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Médicos paraibanos prestam homenagem
aos 80 anos de Genival Veloso de França
O médico e jurista Genival Veloso de França comemora, no dia 4 de março, 80 anos de vida. Ícone da Medicina Legal e Direito Médico
no país, ele é reconhecido nacional e internacionalmente por seu profundo conhecimento nas duas áreas. Nesta edição do Jornal do
CRM-PB, familiares médicos que tiveram a oportunidade de conviver com Genival Veloso prestam uma homenagem, destacando sua
contribuição para a Medicina e sua trajetória de vida.

Aprendi a admirar o professor Genival Veloso de França desde os primórdios do curso médico, quando tive o privilégio de ser
um de seus alunos. Nas suas aulas, prendiam-nos a atenção sua linguagem fluente e escorreita, sua cultura humanística e o
prefeito domínio da matéria, numa época em que ainda era pouco conhecido: o habilidoso cirurgião torácico que passara a se
dedicar à Medicina Legal.

Impossível destacar, em poucas linhas, a trajetória brilhante e profícua do professor universitário, do presidente do nosso
Conselho, do conselheiro e diretor do Conselho Federal de Medicina, do defensor intransigente da ética médica e da dignidade
profissional. De retórica imbatível e convincente nos mais acalorados debates, foi um dos precursores do direito médico no País,
editando compêndio notável, com o mesmo nome e que, ao lado do livro Medicina Legal, também de sua autoria, e de tantos outros
sucessos editoriais lhe conferiram notoriedade e respeito. Genival extrapolou fronteiras e passou a ser referência aqui e alhures,
inclusive como professor convidado de diversas universidades estrangeiras.

Neste 4 de março, data em que, no alto de sua lucidez e experiência, completa os 80 anos,  cumpre-nos homenagear o
colega, o amigo, o eterno mestre e conselheiro - patrimônio da medicina paraibana!

João Gonçalves de Medeiros Filho
Presidente do CRM-PB
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        Genival Veloso de França, médico de
origem humilde, nascido em João Pessoa,

abraçou a Medicina e o Direito, sendo
atualmente para todos os médicos,

especialmente paraibanos, um orgulho. É
referencia nacional e internacional na Medicina

Legal e Direito Médico. Professor de várias
instituições de ensino, no Brasil e exterior.

Seus conhecimentos, ensinamentos, são citados
respaldando  várias manifestações quer na Ética
Médica, quer no Direito Civil e Penal. Esse ilustre
colega, além de Membro da Academia Nacional

de Medicina Legal, da Academia Paraibana de Medicina, Presidiu o
Conselho Regional de Medicina da Paraiba, foi representante do nosso
estado no CFM e Secretário Geral, onde se destacou em todas tarefas

que lhe foram atribuidas.
Com certeza, seu nome, é um marco na História da Medicina Brasileira,

honrando seu estado - a Paraíba, incentivando, estimulando, subsidiando
a todos com sua sabedoria.

É um defensor da Ética Médica, exemplo para todos que exercem a
Medicina. Honra-me ter sido seu aluno, aliás continuo sendo, poder tê-lo
como conselheiro e de ter o privilégio da sua amizade. Já foi dito: "Não é

o tempo que faz o homem, mas o homem que faz o tempo".

Dalvelio de Paiva Madruga
Ex-presidente do CRM-PB e representante da Paraiba no CFM

“          Na década de 80, toda 4ª feira eu ia à Biblioteca
de Medicina da UFRJ procurar trabalhos sobre
Ciências Humanas em Medicina. Foi lá que,

encontrando trabalhos de um médico brasileiro,
paraibano como minha família, entendi a

profunda importância do Direito em relação
à atividade médica. Enviei uma carta e
recebi uma bela resposta: "O nobre

colega será, por certo, filho do Professor.
Genival Londres a quem devo meu

nome". À minha admiração foi
adicionado um afeto instantâneo. Pouco tempo depois eu o convidei para
realizar um curso de uma semana a respeito de Ética Médica na Clínica

São Vicente. Os ecos do mesmo continuam até hoje. A magnífica coleção
de seus livros sobre Direito Médico, Medicina Legal, Erro Médico e

Pareceres Diversos fazem parte de nosso acervo. Em viagens pelo exterior
entendi o seu prestígio internacional. E em uma viagem à João Pessoa tive
o prazer de conhecer a sua família e ser levado a admirar um por de sol na
praia do Jacaré ao som de Ravel. Mas, talvez, o seu maior título, sejam a
humanidade e a simplicidade de sua pessoa. Parabéns, meu amigo tão

querido e tão admirado!

