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Rio de Janeiro (RJ), 04.11. 97 

Ao Sr . 
Dr . Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz, 49, ap . 602 - Icaraí 
24230 - 210 - NITER6I - RJ 

I l ustre inte l ectual, 

ACADEMIA DE LETRAS DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Cprn imensa 

satisfaÇão, acusamos o recebimento do livro In t érp re t es do Brasi l , de 
Geraldo Bezerra de Menezes, no qual consta a inclusão do nome de 

Afonso Arinos, patrono da cadeira n9 42, de nossa Academia, bem corno 

a afirmação eloquente de outro patrono Gondin da Foneca (cadeira n916): 
"José Geraldo Bezerra de .t-.1enezes, reitero é mestre em história doBra

si l (p. 177 da citada obra) . 

Com nossos sinceros agr decirnentos 

, 
IM ~' 

JOSJ: TEIXEIRfi. . ÓLlvEIRA (TEIXEIRINHA) 
Chefe de Gábiente da Presidência 

J 

4CADEMIA DE LETRAS DOS FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL 

Edlllclo SEDAN • BANCO DO BRASIL Tel.; 272-7656 
!lua Senador Dantas. 105 • 21.• andar 
efll' 20031·201 • Rio de J an•lro 11.1 f~;; 262-5373 

~~~o~q~t=;=?=================-~~-- --· -
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11D0ú"TRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALH011 

(Escola Industrial D.Bosco - Niterói, 1953) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

:Hinistro EDUARDO ESP!NOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral: ~ 

"A extraordinária competencia do autor, em tudo quanto diz res
peito aos problemas que s~scita o direito social, mais ~ vez §e 
revela em sua nova produçao, desde as nobres consideraçoes em tor
no das duas célebres encíclicas - Rerum Novarum e Quadragésimo Ano 
até o notável estudo sÔQre Pio X!I e a questao social. Leitura, co
mo esta, de suas conferenci~s, tao eloqüentes e justas, confortam 
a alma e trazem confiança sobre o futuro da humanidade a wdespeito 
das horas desconcertantes pgr que passa ela nessa agitaçao turbulen
ta de egoísmo e incompreensao 11 • 

Hinistro CANDIDO Iv:OTTA FILPO do_Supremo Tribunal Federal, pro
f~ssor da Faculdade de Direito de Sao Paulo, ex-Ministro da Educa
çao: 

"Recebi para a satisfação do meu espÍrito, o admirável ensaio 
sÔbre "Dqutrina Social~ Direi to ~ Trabalho" . Li-o e 2-preciei-o _ 
pelas ideias, pelo estilo e pela segurança nas convicçoes, que sao 
de um estudioso e, principalmente, de um mestre" . 

Professor giLDEBRAliDO LEAL 7 da Universidade CatÓlica, antigo pre
sidente da Açao CatÓlica Braslleira: 

"Sabia-o um filho obediente e esclarecido da Igreja e um cultor 
paciente do Direito, especialmente do Direito Social, a cuja magis
tratura afinal está devotando sua vida. Nestas suas páginas, entre
tanto, tive a surpreendente emoç~o de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiravelmente profundo e atual e o seu 
trato com o ramo do Direito de sua predileção é absolutamente fami
liar. 

O autor fugiu, por êsses dois mgtivos, à trivial;dade qe meras 
repetiçoes de textos e conceitos tao em uso entre ~os catolicos,~ 
quando tratamos de tais assunt os. Seu trabalho esta f~to, todo ele, 
de originalidade, dessa originalidade que só a erudiçao inteligente
mente assimilada e refletida pode comunicar. 

Sua proQidade literária presta-nos ainda um excelente trabalho, 
com a opulencia da bibliografia e com os apêndices que enriquecem 
o volume. 

O trabalho, sôbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação sá
bia e proveitosa, nos meios jurÍdicos, de elementos !rnprescindÍveis, 
hauridos no tesouro da Igr eja, para a final elaboraçao completa da 
teoria do Direito Social, em via d~ acabamento, mas correndo os pe
rigos do tumulto das doutrinas erroneas em curso". 

Dr. WLUIZ .AUGUSTO DE REGO HONTEIRO, Delegado do Brasil junto à Re
partiçao Internacional do Trabalho antigo Diretor do Departamento 
Nacional do Trabalho e Diretor da Faculdade de Direito da Universi
dade CatÓlica do Rio ~e Janeiro: 

"Revelam as conferencias de que se constitui "DQutrina Soç~al .a. 
Direito <lc Traba]Jlg" a alta cultura do seu autor e a penetraçao do 
seu espírito que nao se confinou na_interpretação do Direito positi
vo , a que o obriga a sua nobre missao de Magistrado, mas se alongou 
aos limites extremos da Filosofia Social. 

Espero que o livro tenha a repercussão que a hora atual da Huma-
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nidade está a exigir para as mais nobres preocupações de reconstru
ção de um mundo .nel ~or, em que se faça sentir o lastro do pensamen
to jur{dico e em que se iluminem de amor e de esperança os horizon
tes obscuros da yida temporal, abandonada por agora à preponderân
cia das competiçoes materiais, deshumanas e !mpias. 

Já eu disse~ uma vez, falando em uma das solenidades mais caras 
à minha_vida publica _por ocasião da inauguração do retrato do ge
nial Leao XIII no saiao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja representa, nestes tempos modernos , o mais puro e 
fiel eco da pregação evangélica. 

Felizes as _consciências, como a sua, em que ecoam, também, os cla
mores do Sermao da Montanha". 

Ministro EDGA.RD DE OLIVEIRA LIHA, do Tribunal Superior do Traba
lho: 

"Livro magn!fico , que reúne trabalhos de grande valor" (Rio, 15 
de março de 1954). 

Dr. lvlOZART VICTOR RUSSOlvlANO, l?rofessor da Faculdade de Direito e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

"No seu magn{fico livro "Doutrioa._Spcial ..a. Direi to do. Trabalho11 , 
encontrei , mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociÓlogo''. 

Dr . Josg DE HOURA E SILVA, Secretário de Educação e Cultura do 
Estado do Rio de Janeiro: 

"Lamento que homens como Geraldo Bezerra de Henezes não disponham 
de mais tempo para, repetidamente , nos encantar com a fineza da for
ma e altitude moral de seus escritos" (Niterói, 19-11-1953). 

Professor AUGUSTO ALEXA}IDRE ~ACHADO , da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

11Li atentamente "Doutrina Social..§. DireitQ ~Trabalho" , . e fiquei 
contente porque felizmente em hQmens como~Geraldo Bezerra de Menezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia , a Igreja ainda encon
tra o apgio desassombrado na ~defesa dos justos reclamos. A função da 
Igreja . nao ,s~ coutém na exigen~ia da ogservância do~ preceito~ , por
que ~a~ ate a açao edycadora, a formaçao cultural7 a orientaçao ne
cessarla para a soluçao dos grandes proble~s soc1ais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leao XIII mais admiro a sua 
coragem2 a grandeza do seu espÍrito e da sua visão . Foi , realmente, 
um grande esp!rito idealista e realizador. 

Geraldo Bezerra de MenezesAé também um grande espírito que não se 
contém na estreiteza do interesse imediato , do proveito imediato, 
porque consagra , com idealismo , grande parte das suas energias ao es
tudo dos problemas que somente aos homens superiores e idealistas po
dem interessar". 

Pro f. ARTUR DE ALl··lEIDA TORRES, das Academias Brasileira de Filolo
gia e Fluminense de Letras: 

11Havia reservado a leitura de sua Última e apreciada obra sÔbre a 
11Doutrina Social ~Direi to do Trabalho", como de outras que recebi, 
para as minhas férias de março, na Serra de Itatiaia . 

Ent~etanto, ao procurar inteirar-me do assunto do primeiro capítu
lo, nao pude deixar Q trabalho, lendo-o de uma assentada. 

Seus comentários sobre a incomparável Rertun Novarum podem ser con
siderados , sem fªvor , verdadeiramente magistrais ! 

Com multa razao afirmou o grande Arcebispo de FlorianÓpolis , D. 
Joaquim de Oliveira ao ler a sua obra: 

"··· preciosa pela clareza, pela segurança e pela indeclinável o
portunidade11. 
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HOACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
CatÓlica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 
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"Quero apenas testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro 11Doutrina Social e Direito do Trabalho", saboreando seu con
teúdo rico e erudito, demonstrativo da e!evada cultura e da fir~e
za com que o autor trata dos problemas tao relevantes da "questao 
social", em ... face da doutrina social da Igreja. 

