolina e 

Georgenor Neto, agora em São Paulo, pelos incontáveis momentos 

roubados e dedicados à Academia.  

Ao meu prezado amigo e sucessor, Nelson Mannrich, e a 

seus companheiros de Diretoria, desejo êxito. Talento e capacidade, 

que me são ausentes, são características do novo Presidente, e, 

certamente, com ele, a ANDT retomará o caminho do sucesso e 

engrandecimento que tinha há quatro anos atrás e que foi ligeiramente 

interrompido nessa temporada em que dela tentei cuidar. 

Obrigado! 

Belém, 12.fevereiro.2010 