Luiz Roberto Soares Londres
Diretor da Clínica São Vicente (RJ)

O convite do presidente João Medeiros Filho,
do nosso Conselho Regional de Medicina, me

provocou duas reações. A primeira, de lisonjeio,
pela oportunidade de poder falar sobre Genival

Veloso - O Mestre, como o chamamos, nós
discípulos. E a segunda reação foi de

preocupação, pela exigüidade de tempo e espaço
para abordar uma personalidade tão rica. Muitos se
debruçarão sobre o grande vulto científico, que é

Genival. Optei por abordar a figura humana.
De Geninho, garoto pobre do Estrela do Mar,

do Frei Albino, clubinho do bairro de Jaguaribe, ao Dr. Genival Veloso de
França, um dos mais expressivos médicos paraibanos, de renome nacional,
que já ultrapassou as nossas fronteiras, tornando-se professor emérito na

Universidade de Coimbra, proferindo, também, aulas em Santiago do Chile,
Buenos Ayres e alhures, Genival percorreu um caminho longo e árduo.

Enfrentou de tudo, desde preconceitos até perseguições políticas. E a
tudo se impôs pela sua qualidade, pela sua inteligência. Hoje, Genival pode

olhar para trás, e dizer: eu vencí!
Quando passei pela sua cátedra, percebi o quanto é inteligente.

Instigante, ora defendia, ora atacava a eutanásia e o aborto, assuntos
palpitantes da época, com o objetivo de provocar as discussões em torno

dos temas, nos introduzindo ao conhecimento da Ética.
Mais tarde, tive a honra de compartilhar com Genival o Conselho de

Medicina da Paraíba. Passei a conviver quase que diuturnamente, assistindo
(e às vezes participando) a deliciosas discussões éticas, protagonizadas
especialmente por Genival, Hilário Lourenço de Freitas Jr., João Modesto

Filho, José Eymard Medeiros e Genário Alves Barbosa.
Depois, vim conhecer o cinéfilo Genival Veloso, capaz de "devorar"

três, quatro filmes por dia. Memória privilegiada, ao ponto de desafiar Ivan
Cineminha, Genival declina sobre as fichas técnicas de cada filme que

assistiu, nos antigos cinemas da capital, Rex, Plaza ou Municipal, além dos
Cines Jaguaribe e São José. Recorda-se de tudo, desde os artistas ao

bilheteiro.
Genival sempre se dispôs a enfrentar desafios. Foi assim que

participou da mudança radical da filosofia do Conselho Federal de Medicina,
junto a nomes do vulto de Ivan de Moura Fé, Crescencio Antunes de Oliveira,
Cláudio Lisboa e Gabriel Oselka. E também quando capitaneou a mudança
do nosso Conselho Regional, ao lado de companheiros da estatura de Valter
Inácio Paiva, João Modesto Filho, Hilário Lourenço e Hermano Souto Maior.

Mostrou seu valor, também, ao defender uma boa causa, quando das
suas candidaturas a reitor da Universidade Federal da Paraíba, deputado

federal e até a governador do nosso Estado.
Com todo o valor que o Dr. Genival possui, temos que reconhecer que,

sem sua esposa Dercy, fazendo a base, o apoio, a alavanca, ele teria
chegado aonde chegou; porém esse caminho da fama e do sucesso teria

sido bem mais árduo.
Ah, sim: o Dr. Genival Veloso de França também é rubro-negro

fanático, comprovando que o ser humano, por mais que persiga, jamais
atingirá a perfeição.