Com ~is esse livro, Geraldo Bezerra muito con~ribuiu para a di
vulgaçao dessa preciosa doutrina, infelizmente tao pouco conhecida 
em seu yerdadeiro sentido, embora muito ~falada" superficialmente. 

Sua mao de mestre deixou traçados e~ cores clarissimas os ensina
mentos dos Sumos Pontificas, que contem a solução única e verdadei
ra para tQdos os problemas sociais que angustiam nossa humanidade , ... , 
contemporanea. Oxala os ouçam e a eles se curvem os responsaveis, 
em todos os setores, por tal estado de coisas. Mas, para isto é 
mist~r trabalho como este, qu~ os divulguem, chamando, com extrema
do zelo e entusiasmo, a atençao, para os pontos essenciais que é 
indispensável atingir 11 • 

Dr. FR.A.~TCISCO AUTRAN NIDIJES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com séde em Fortaleza: 

"Li 11Doutr1 na. Social jLDireito ~ Trabi=lho". Já conhecia a obra 
do !linistro Geraldo Bezerra de 11enezes sobre "Di§sÍdios Coletivos 
çW Trabalho". Ambas reafirmaram em mim a convicçao de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vultos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, ass~nindo posição definida 
no cenário das,letras jurÍdicas do paÍs com uma fÔlha de assinala
dos serviços a evoluçao do nosso Direito Social11 • 

Desembargador ZACARIAS GURGEL CUNHA, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte: 

"Confesso ter gostado muito da leitura de tão magnÍfico e bem de
senvolvido trabalho, no qual com um poder extraordinário de clare
za e argumentos, o Ministro deraldo Bezerra de Menezes focaliza al
guns brilhantes aspectos relacionados com a doutrina social da Igre
ja, denunciando-se, assimi um jurista com o espírito forte dos que 
produzem iluminados pela uz que brota da gruta de Belém". 

Desembargador F. CUNHA PDREIRA, do Tribtmal de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

11Precioso livro "Doutrina Social e Direi to do Trabalho"? cuja lei
tura empolga pela maestria,..e proficiencia dos assu~tos al1 aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. ~/ALDEHAR CESAR D.A SILVEIRA, Juiz de Direi to no Estado de São 
Paulo: 

11HagnÍfico trabalho que, como os anteriores, prima pela excelên
cia da linguagem e pela segurança de doutrinas, elocubradas com in
sobrepujável orientação cientÍfica._O nome do autor, na verdade, é 
a maior garantia e respej.to que impoe ao Brasil o Colendo Tribuna~ 
Superior do Trabalho 11 • 

Dr. MARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quatto, Minas: 
11Homem de cul~ura e portador de p~netrante inteligencia, os seus 

escritos se impoem ao mais alto apreço 0os estudiosos dos probleMas 
sociais. "Doutrina Socj.aJ, e Direi to do Trabalho" ;J,ivro digno de 
louvores, focaliza, com segurança, o rensamento da Igreja sÔbre ~al
pitantes problemas socia is. A contribuição que ofe~eceu, em tão ú
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse ~ensamento, 
confere ao eminente aMigo um lugar de destaque entre os que se em
penham em tornar mais conhecida a doutrina da Igreja acerca dos pro
blemas sociais" (Passa Quatro, 25-1-1954). 
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Dr. AULOHAR LOBJ,TO DA COSTA, Juiz de Direi to no Estado do Rio de 
Janeiro: 

A "Lemos, com tÔda a atenção e carinho, procl,;!l'ando apreender, em 
toda a plenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temasNe dos con
ceitos, sempre muito preciosos e seguros, escritos por mao de mes
tre e estilista, já consagrado, e nos esforçamos em acompanhar o 
desenvolyimento das idéias, como, proficiente~ente, abordou e di~
correu sobr~ o ,assuntQ de magna gravidad~ e tao palpitante atual~
~ade. E ass~m e que nao cometeremos exagero, se confessarmos que 
este livro, dentro da ordem das idéias e do espirito que o anima, 
passou a ocupar a v~guarda, como roteiro do grande movimento so
cial de transformaçao e ajuste harmonioso das forças produtivas do 
capital e do trabalho, tal é preconizado pela equanime, sábia e 
justa doutrina da Igreja, que também professamos e defendemos, co
rajosamente, nos dias de hoje. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido 1 principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, dispusesse e est~vesse revestido, 
por todos os titulos, de reconhecida e incontestável autoridade pa
ra patentear, aos olhos de partidários e de opositores, a portento
s~ e colossal obra empreendida e levada_a efeit~ pela Igreja, atra
ves dos tempos, sem alarde nem exploraçao demagogica, da luta pela 
nova ordem social. A A 

Aceite, pois, nossos efusivos parabens e que estes exitos, suces
sivam~nte alcançados, de que se pode ufanar, decorrentes da sua in
t~ligencia, produtiva e realizadora, da sua i~vulgar cultura~ erudi
çao e capacidade de trabalho, sincera profissao de fé inabalavel 
nos sagrados principio~ da Igreja e justif!cada confiança no fut~o 
e destino da civilizaçao e sociedade _crista, em permanente evoluçao, 
lhe sirvam de estimulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

Prof . J. DE SOUZA FERREIRA: 
"A leitura de "Doutrina Social e Direito do Trabalho" me propor

cionou raro deleite. Calorosas felicitaçÕes ao Ministro Geraldo Be
zerra de Menezes por mais essa brilhante contribuição de seu espí
rito de escol em favor da cultura nacional" (Curitiba, 1-3-1954). 

EDUARDO LUIZ G01·1ES 2 Presidente da Federação do Comércio Varegis
ta do Estado do Rio de Janeiro: 

11A obra "Doutrina Social e Direi to do Trabalho" é realmente de u
ma preciosidade pouco comum, em cujas pagi~as, gue acabo de ler com 
o interesse da minha mais ~curada observaçao, nao encontro um con
ceito sequer distanciado desse ponto de _vista fidalgo e conquista
dor de todo~ os aplausos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formaçao cultural e o espÍrito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de Menezes, no sentido da grandeza da obra social no Brasil". 

JOS~ FIGUEIREDO ALVES, presidente da Legião do Sagrado Coração de 
Jesus: 

"Acabo de ler as excelentes conferências contidas em seu m.agn:Ífi
co livro "Doutrina Social e Direito do Trabalhou. Duas delas: a da 
Academia e a do encerramento do Congresso de N.S. Auxiliadora já as 
conhecia,Npois lhas ouvi proferir com a elegância e a eloqUência 
que lhe sao peculiares. 

Foi-me todavia um prazer 11 ouvi-las11 novamente, através da leitu
ra atenta que delas fiz; e, confesso, de muito maior proveito me 
foram agora, pois melhor me pude asse~~orear de seus seguríssimos 
ensinamentos. Como de igual modo proveitosa me foi a leitura dos 
demais trabalhos. Outrossim, impressionou-me profundamente a farta 
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cÓpia de citaçÕes que , além de serem um reforço convincente a suas 
asserlões, evidenciam a segurança de seus conhecimentos, sua extra
ordinaria erudição a respeito. O que, afinal, para quem bem o conhe
ce? nã~ é para admirar, pois apenas confirma o grande mestre que o 
am~go e realmente. 

Encanta, da mesma sorte - embora também não surpreenda - sentir a 
vibração apostÓlica de uma alma devotada à defesa da Igreja e da 
Pátria. _ 

Se, porventura, tiver eu de proferir nova palestra sobre Doutrina 
Soc!al, não me preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial". 
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DO TR.ABt-1L::o - Sua ü :..,..!üfic,:-~ . . ão na Histór:..::t 

Ju.r.~ ~lica e 3ocial do Brasil (l')L~7 - I 1.1.rensa :racional - Rio de Janei

ro - Brasil ) : 

• 
I.:.\.liO C . VIL 'L - 11 Justiç:->. do Trabalho11 , revista 11 0 

L0.:1ento11 , Rio - janeiro de 1948 . 

J COE R.! trED, - 114~ lfarr.en de \.1. O· tlsculo sÔbre Direito 

Tl'abal'üsta", "Correio Paulistano" , dão Paulo, lQ de .ja 1eiro de 1948. 

c a cão .•1a História J · ,.,r Ídica e Social do Bras i 1 11 ( 1947 - I: re:1sa Na-

cional - Rio de Janeiro - Brasil) do Iii~1istro C ,clTRO HU .. .:..;u , Jo Supre

r:o Tribü.':tal Federal; Prof . C~...J\RI...IO J'lt~OR, da Faculdade de Direito 

da Universid2..de de Jão Paulo; Prof . ALCE3:Í.".J..j..> .a.J..jLAJI:ARE, da Fac'llda

de de Direi to da Universidade do Brasil ; Pro f . AD l u J TO .. ~ LI! :A , da Fa

c·üdade de Dire:i.to do Rio de Ja1eiro; Prof . D.ATlTO l'"'E • • ·'L_,d , da Fa

c·üclade de Direit o de Iriterói; Pj,'Of . CÉLIO GOY TIÍ, da Faculdade de 

Ciê 1cias EconÔ.licas da Uüversidade de IJiaas Gcra:ls; Prof . liO~RT 

VICTOR RUJJQl..tA ... !O, da Faculdade de Direi to de I e lotas - estão trans

critas .1a la . ediç:Ío de 11Diss·' d:..os Coletivos do Trnbalho", ;>á[,s . 41-

43, de Geraldo Bezerra de :1e~1ezc s ( 1949 - Rio de Janeiro - Brasil) . 

Oni 1i.Ões sÔbre ' 1A J JuTICA DO TRi.J LHO - S:..:a Sir-n;ifi-... -
cacão :Ia ::istÓria JLr_(c,ica e Social do 3rasil 11 (1947 - In~rensa Ua

cional - Rio de Ja:teiro - Brasil) "os :t·rofessôres e juristas estran-

eeiros: :G~"7.rti~LJ~ E . B'JE.t10, enbaixador do Uruguai no Brasil; GUILL:URhO 

C ') .,..,LL .. 
,, J l • .u >\~ ' autor do 11Tratado de Derecho Laboral11 , L~ tonos ; SAI!TOS DE 

GAT~J RIL:W11.d C)\LD-.md'-I, Procurador dos Tribunais do T.rabaiho d.a Esi a1ha; 

CARLOS H. RAGGI, Professor de Direi to e Diretor do 1-'lano de Segi..U'O 3o

ci<'.l de C'lba; Jl.JLIO DIJJ ... , ~avo ado , ex-Hi.listro de Trabalho da Vene -

zuela; 3BR1Ui.~IDL;O LEO~J f. LEo:- , ex- I residente do Tribn 1al Superior do 

Trabalho. e Einistro da CÔrte cln. rena do Per q .1.Jrof . RO:!J • ':'0 P~:::Z 

P TOIJ, Diretor da Faculdade de Direi to de La Paz, Bc·l-(T:.u,. aut or de 
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"Pri 1cÍ ios de Derecho Social y de Le "'islacion del Traba.io"; JUJ,IT D. 

POZ~O , autor de 11Derecho del Traba.io", 4 tonos, Buenos ires ; Prof. 

JUáU li. G..-.LI PuJ TO, da Universidade Hacio.1al do Litoral, .Ar ~entina; 

Prof . JOJ~ GOI:záLJ_, G LÊ, ~.~a •Uz:.iversidade de Bne '10S ires, - estão 

trqnscritas na la . edição de "DissÍdios Coletivos do Trabalho" , :'á s . 

41-47 ( 1949 - Rio de Janeiro - Brasil ). 

OpiniÕes sÔbre 11A JU3TICA DO T.2ú\B. LHO - J i..la si,..nifi

cacão na ~-Iistória JurÍdica e ~ocial do Brasil" (1947 - In1re~'1.Sa na

cional - Rio de Jarteiro - Br"l.sil ), do lU üstro CAJT..t10 l'TUifES , do Su

r;re :o Tribunal Federal; Pro f . CB~I'\iUNO Jl.1NIOR, da Faculdade de Direi

to da Universidade de São Pa'Üo; Pro f • . ALCE.at ~DES D~L \:Ir~. E, da Facul

dade de Direito da U•üversidade do Brasil; Dr . GOULART liO~iTEIRO , 

J üz de Direito de Ifova Fribureo - foran publicadas e1.1 110 ITova Fri

burgo11, Friburgo, 4 de abril de 1948, sob o título 11 JUSTIÇA DO TR -

B ~L IO~ - Excelente estudo do l.linistro Ger ~üdo Bezerra - O;üniões con

sacradoras de e .1inentes juristas brasileiros". 

OpiniÕe s sÔbre "A JUSTI(iA DO TRABALHO - Sua Sienifi

car:!ão .1a História Jur Í dica e Social do Brasil" (1947 - In)rensa na

cional - Brasil) do l~inistro C ST.rlO ~TmfLS , do du~ ... reno Tribtmal Fe

deral; Prof. c::~RiiTO Jt1NIOR , da Faculdade de Direito da U'1.iversida

de de São Paulo; Dr . Jt1LIO DIE~ , ex- 11i.:.1istro do Trabalho da Venezue 

la - estão t :.tblicadas na 2.1 . edição de "Diss Í dios Coletivos do Tra

balho", de Geraldo Bezerra de l1onezes (1950 - De~"Jarta 1e to de I n 

:Jre'1sa Nacional - Rio de Janeiro - Brasil) : 
•• 

11 Justiça do Trabalho" - "0 .B:stado 11 , :Titerói, 25 de 

dezenbro de 1947. 
A 

"Excele .1te estudo sobre a J· .stica do Trabalho - Seu 

autor , o Ni ''listro Geraldo Bezerra" - "0 Flmünense 11 , Ui t erói, 27 de 

dcze~bro de 1947 . 

"A JLJ..:CI\x ~ uO si~~ificação na Rist6ria 



. -
3 

Jtx ::'dica o Social do Brasil" ' Je Geraldo Bezerra11 - 11 0 nova Fri-

bureo", Fribur~o, 28 elo doze.1bro de 1947. 

11A Justi~a do 'T're..balho' ' - Nova ;10nor.rafia do ~-fi-

• nistr o Gor:J.lclo Bezerra" - 11 0 S . Gonçalo", S . Gonçalo , 28 de õ.ezeL-

bro de 1947 . 

"A Justiça do Trabalho", de Geraldo Bezerra de Ho

nezes , Presidente do Tribt:nal Su ~er ior do Trabalho" - "Trabalho , 

I n . .::11ístria o Co ... ~ércio", São Paulo, n o do ja 1eiro de 1948. 

"Livros Irovos - "A Jw~tica do Trabalho" - "0 Radi-

cal", Hio, ja 1eiro de 1948. 

11.1\ Justiça do Trabalho" - !Java obra do I'anistro Ge-

raldo Bezerra de 11enezcs11 - ''Diário Trabalhista", Rio, 9 de janei-

ro de 1948. 

11A Justiça do Trabalho" - Pelo lünistro Geraldo Be -

zerra do I:enezes 11 - 11A I: oi te" , edição final , Rio , 27 de janeiro de 

1948. 

·~ Justiça do Tr abalho - Sua Si nificacã o na Hist6-

ria JurÍdica c Soci_al do Brasil11 , de_ Geraldo Bezerra de 1~enczes 11 -

11A Hanhã11 , Rio , zá de jaueiro de 1948. 

"A Jv.stiça do Trabalho" - 11 Tribtma", VitÓria (~. 

Santo), 31 de janeiro de 1948 . 

11Justica do Tr<?.balho" - O ortuno estudo do Ninis -

tro Bezerra de 11ienozes 11 "Gazeta de rot ícias", Rio, 31 de janei-

ro de 1948. 

"Resenha bibliorráfica - 11A Justica do Trab:tlho", 

de Ger3.ldo_ Bezerra ele 11enezes-=-I.P,rensa liacional, Rio, 42. ~árinas 11 

- "A "'\ção" - Crat0, Ceará, 12 de fevereiro de 1948. 

"Justica do Trabal:10 11 - "A Gazeta", São Paulo, 5 

de fevereiro de 1948. 

! 
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RELATÓRIO GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

- 1947 -

BERNARDINO LEÓN Y LE6N, Presidente do Tribunal Superior do Tra
balho do Peru: 

"rJo nuedo prescindir de felicitarlo efusivamente por su magnÍfico 
11Relatorio Geral da Justiça do Trabalho", publicado en "Revista do Tri 
bunal Superior do Traball}o", Ano XXIII - l-tarço e Abril de 1948 - ng 2, 
ue tantas notables ensenanzas contiene ue tan Útil me ha de ser" 
Lima, 13-9-19 

•)f-

}. revist:;:. :t ~hceta rl_el Tr~ba_io 11 , de Bue 1.os Aires, tomo 9 , a 

bril- ~w~~o de 1949 , _ :. ~ . 12/17 , publicou o artieo do Prof. J oa-

c nim P5 ~c .. 1tq - 11Justic; Cl Jl..OT __ at_i v a ..,e.rq l.9_s conflictos colBctJvos 

3ezerra. . 