José Mário Espínola
Ex-presidente do CRM-PB
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Na data em que o colega paraibano Genival
Veloso de França completa 80 anos de vida,

presto minha homenagem a este profissional que,
como poucos, tem conciliado suas atividades com

os compromissos com o paciente e com a
Medicina. Reconhecido pela competência técnica,

zelo ético, produção intelectual e defesa
inconteste da Medicina, ele tem sido um exemplo

para várias gerações. Aqui deixo minha
homenagem e reconhecimento. Parabéns, Dr.

Genival!

Desiré Carlos Callegari
1º secretário do CFM

“

”



3

JOÃO PESSOA . MARÇO DE 2013 . EDIÇÃO ESPECIAL DO JORNAL CRM-PB

Falar de Genival Veloso é falar da Medicina e da Cultura Paraibana na
segunda metade do sec. XX. Nascido no bairro proletário de Jaguaribe, foi lá
que o pequeno Geninho fez seus estudos primário e batia suas peladas pelo

Estrela do Mar, chegando a ser campeão Paraibano. Da admissão ao Liceu logo
se viu prestando vestibular para Medicina e sendo aprovado. Com dificuldades,
procurava conciliar a função de balconista com os estudos da Faculdade. Após

muita luta, o aluno pobre da escola pública se torna Discípulo de Hipocrates.
Viaja à Correias no Rio de Janeiro onde no Hospital Alcides Carneiro após dois
anos , retorna como Cirurgião Torácico  indo trabalhar no Hospital Clementino

Fraga.  Ingressa na UFPB, na Disciplina de Técnica Operatória, passando
depois para a Medicina Legal onde se torna Professor Titular em Medicina e na
Faculdade de Direito. Encabeçando a chapa do REME, conquista a Presidência

do CRM/PB.  Seu desempenho à frente da Entidade o leva ao CFM onde é escolhido Secretário Geral,
sendo o Relator do Projeto do Novo Código de Ética Médica.  Autor de vários livros do Direito, da

Medicina Legal e da Ética Médica. Membro da Academia Paraibana de Medicina e da Academia de
Ciências Médicas e Sociais (SP).  No passado tinha como hobby o Radioamadorismo. Seu prefixo

PY7 Brasil Califórnia Santiago, "falando para o Brasil e para o Mundo". Juntamente com Zé Pequeno,
notável arranjador e compositor, também nascido em Jaguaribe compôs vários sambas.  Este é o

Médico, o Acadêmico, o Professor, o Autor, o Poeta, o Compositor, o Líder, o Amigo o companheiro
de tantas batalhas que temos a felicidade de sauda-lo, no dia do seu natalício.

José Eymard
Ex-presidente do CRM-PB e presidente da APMED

A face pode querer apresentá-lo ser mais velho e
mais sofrido. O semblante, todavia,  é de uma

tranquilidade ímpar. Há momentos em que parece
rude, e às vezes se faz na forma de olhar; mas o
coração transborda de amor e ternura. A fala é

imperiosa, não titubeia, mas às vezes embarga, e os
olhos marejam quando o assunto pauta os menos

favorecidos. O andar é firme, demonstrando a
serenidade dos que sabem aonde chegar; mas

muitas das vezes para, no intuito de ajudar a quem
lhe clama atenção, a corrigir os passos ou se
levantar. Raciocínio rápido, palavras sensatas,

sempre a demonstrar larga experiência de vida, bem vivida, mas ao mesmo
tempo, lento com a intenção de auscultar a alma do interlocutor. Sempre se

caracterizou por uma verve inflamada e rebuscada oratória, inteligível a
todos os que o escutam, a ponto de transbordar de ouvintes na riqueza das

salas de aula, ávidos de colher os seus ensinamentos, mercê do seu
aspecto professoral, cuja superlotação nunca o impediu de captar a audição
e o olhar de todos. A origem humilde, sempre realçada no interesse pelos
pobres, excluídos, desfavorecidos; transformam-no em uma espécie de