1/JIT? 
~ ........ ____ _ 
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jurÍdica e 
"A JUSTIÇA DO TRABALHO - Sua significação na histÓria 
social do Brasil" 
(1947 - Imprensa Nacional - Rio de Janeiro - Brasil) 

OPINIÕES DE PROFESSORES E JURISTAS BRASILEIROS: 

Ministro CASTRO NUNES, dg Supremo Tribunal Federal: 
"Li com a merecida atençao e proveito o exemplar 1 que teve a 

bondade de me enviar, contendo a .. sua aula inaugural sobre ~~
tia Wl Trabjlho, .a.ua. significaçao na História JurÍdica .e_ Socia,l 
.Q.Q. Brasil". um trabalho magnffico , e que atesta, ainda uma vez, 
os meritos do seu ilustre autor, já documentados em outras contri 
buiçÕes , por igual valiosas, no campo do direito trabalhista e da 
nossa história política e , mais recentemente, na sua atuaçao como 
Presidente do Egrégio Tribunal Superior do Trabalhol através deci
sões que tenho lido em autos e em publica~ão oficia· • 

O estudo que agora nos proporciona sobre a Justiça do Traba
lho nos seus primÓrdios e na sua etapa atual de ramo incontestado 
do Poder Judiciário é, por todos os t í tulos , excelente, na forma 
como no fundo , quer pelo vasto conhecimento do asst1gto, em que se 
especializou , quer pela clareza e brilho da exposiçao". 

Ninistro BENTO DE FARIA, antigo Presidente do Supremo Tribu
nal Federal : 

"A magn~fica conferência sÔbre 11A Justiça do Trabalho" pro
porciona liçao clara e concisa e expressa a competencia do ilus
tre conferencista". 

Prof . CEZARINO JUNIOR, Catedrático d~ Direito do Trabalho da 
Faculdade de Dir~ito da Universidade de Sao Paulo: 

"Li de um folego sua Conferência sÔbre a Justiça do Trabalho 
e lhe apresento os meus melhores cumprimentos ~ela felicidade coo . 
que se houve no resumir e interpretar a evoluçao da nossa magis
tratura trabalhista . 

~ A -11Para quem, como eu , conscio da importancia dessa instituiçao, 
se tem sempre batido pelo reconhecimento do seu verdadeiro valor, 
atr~vés de sua insorporação ao Poder Judisiário , da exata denomi
naçao de seus Órgaos como Tribunais gue sao, da admissibilidade do 
Rect~so Extraordinário de suas decisoes para o Supremo Tribunal Fe
deral , etc., é uma grande satisf~ção poder verificar que a ~ossa 
Justiç~ do TrabaL~o te~, agora, a sua frente, um insigne jurista 
que, nao apenas lhe conhece bem ~ História, como sabe interpretar
lhe exatamente a alta significaçao 11 CSao Paulo, 12 de janeiro de 
1948). 

Desembargador ALV~RO ~~EIRA PINTO , presidente do Tribunal 
Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro: 

11Não queria agradecer a gentileza do oferecimento do exemplar 
de sua admirável aula inaugurall sem o ler cuidadosamente. 

Terminada a leitura , fique~ a~egre. Verifiquei que o atingir 
à cumeada de uma nobre carreira, nao dimi~uíu o seu entusiasmo . Ou
tros se contentam com o lugar ao alto. Abandonam, em seguida , tudo 
e contribuem para que aw1ente a descrença nos nossos homens pÚbli-
cos . 

Prossiga, meu querido Presidente. Sirva com amor à sua Justi
ça do Trabalho, a fim de que , sob a lÚcida e crite~iosa orientação 
do insigne chefe, mantenha a mesma alta significaçao na história 
jurÍdica e social do Brasil . 

Começou o amigo muito bem . No alto onde se encontra , mantenha 
o mesmo entusiasmo . A Justiça, principalmente a do Trabalho, deve 
ser rápida e os seus arestosl se apri~ora~os , plenos de equilÍbrio, 
sempre uniformes , contribuir ao para afastar do Brasil a influência 
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malsã de doutrinas inadaptáveis à Índole do nosso bom povo" nate
rói, 5 de janeiro de 194B) . 

Prof . ALCEB:CADES DELAHARE, da Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Brasil: ,.. 

"Li com sumo prazer intelectual sua magistral monografia so
bre a Justiça do Trabalho. Recolhi preciosos ensinamentos que me 
serão muito Úteis no exercício do magistér io. Guardarei o valioso 
documentário entre os meus livros mais caros" (Rio de Janeiro , 23 
de janeiro de 1948) . 

Dr . HERBERT DE HA~~LHÃES DRqi·1MOND, Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho da 3a . Reg~ao , com sede em Belo Horizonte: 

"Li com grande prazer a publicação que contem a aula inaugu
ral de Geraldo Bezerra de Nenezes no Curso de Divulgação e Aperfei
çoamento de Direito do TrabaL~o. Posso afirmar que ninguém abordou 
com maior brilho as origens e fundamentos jurÍdico-sociais da nova 
Justiça que, também a meu ver, tem suas raízes no ideal da solida
riedade humana inspirada nos princÍpios do cristianismo. Sua bri
lhante tese veio, aliás, confirmar o prestÍgio de seu nome entre 
os melhores divulgadores do direito social brasileiro e seu mereci
do renome de Juiz do Trabalho, através uma luminosa ~tuação nos 
Tribunais a que tem dedicado o melhor de sua inteligencia e de sua 
incontestável capacidade moral. 

Faço votos para que o autor continue à frente do E. Tribunal 
Superior do Trabalho, mantendo assim o prestÍgio de nossa Justiça 
e a tranquilidade e o equilÍbrio entre as classes patronais e obrei
ras" . 

Dr . ADONIAS LIHA, Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Tra
balho da 7a. Região, com séde em Fortaleza, da Academia Cearense de 
Letras: 

110 vitorioso autor de "PolÍtica Sindical Brasileira'' , em mome.n 
to oportunQ, acaba de nos d~, ,com essa publicaçao , um excelen~e 
trabalho sobre as origens h~storicas , estabelecimento e evoluçao do 
Direito Trabalhista no Brasil. Parece até um milagre, e só se pode 
atribuir ao , seu invejável poder ge s~ntese, o fatQ de se conter, n~ 
quelas 34 paginas , uma dissertaçao tao completa sobre tudo que se 
relaciona com os antecedentes e decisiva organização da Justiça do 
Trabalho em nosso paÍs" (Fortaleza, 19 de março de 1948) . 

Dr . DJALHA D~ CASTILHg HAYA , ciuiz do Tribunal Regional do Tra
balho da 4a . Regiao, com sede em Porto Alegre: 

11 0 brilhante estudo de Geraldo Bezerra de Henezes sÔbre a 11~
~ i1,Q. 'I:rabalho", oportuna e erudita aula inaugural na instalaçao 
do "Curso de divulgaçãg e aperfeiçoamento de Df.teito do Trabalho 11 _, 

l oi_mais uma reafirmaçao da sua vasta cultura sobre ~ nossa legis
i açao social, que muito co~corre para boa sedimentaçao do Direito 
trabalhista brasileiro 11 (Porto Alegre, 14 de janeiro de 1948) . 

_Dr . CELSO LANrl, Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da la. 
Regiao, com séde no Distrito Federal: 

"A Justiça do Tf:abalho", por certo , mui to contribuir~ para des
fazer velhas prevençoes e arraigados preconceitos contra este digno 
e operoso ramo do Poder Judiciário 11 • 

. D!: . NOZART VICTOR RUSS0~·1ANO, Juiz-Presidente da Junta de Con
cil~açao e Julgamento e Professor da Faculdade de Direito de Pelo
tas: 

"Hum brilhante opÚsculo, o minist~o Geraldo Bezerra de Henezes 
realizou profunda e elegante síntese sobre as origens históricas e 
os destinos promissores da Justiça do Trabalho nacional. Essa Justi
ça especializada necessita de muitos defensores do quilate do autor , 
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a fim de que seja mantida no alto lugar em que se encontra coloca
da atualmente . 

Como modesto estudioso das disciplinas jurÍdicas e professor 
de Introdução à Ciência do Direito da Faculdade de Pelotas , envio 
ao autor calorosas felicitaçÕes pelo seu sábio estudo que mais bri
lho empresta à sua consagrada tóga de magistrado" . 

Prof. ADAUTO FERNANDES, da Faculda~e de Direito de NiterÓi: 
"Recebi , desvanecido, o trabalho sobre 11A Justiça do Trabalho , 

sua significação na história jurÍdica e social do Brasil", de sua 
autoria. Li-o , todo, e me felicito por vê-lo tao bem orientado quan
to à verdadeira significação que o direito tem na história jurÍdica 
e social de um povo . 

A sua análise é lÓgica e clara, Àsem esquecer a combinação dos 
diversos elementos ~ue permitem a ciencia situá-lo em sua fecundida
de, ou fonte originaria do prÓprio meio. 

O Direito do Trabalho, ou aquilo que eu denomino cgmo Última 
ratio - Direito Industrialt no Brasil, é bem a explicaçao que alcan
çou o seu entendimento 11 (R~o, 6 de março de 1948). 

Prof. ADAHASTOR LIHA, da Faculdade de Direi to do Rio de Janei-
ro : 

"A sua dissertação "A Justiça do Trabalho , sua significação .g.a 
história jur:Ídica e social do Brasil", foi lida por mim com interes
se real. 

Não poderia ter sido mai2 feliz a sua aula inaugural, em 1947, 
do Curso JurÍdico de Divulgaçao e Aperfeiçoamento m~tido ~elo Mi
nistério do Trabalho, IndÚstria e º omércio . A evoiuçao economica do 
Brasil , consoante as nos2as tradiçoes de povo latino , que nos fazem 
pÔr na base das r~alizaçoes sociais o Direito Escrito , haveria de 
determinar providencias legais de amparo e defesa do trabalhador. 

Dessarte, o empresário e o trabalhador figuram no centro do Di
reitç Capital!st~ e do Dire~to Trabalhista, ~espectiv~en~e. A ordem 
economica impos a ordem jur~dica transformaçoes, que nao e possível 
negar para· que ambas se ajustem e se robusteçam. ~ E tudo isso leva a considerar o problema ingente da aplicaçao 
do Direito Trabalhista . 

À N 

Para entendimento desse problema - entendimento e soluçao - a 
sua conferência é um elemento-precioso. Ninguém o faria com maior 
conheçimento do assunto, nem mais autoridade" (Rio de Janeiro, 12 
de agosto de 1948). 

Desembargador LUIZ DA SILVEIRA PAIVA, do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro : 

11 No importante estudo sÔbre a Justiça do Trabalho , o autor re
vela grande talento, vasta cultura e perfeito conhecimento do Direi
to Social 11 (Niterói , 5 de j.aneiro de 1948). 

Desembargador HE.Ri(CLITO CARNEIRO RIBEIRO: 
"Há muito, acompanho pelo "Diário da Justiça" suas justas deci

sões, que evidenc~am integridade, sÓlida cultura e notável senso ju
r:Ídico. A ad~iraçao que tenho pela s~a cultt~a acaba de ter brilhan
te confirmaçao com a sadia leitura desse abonado trabalho 11 (Rio de . 
Janeiro , 16 de fevereiro de 1948) . 

Dr . ED~Kr1-00 LINS NETO, Advogado, Consultor Jurídi~o do Ministé
rio da Educaçao e Cultura : 

"A Justiça do Tr abalho", mais uma vez ? veio confirmar o alto 
conceito que goza seu ilustre autor , o jurlsta a quem, em tão boa 
hora, foi entregue a direção da Justiça Trabalhista , que lhe deve a 
Última e inteligente reforma" (Rio, 20 de janeir.o de 1948) . 
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Dr. BRAZ FELÍCIO PANZA, presidente da Ordem dos Advogados do 

Brasil Secção do Estado do Rio de Janeiro: 
11Li o oportuno trabalho que Geraldo .,.Bezerra de Menezes .. dá a 

pÚblico, estudando, com brilho e proficiencia , a significaçao da 
justiça trabalhista, à luz ~a história jurÍdica e social do Brasil. 

A mim me falece competencia para apreciar e julgar os pro~
dos conceitos emitidos pelo eminente amigo, que~ com rara eficien
cia e galhardia, ocupa o elevado posto de Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho. 

O autor mostrou, num escorço feli~ , recorrendo ao elemento 
histórico de exegese, 11 as origens economicas, morais e poJ.Íticas 
da ... justiça do trabalho", para evidenciar em como 11 su.rgiu esse ex
plendido orgal}ismo 11 , ho je mui justamente integrante do Poder .. Judi
ciário, por for ça de preceito constitucional . Exerce~do funçao ju
dicante como Órgão que, de fato , distribui a prestaçao jurisdicio
nal, posto em esfera especial , - nada mais razoável, lÓ9ico e ju
rÍdico que erigÍ- lo dentro dos poderes soberanos da Republica, co
mo acertadamente o fez o Constituinte de 1946. 

Finalmente, para rematar, não escondo o prazer espiritual que 
me deixou a leitura meditada da sua aula inau~ural , que encanta pe
lo castigado do ve~náculo, pela agudesa da analise crítica e pela 
firmeza da exposiçao. 

Para mim - tanto o admiro - o autor está, pela 9randeza de co
ragão1 entre os - Homens e Id~ias à luz da f~ -; a fe, luz da con
cienc~a e a cultura jutldica, unidas, hao de estadeá-lo, certo, en
tre as grandes expressoes do Direi tott (Niterói, 27 de dezembro de 
1947) • 

... Dr. C~LIO GOYATÁ? Advogado 1 Professor da Faculdade de Ciências 
Economicas da Univers1dade de !hnas Gerais: 

11Li atentamente e com real proveito a monografia: 11A Justiça 
S!.Q. Trabalho - Sua significação oa. História JurÍdica.§._ Só'Cial do ,~
sil", de Geraldo Bezerra de lvienezes. O trabalho constitui admiravel 
s1ntese da história dos tribunais trabalhistas em ~osso país. 

Os conceitos que o egr~gio patrício expende sobre a integração 
dêsses tribunais no Poder Judiciário são irrefutáveis e valem como 
uma autorizada lição. 

Os nossos votos são para que o ilustre jurista continue a en
riquecer a nossa doutrina com os seus valiosos trabalhos'' (Belo Ho
rizonte, 20 de março de 1948). 

Dr. CUPERTINO DE GUSMÃO, Advogado, antigo membro do Conselho 
Nacional do Trabalho: 

11Creia, o ilustre patrício , que sua "Aula" bem merece êsse tí
tulo, pela clareza com que a mat~ria é exposta , pela suavidade da 
inguagem e pela oportunidade com que foi lançada , pois, originando
se , a atual Justiça do Trabalho, dos incipientes Órgãos que vêm des
de o_antigo Conselho Nacional do Trabalho , de 1923l das Juntas e Co
missoes Mistas , como muito bem o diz , não poucos sao os que hoje mi
litam nela desconhecendo sua história . 

Essa aula, portanto , a meu entender, constitui os primeiros en
sinamentos a serem ministrados a quem ingressa na Justiça do Traba
lho , como advogado , serventuário ou, mesmo, seja-me permitido dizer, 
como juiz11 • 

Prof. ISHAEL DE LIJ'v1A COUTINHO, Secretário de Educação e Cultu
ra do Estado do Rio de Janeiro, da Acadenia Fluminense de Letras: 

"Seria excusadGJ a minha apreciação dos invul~ares méritos de 
Geraldo Bezerra de Henezes, cultor das .. letras jur1dicas , tão em dia 
c2m as modernas e mais seguras concepçoes do Direito Trabalhista , 
tao fiel , ig~almente, aos eternos princÍpios cristãos , base e fun
damento de toda doutrina social . 

Tudo isso vejo espelhar-se , com a mais perfeita clareza e niti-
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de~ , nas páginas formosas da sua exposição, verdadeira aula de sa
piencia que o seu talento e a sua cultura em boa hora me propicia
ram". 

. Dt. ALOÍSIO DA COSTA C~VES, Juiz-Presidente da JQ~ta de Con
c~liaçao e Julgamento de Belem: 

"Li com entusiasmo e grande proveito o douto trabalho do Hi
nistro Geraldo Bezerra de Nenezcs - "A Justiça do Trabalho , sua sig
nificação na história .iur:Ídica e social do Brasil" o qual, como 
magnÍfica síntese da Justiça do Trabalho, constitui um marco soli
tárjo em nossa bibliografia especializada" (Belém, 25 de janeiro de 
1948) . 