Dom Quixote dos Direitos Humanos.
    Estes atributos decerto contribuíram decisivamente na sua escolha pela
Medicina Pública, pela Medicina dos direitos dos amargurados, enfim, pela
Justiça no ato médico. Justiça que o mundo testemunha e a Paraíba  se
orgulha. Este é o legado  que  o amigo, o médico,  o humanista, o mestre
Genival Veloso contempla e  presenteia várias gerações. Que essa gama
de predicados sirva de roteiro para todos nós, e, principalmente, para os
jovens que começam a trilhar a senda desta difícil e nobre arte. Aqui, a
certeza de que estes 80 anos de vida irão se frutificar cada vez mais na

unicidade dos contrastes.

Hermano José Souto Maior
Ex-presidente do CRM-PB

CURRÍCULO

Médico e Bacharel em Direito

Professor Titular de Medicina Legal nos
cursos de Medicina e Direito da
Universidade Federal da Paraíba.

Professor Convidado da pós-graduação
em Direito Médico da Universidade
Estadual do Rio de Janeiro.

Ex-Professor Titular de Medicina Legal
no curso de Direito da Universidade
Estadual da Paraíba.

Professor Convidado do Curso Superior
de Medicina Legal do Instituto de
Medicina Legal de Coimbra - Portugal.

Professor Convidado do Curso de
Maestria à distâncias em Medicina Legal
da Universidade de Valência - Espanha

Ex-Secretário do Conselho Federal de
Medicina

Ex-Membro do Conselho Superior de
Ensino e Pesquisa da UFPB

Membro da Junta Diretiva da Sociedade
Ibero-americana de Direito Médico
(SIDEME)

Presidente de Honra da Sociedade
Brasileira de Direito Médico.

Ex-Chefe do Departamento de Medicina
Legal e Anatomia e Fisiologia Patológica
da UFPB.

Presidente da Comissão Científica da
Sociedade Brasileira de Medicina Legal.

Ex-Médico Legista da Secretaria de
Segurança do Estado da Paraíba.

Mais de 20 livros publicados
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     O CRM-PB presta uma justa e merecida homenagem a um dos seus mais
ilustres médicos, Professor Genival Veloso de França, por ocasião dos seus 80
anos de vida. Genival é sem dúvida o símbolo mais reluzente do nosso CRM,

mesmo antes de ser seu Presidente, e um dos mais importantes valores que já
teve assento no Conselho Federal de Medicina, onde honrou e dignificou a Paraíba.
São 80 anos de luta por um mundo melhor com empenho incansável na defesa e

aperfeiçoamento da nossa sociedade. Figura ímpar como professor de Ética
Médica da UFPB, assim como estudante, médico, professor, pensador, escritor,
político e compositor sempre mostrou sabedoria e experiência, principalmente na

luta contra as injustiças sociais.
Ótimo esposo, pai exemplar, avô amoroso, sempre conduziu seu dia a dia com
retidão e zelo familiar. Tive o privilégio de iniciar minha vida associativa pelas

suas mãos, ouvindo seus conselhos e privando da sua amizade.
Chama atenção o fato de que sempre soube com competência consolidar e prestigiar o CRM e o CFM,

mesmo nas tarefas mais árduas e dolorosas, tal como o dever de julgar seus pares. A saída física como
Conselheiro não foi suficiente para que deixássemos de ouvir  seus ensinamentos e seguir seus exemplos

de lucidez. Que Deus multiplique sua saúde e acrescente muitos anos de vida. Meus Parabéns.