Dr . BERESF'ORD HARTIYS HO.d.DIRA, Juiz-Presidente da Junta de Con-
ciliação e Julgamento de VitÓria: ~ 

"A leitura, atenta, que fiz do ~agn:Ífico estudo sobre 11A Jus
tiça do Trabalho" reforçou a impressao que colhi em suas obras , de 
Juiz e de Professor, impressão de simplicidade aliada à cultura , de 
agudeza de percepção unida a um entranhado carinho pela Justiça do 
Trabalho" (VitÓria , 2 de fevereiro de 1948). 

Dr . C~UDIO BORGES , Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e 
Julgamento de Campos : 

"A Justiça do Trabalho" vem enriquecer os nossos gabinetes de 
estudo, aumenta~do a já considerável série de publicaçoes que con
sagram o autor como jurista emérito , historiador e literato . 

Não é Geraldo Bezerra que está de parabens. Somos nós os J~Í
zes do TrabaLho, são os estudiosos do d~eito social , todos aque
les, enfim, que necessitam dos constantes ensinamentos dos mestres 
para que mais segura e mais ~restigiada se apresente a Justiça do 
Trabalho, em nossa querida patria'' . 

Dr . XAVIER CARDOSO , ~a Proc~adoria da Justiça do Trabalho: 
11 Na admirável conferencia sobre 11A Justiça do Trabalho11 , en

contrei uma rica roesse de notáveis ensinamentos" (Rio, 15 de feve
reiro de 1948). 

Dr . 110ACYR VELLOSO CARDOSO DE OLIVBIRA , Diretor do Departamen
to Nacional de Previdência Social: 

"Percorri com interesse o seu bel:Íssimo trabalho sÔbre 11A Jus
tiça do Trabalho" e felicito-o pela Ótima contribuição que com ele 
traz à s nossas letras jur:Ídico-trabalhistas" (Rio de Janeiro , 19 de 
janeiro de 1948) . 

Dr . ~LCIO SILVA , Advogado : • 
"A Justiça do Trabalho - Sua significaçao na história ,jurÍdi

ca e social do Brasil" contém a magistral aula inaugural proferida 
pelo Min!st r o Geraldo Bezerra de Henezes na instalação do Curso de 
Divulgaçao e Aperfeiçoamento de Direito do Trabalho , mantido pelo 
Hinistério do Trabalho Indústria e Comércio. 

Advogado que sou da Justiça do Trabalho ~ desde a sua fundação , 
o nome do autor , como Juiz trabalhista integerrimo e como cultor do 
Direito Social Brasileiro , de há muito , é alvo de minha maior e in
condicionada admiraçao , nascida e originaga da leitura constante de 
seus ad~iráveis votos proferidos em decisoes do Colendo Tribunal Su
perior do Trabalho e dos seus excelentes trabalhos jur:Ídicos . 

A !eitura que fiz do nagn:Ífico trabalho, valeu para mim como 
uma l içao magnÍfica de história jur:Ídica e social. E constituirá , 
estou certo , um subs:Ídio de inestimável yalor para a história da 
Justiça do Trabalho no Brasil" . 

Dr • RODOLFO F~NANDES DE HACEDO, Advogado: 
"Em sua conferencia 11A Justiça do Trabalho" , Geraldo Bezerra 
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de Henezes mais uma vez revelou sua notável ilustração e competên
cia na matéria" (Ri terói, 29 de dezembro de 1947) . 

Dr . BE~mDICTO DE AZEVEDO BARROS Advogado: 
"Sou ú.m dos inúmeros advogados da Justiça do Trabalho acostu

mados a ver nas suas decisões sempre o ideal da justiça efetivada. 
Foi, pois, com jÚbilo que li a bela lição , onge aP-rendi inúme

ros ensinamentos postos à luz com o brilhantismo nao só do escritor, 
mas do jurista que pontifica neste alto e honrado Tribunal". 

Dr . OCTÁVIO DE CARVALHO VALB, Advogado do Sindicato das Indús
trias Necânicas e de Mater ial Elétrico do Rio de Janeiro: 

11A Justiça do Trabalho, sua significação na história jur{dica 
e social do Brasil" é um trabalho de grande valor .... e oportunidade e, 
por si só, basta para definir a cultura e inteligencia de seu au
tor" (Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1948). 

Dr . l/ILLL4..M HONTEIRO DE BAHROS , Advogado: 
"Li com grande interêsse a magn{fica conferência sÔbre "A Jus-. - ' -~ ~ -ª.Q. ~rabalho" de Geraldo :§ezerra de l4enezes , nao somente por his-

tOriar tao fielmente a evoluçao da Justiça do Trabalho , mas , espe
cial~ente, porque deline!a com segurança os s~us traços distintiv2s 
e a sua verdadeira posiçao em nossa organizaçao constituciona1, so
bre a qual ntmca será demais insistir, tendo em vista a relutancia, 
inteiramente injustificada, que ~inda existe e~ certo~ setores qua~
to a ~ecQill1ecer-lhe aq~ela posiçao e a colocaçao hierarquica dos no
bres orgaos que a compoem". 

Senador ifOV.~ES FILHO : 
11Li cor.1 vivo interêsse o seu magn{fico trabaLho sÔbre "i Justi

ça do Trabalho". Peço receba os meus aplausos pela orientaçao do 
mesmo" . 

P. OSCAR MUELLER, S . J ., Reitor do Seminário Central de N. Sra. 
da Imaculada Conceição - São Leopoldo Rio Grande do Sul : 

11Tenho em mãos~ a tese inaugural ~o Curso de Divulgação e Aper 
feiçoamento de Direito do Trabalho . Nao duvido de que os s~minaris
tas, nos seus e2tudos de ~tica e Sociologia, se aproveitarao gran
demente das liçoes que o Ministro Geraldo Bezerra de llenezes Th~s 
dá, de profundo saber, de ig.tenso labor, de inteligente aplicaçao 
dQS principias básicos de sa filosofia ~os assuntos ~ às realiza
çoes modernas.2. e de uma honestidade a toda prova" (Sao Leopoldo, lO 
de junho de 1~48) . 
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11 POLtTICJ\ SI iDICAL BR~SILEIR.A 11 

(Livraria Educadoria - Rio , 1943) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS: 

Prof . J . PINTO ANTUNES , catedrático da Faculdade de Direito de 
Belo Hori~onte , e , mais tarde, da Faculdade de Direito da Univer si
dade de Sao Paulo: 

11Recebi1 há dias, a 11Po1Ítica Sindical Brasileira" , de sua au
toria . Li, toda, de um só fÔlego , p~lo prazer intelectual que ~e pro
porcionava; e é ainda sob esta esplendida e indelével impressao es
piritual , que me deixou , que venho trazer, ao ilustre juiz do traba
lho , os meus cumprimentos e melhores agradeci.11entos pela obra que me 
ofereceu. Reitero meus cumprimentos pelo sucesso intelectual da sua 
monografia11 (Belo Horizonte , 6 de maio de 1943) . 

Do Ministro WALDID~R F~LCÃO, do Supremo Tribunal Federal: 
"Valiosa dissertação sobre ... "PolÍtica Sindical Brasileira", que 

muito honra a cultura e inteligencia de seu Autor" (Rio de Janeiro , 
8-4- 1943) . 

Ministro TOSTES MALTA do Tribunal Superior do Trabalho : 
11Li a sua excelente dissertação sÔbre a "PolÍtica Sindical Bra

sileira". O tema foi muito bem desenvolvido e nada escapou a seu e
xame feito numa linguagem arejada, concisa . Tenho , por isso , o livro 
à mão , pronto para consulta e todos os que estudam o nosso direito 
social farão o mesmo , com grande proveito" . 

Dr . DORVAL LACERDA Procurador da Justiça go Trabalho : 
11Preciosa tese onde o autor se revelou (nao a mim, que já o co

nhecia bem através de suas primorosas sentenças) um profundo conhece
dor do Direito Social11 (Rio , 15-4-1943) . 

Dr . HELV~CIO XAVIER LOPES, ex-Presidente do Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas: 

11Rcabei de ler sua obra sÔbre 11Po1Ítica Sindical Brasileira'' e 
desejo expressar- lhe meus melhores e mais sinceros parabens pelo seu 
magnÍfico estudo . De há muito aliás já me habituara a admirá- lo pelos 
seus artigos de doutrina e pela seguran~a de suas decisões cooperando 
com grande brilho para rápida implantaçao da Justiça do Trabalho em 
nossa pátria" . 

Dr . SEGADAS VIANA, Procurador da Justiça do Trabalho: 
11 0 interessante trabalho "PolÍtica Sindical Brasileira" vem rea

firmar o justo conceito em que o Autor é tido, de figura brilhante en
tre os que se dedicam ao estudo do Direito Social" . 

Prof. EVERARDO BACKEUSER: 
110 autor do claro e bem lançado volume "PolÍtica Sindical Brasi

leira" se está t ornando cada vez mais seguro no estilo e na precisão 
e co~cisão dos conceitos. ~ste livro , de meu brilhante confrade e con
terraneo , tem as características de um livro de mestre, deduzido com 
l Ógica ; os capÍtulos evoluem historicamente , desdobrando-se ao mesmo 
tempo a doutrina de modo a ser apreendida com facilidade por técnicos 
e leigos" (2- 6- 1943). 

Desembargador TOLEDO PIZA , do Tribunal de Justiça do Estado do 
.Rio de Janeiro : 

"Li 7 de uma assentada, o seu belÍssimo trabalho "PolÍtica Sindi
cal Bras~leira", que é mais um reflexo , e dos de boa marca do seu ta-
lento e da sua grande erudição . ' 
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Neste livro primoroso, o escritor brilhante de "Homens e Idéias 
à Luz da Fé11 cede lugar ao jurista, cuja mocidade fecunda cada vez 
mais se afirma em benefÍcio das le~ras nacionais. 

Meus parabens pelo seu grande livro". 

Dr. HIROS~ PI~WÃO, autor de diversas obras especializadas de 
Direito do Trabalho: 

"Li 11 Política Si-ndical Brasileira" de Geraldo Bezerra de Mene
zes com gran~e interesse, certo de que haveria de colhêr de suas pá
ginas as liçoes edifican~es que soem defluir de sua ~Ólida e bem for
mada cultura de significativo expoente da nova geraçao de juristas 
patrícios. O nome do autor, o seu talento, a sinceridade de suas opi
niÕes eu já os conhecia através da leitura que a "Revista do Trabalho" 
me oferecia de sua~ judiciosas opiniÕes proferidas em dissÍdios leva
dos à sua apreciaçao na sua alta e dignificante qualidade de Juiz do 
Trabalho. 

Ninguém, de reta intenção, poderá negar ao livro e às suas con
clusÕe§ merecimento incommn, mgrmente considerando-se a falta de o
bras desse quilate em nosso pa~s" . 

Dr. C~LIO GOYATÁ, professor da Faculdade de Ciências EconÔmicas 
de Minas Gerais: 

"Quanto à "PolÍtica Sindical Brasileira", desde há muito tempo, 
já a possuía em minha biblioteca~ po!s é livro que recomendo aos meus 
alunos na raculdade de Ciencias ~conomigas de Minas Gerais, quando 
disserto sobre os slndicatos na legislaçao brasileira" (Belo Horizonte, 
12-4-1947). 

D-t. NEWrON DA SILVA LIMA, ex-presidente da Primeira Junta de Con
ciliaçao e Julgamento do Distritg Federal e membro do Conselho Regio
nal do Trabalho da Primeira Re~iao: 

11 0 livro encerra uma esplendida síntese histórico-analÍtica do 
movimento sindical no Brasil". 



... 

• 

"A JUSTIC.A DO TRABALHO NO BRASIL - RelatÓrio das ativida
des de 1950 - Com observações e quadros de produção relativos ao 

"' - ~ primeiro decenio da Justiça do Trabalho, como instituiçao autono-
ma - (Rio de Janeiro , 1951, 57 páginas) . 

OPINIÕES DE PROFESSORES, MAGISTRADOS E ADVOGADOS 

Ministro EDUARDO ESPtNOLA, ex-Presidente do Supremo Tribu
nal Federal: 

"Recebi o magn:Ífico Relatório das atividades da Justiça do 
Trabalho no Brasil, durante o ago de 1950. _ 

A interessante publicaçao com excelentes observaçoes e 
quadros instrutivos, está destinaAa a ,Prestar Ótimos serviços, co
mo pude verificar, compulsando suas paginas. 

Quanto a mim, pessoalmente,_devo afirmar-lhe que delas ti
rarei proveito que em outra fonte nao poderia encontrar. 

Felicito-o pelo util:Íssimo trabalho que devemos aos seus 
esforços e talentos" (Rio de Janeiro, 30-7-1951). 

Dr. CARLOS CQQUEtJo cgSTA, Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5a . Regiao, com sede na Cidade do Salvador: 

_ 11Substan2ioso relatório, que bem reflete sua esclarecida 
gestao na presidencia do E. Tribunal Superior do Trabalho11 • 

RUBENS SOARES~ Juiz, representant~ dos emp~egadore~, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4a. Regiao, com sede em Porto A
legre: 

"Magn:Ífico documento superiormente elaborado que consti
tui atestado eloqüente da brilhante e esclarecida gestão do Minis
tro Geraldo Bezerra na presidencia do Tribunal Superior do Traba
lho" ( 29-7- 1951). 

Prof. Dr. IS~~EL COUTINHO: 
"Está de parabens a Justiça do irabalho pelos grandes bene

f:Ícios que recebeu durante a sua pr~sidencia está de paraben~ o 
nosso dileto amigo pelo muito que fez em proi dessa instituiçao 
incontestàvelemente uma das mais nobres e dignas conquistas do ts
tado moderno" (Niterói, 3 de agÔsto de 1951) . 

Dt • CANDIDO GOMES DE FREITASl Juiz-Presidente de Junta de 
Conciliaçao e Julgamento de Belo Hor zonte: .. 

11Felicito-o pelas muitas e valiosas providencias que ado-
tou durante a sua inesquec:Ível passagem pela presidência do c. Tri
bunal Superior do Trabalho11 (15-7-51) . 

Dr. MORAE§ BARROS, Juiz-Presidente da Junta de Conciliação 
e Julgamento de Sao Paulo: 

~ , 
"Como um humilde colaborador deste ramo do Poder Judiciario, 

tive e tenho a satisfação de apreciar os méritos de seu grande ser
vidor na pessoa de V.Excia . , a quem muito deve a nossa Justiça do 
Trabalho , ~ qual s~cpre dedicou, com acendrado patriotismo e eleva
da concepçao crista, os altos des:Ígnios que a justificam e a digni
ficaram" ( 7-7-1951). 
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Dr. MARIO c. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quatro (Mi
nas Gerais): 

"Trata-se de trabalho precioso~ que beUI denota o elevado 
espírito pÚblico do autor, cujo nome ja transpos as fron~eiras da 
Pátria, pela seriedade dos estudos a que se consagrou. Nao apenas 
os mestres nacionais, mas também os mestres estrangeiros proclamam 
o alto valor da sua contribuição em prol do Direito do Trabalho" (6-
7-1951). 

Dr. AUGUSTO GALVJlO VAZ CERQUINHO, Juiz de Direito de Peder-
neiras: 

"Completo Relatório, no qual se sente o pulso forte não só 
do Jurista como do Administrador judiciário atento ao Direito So
cial, ás necessidades e possibilidades brasileiras" (17-7-1951). 

das: 
Dr. ANTONIO THOMAZ SOUZA GARCIA, Juiz de Direi to de Andra-

"Trabalho magnifico e substancioso; mesmo tratando de maté
ria árida, qual um relatório, mostrou-se V.Exa. mestre seguro do 
Jus Novum. 

_ Ao lado de dados e2tatístico~, grandes e palpitan~es temas 
sao versados, com ilustraçao doutrinaria, h~vida no que ~a de mais 
moderno no assunto tudo banhado, como se ve na introduçao da pe
rene luz do Evangelho e doutrina social da Igreja" (11-7-1951). 

Dr. ARLINDO KNEBEL , Juiz de Direito de GetÚlio Vargas (R. 
G. do Sul): . 
_ "Trabalho muito bem organizado cuja oportunidade e inte-

resse consigno com satisfação" (17-7-1951). 

Dr. ALFREDO DE FREITAS BAHIENSE: 
110 Relatório confirma a produtividade do culto colega no 

alto cargo que dignificou e abrilhantou" (Niterói, 30-7-1951). 

Dr. COSTA GUIMARÃES, advogado: 
11 0 documento em apreço bem revela as intensas atividades 

do Egrégio Tribunal, como também revela, de maneira eloqüente, o 
brilho que o Hinistro Geraldo Bezerra deu ao cargo de Presidente, 
emprestando-~e a sua vasta e sólid~ cultura, o seu patriotisso, 
a sua dedicaçao e o profundo conhec~mento que tem da legislaçao 
trabalhista" (Cantagalo, 4-8-1951). 