João Modesto Filho
Ex-presidente do CRM-PB
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        Se existe um ponto onde a intercessão entre a
medicina e o direito pede destaque, este atende pelo

nome de Genival Veloso França. Um advogado a
serviço da medicina? Ou um médico lançando luz à

Jurisprudência? O fato é que nesta fronteira existe um
professor que por amor ao ofício soube semear nos

corações de cada aluno o respeito e a ética, na
tentativa de  dissecar questionamentos através  do

profícuo bisturi da ciência.
Entre a Medicina e o Direito, ganham as duas

academias, por ter este Mestre na razão mais prática
da palavra, impresso nas páginas das nossas memórias, aquilo que

materialmente seus ilustres livros traduzem; conhecimento aplicado à prática,
pois é possível na sua vasta obra perceber nas entrelinhas, mãos abnegadas

entregues a um desejo de um país mais justo, solidário e democrático.
Como pai e como cidadão o privilégio dos mais próximos é compartilhar a tua

presença, como professor, cientista em  nome da medicina e do direito, o
nosso reconhecimento de alunos que hoje carregam a responsabilidade de

imortalizar a tua obra e teu nome . AO MESTRE COM CARINHO ...

Norberto José da Silva Neto
Vice-presidente do CRM-PB

                Expectador privilegiado e protagonista de todas
as grandes revoluções sociais, políticas e econômicas
de nosso tempo, ele sempre contribuiu para melhorar
esse nosso conturbado e polêmico mundo com a sua
incrível e admirável capacidade de interpretar os fatos,
entender e explicar os fenômenos de nosso tempo e

com raro talento, nos ensinar como aceitar o inevitável e
como mudar o que pode ser mudado.

Para ele, mesmo uma simples aula, nunca é apenas
uma simples aula, mas uma lição de vida. Afinal,

nenhum de suas múltiplas atividades é apenas uma
tarefa a ser cumprida; cada uma delas é uma missão

que ele a encara com a mais séria responsabilidade, pois ele tem a perfeita
compreensão do peso de suas palavras sobre os destinos daqueles que o

escuta, e do poder transformador de suas ideias.
Atuando ativamente em tudo o que realiza e em todos os momentos para os

quais foi instado a participar, fez seu nome ultrapassar fronteiras e
influenciar pessoas que tiveram o privilégio de desfrutar de sua generosa e
profícua convivência. Ouso afirmar que Genival Veloso contrariou uma das
máximas do genial cronista do cotidiano Nelson Rodrigues segundo o qual

"Toda unanimidade é burra". Contrariou porque desfruta, dentre todos os que
o conhecem, da mais sólida reputação de ser um homem que contribui

decisivamente para a construção de um mundo melhor, mais justo e mais
fraterno e que, com a sua simples presença e exemplo de vida, dignifica a

espécie humana.

Hilário Lourenço de Freitas Junior
Ex-conselheiro federal pela Paraíba

“

”
“

”
        Sempre nos parece embaraçoso, aqui falamos
por nossa família - e na condição de filho - prestar
qualquer homenagem ao nosso pai. O fato é muito

simples: por tudo que ele representa, por tudo que fez
e faz como homem, pai, marido e família, qualquer

tributo ou palavra se torna pequeno.
Resta-nos, apenas, agradecer e brindar seu natalício.
É maravilhoso descobrir o quanto Genival Veloso de

França conquistou. É imensurável a alegria que temos
em ver todos os sonhos que realizou ao longo de sua
vida, mesmo sabendo de toda dificuldade enfrentada.
Discorrer sobre seu vasto curriculum é despiciendo.

Temos a honra de seguir seu exemplo, sua lucidez, sua retidão, pois tem
vivido com muita perseverança e disposição para enfrentar a vida com bom

humor, paciência e sabedoria.
Como dizia o poeta Cazuza, o tempo não para. Talvez por isso, como

compensação, a natureza nos tenha concedido a tradição de fazer pausas,
quase sempre irrefletidas. É a maneira que temos para perceber a vida. Hoje
pausamos conscientemente, com o propósito maior de comemorarmos um

marco importante para todos nós - o seu aniversário de 80 anos.
Sua família (esposa, filhos, netos, genros e noras), através dessas medidas

palavras, abraça-lhe e beija-lhe, rogando a Deus que lhe conceda anos melhores.
Por fim, agradecemos ao Conselho Regional da Paraíba pela homenagem

prestada e, sobremaneira, pela oportunidade concedida.

Genival Veloso de França Filho
Advogado Criminalista

“

”