"A JUSTIÇA DO TRABALHO NO BRASIL - Relatório das ativida
des de 1950 - Com observações e quadros de produção relativos ao 
primeiro decênio da Justiça do Trabalho, como instituição autôno
ma - (Rio de Janeiro, 1951, 57 páginas). 

OPINIOES DE PROFESSORES E JURISTAS ESTRANGEIROS: 

Prof. PAUL DURA~ID, da Faculdade de Direito da Universida
de de Nancy, autor de "Traité de Droit du Travail": 

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, da Universidade de Roma: 
che ho letto con 

molto 

Dr . ERNESTO BATTAGLINI, da Procuradoria Geral da "Corte 
Suprema di Cassazione11 : 

"Vivamente La ringrazio per 1 1 invio del 1opusculo "J~stiça 
do Trabalho no Brasil" contenente la relazione sull 1attivita del 
Tribunale Supremo del lavoro, con osservazioni e statistiche Sul 
primo decennio della giustiz1a del lavoro , come istituzione autono-
l!!ã.:. 

Ho letto con molto interesse la bella Relazione e ne faro 
recensione nelle Riviste italiene, di cui invierô copia . 

Le sarÔ grato se mi invierà altre Sue pubblicazioni o 
ubblic zioni relativa all or anizz zione iudiziaria e 1 

giustizia del lavoro in Brasile11 Roma, 2 Iuglio 1951 • 

Prof~ JORGE ENRI QUE MARC, da Universidade do Litoral e pre
sidente da Camara de Apelações do Trabalho de Rosário (Argentina): 

"A Justiça do Trabalho no Brasil" denota la eficientisima 
labor que desarrolla esa alta instituc1Ón de la RepÚbl ica hermaqa, 
con autentico sentido cristiano" (22-7-51) . 
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"A JUSTICA DO TRABALHO NO BRASIL - RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 
DB 1948 - Rio de Janeiro, 1949, 29 páginas. 

OPINIOES DE JURISTAS E AUTORIDADES 

Ministro DJALMA DA CUNHA l·fELO, do Tribunal Federal de Recur
sos: 

"Li o seu Relatório das atividades do Trib~al Superior do 
Trabalho. O notável documento positiva que essa Corte se desincum
biu a contento de alta tarefa e mostra o alto desc2rtino. e excep
cional capacidade de trabalho dessa insigne presidencia. Minhas 
congratulações~ (Rio de Janeiro, 15-3-1950). 

Ministro AFRÂNIO ANTÔNIO DA COSTA, do Tribunal Federal de Re
cursbs: · - ~ 

• I A ••• "agradece cordialmente o relatorio sobre as atividades da 
Justiça do Trabalho em li48, oportunidade para revelar o cuidado e 
o estudo que lhe merece esse especializado setor do Direito")( (Rio 
de Janeiro, 8-3-1950). 

Desembargador ALVARO FERREIRA DA SILVA PINTO, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

"Recebi ontem e já concluí a leitura do magnÍfico RelatÓrio 
das Atividades da Justi~a do Trabalho em 1948. Terminei.a leitura 
um pouco mais alegre~ Ha,um setor~ pelo menos, em todo esse,Brasil, 
em que se trabalha com fe. Nesse Direito novo que tanto estasaju
dando a construir para engran4ecim~nto e segurança do Brasil, está 
a esperança dos que se opoem a vitoria do materialismo que deseja 
assaltar o poder, valendo-se do sofrimento dos humildes proletário~ 
desamparados pela injustiça que sempre d~minou. Parabens, meu queri
do Geraldo e que Deus te conceda novas for ças para prosseguir~ (Ni
terói, 14-2-1950). 

Dr. GASTÃO GRAÇA, Procurador Geral do Estado do Rio de Janei
ro: 

"Grato pelo relatório que me remeteu, sÕbre 11A Justiça do Tra
balho no ~asil", en"{io-lhe parabens pelo mesmo e aiuda mais pela 
sua atuaçao fecunda a frente dessa Justiça ~m formaç~o! t~to mais 
quanto ela se cr!a em moldes nacionais, e ~ao necessar a e, no mo
mento de revoluçao polÍtica social e economica em que vive o mun
do,,para que a tudo se prop!cie o ensejo de soluções pacÍficas 11 1 (Ni
teroi, 28-2-1950). 

, Dr. OSWALDO RODRIGUES LIMA, Juiz de Direi to da Comarca de Te
resopolis: 

"0 relatório de V.Exa. relativo ao ano de 1948, revela gran
de atividade de trabalho e alta cultura de V .Exa. u (Teresópolis, 1-
7-1950). 

Dr. JOS~ ROBERTO TAVARES DE LIMA, Redator da "Jurisprudência 
Mineira": 

••• "agradece profundamente penhorado a gentileza da remessa do 
interessante e a~eciado opúsculo "A Justiça do Trabalho no Brasil" 
contendo o relatorio geral da Justiça do Trabalho, onde ~e podem 
constatar os grandes benefÍcios e a alta função social desse Órgão 
especializado de justiça em nosso país .... " (Belo Horizonte, 6-6-1950). 

Dr. CARLOS LI!!~,t; ... H:U!illG, G2ver nador do Estado do Espírito Santo: 
"Apresento a Vossa Excelencia as minhas congratulações e os 

meus louvores pelo conceito em que é tida a Justiça do Trabalho, co
mo pelos serviços relevantes prestados ao País e esfôrço empreendido 
pelo ilustre Presidente para seu desenvolvimento" (Vitória, 27-2-1950). 
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Coronel HUGO SILVA, ex-Interventor Federal no Estado do Rio de 
Janeiro: 

••• "agradece a gentileza da remessa de sua publicação "A Jus
tiça do Trabalho no Brasil".l relatório de suas eficientíssimas ati
vidades como Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.~ 

Deputado AGENOR FEIO: 
"Agradeço 2 ... desvanegido, a gentileza da remessa do Relatório 

das atividades aesse Egr~io Tribunal, em 19~8. 
Do trabalho em apreço, evi dencia-se quao profícua foi a ação 

da Justiça do Trabalho, p!asmada definitivamente nas suas altas fi
nalidades, sob a orien~açao segura• sadia e humana de um espírito su
perior e nobre como o seu." (Niteroi, 13-2-1950). 
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A prop6sito do a r t i go de EDMO ROD IGUES LUTTERBACH !:iObre O Di-

~,ei to elo Tral ~ 1 l o e a Se~u::,iducle Soci al na Consti tni ç ""o 

1-fanife:::.tações de professore s e jurista s: 

Ministro PRADO KELLY , "o Supre o 'T"~"'iblm~l Fedor'11, ox- Mi"'istro tla 
• Justi ça : 

· _ Li co~ o ~aior agrado a s ju:::.tas r efer@ cin:::. que tô~ sido fei tas 
!t opul .... ~· o~:-" ;w.,:!dica do Minis t ro Gm_,..,l rl o ozorr !i de •1enozos. 
a autl)ri _.,: ·1 voz à os dou t os o os pc.ci -;list!}s. Ao coro de apl '11 , ::;o:::; 
se i-cor ~ora ta. '6m , so 1 a me s ma autori dade, o vel ho ami go e cole
ga (~io de Ja eiro, 7- VI-1977) • 

Profe ssor JOS~ NAF IA HOREIRA CAMPOS , I-r6-Rci tor de Grauuaçlto da 
Uni , e_,sii'"' 1 c Fcder"'l do Ce~r~: 

Li co .., o '"1clhor i nteresse e sincera aumi.ror~o a resenha dn vi :a 
ilus t ::-e :o Pro"essor Ger., l Jo ezo::-:•a de Hrnozos co""o j1.1.:ri sta 1os ·nuis 
bril hantes, noinda'1c1to no r l nno do Direito Tr::ba::...histc , osc:r-ita por 
~~o Rod::-iPues Luttor~~ch . I ~ 1 ~cr~ cido o -rest! f iO re que ~esfruta 
o .. :1ini stro n o Br a sil o a l(rn\"ro.1 LeirPs r 

J 1 o s abi r> t.m no:1e qt c l.m ru n s !1el hores t r ,...1i <:' 5os la fam:C .. i a Be
zerra J o fc~"1ezes o On J.;rOYltmciarnentos ali con+id os, vindos i Pt ::tl men
to dos nel h ores nos tres nrcion is e estr,...nr,eiros, "'inda ttni s r of'or
çara~ cn i 1 essa c0.vicç~o ( Fortal eza , 16- VI- 1977) ~ 

Profeasor .1: AULINO JAC UES , c ,...todrático da Facu1dciàe de Dir~Ji t o rla 
Uni vc>::•s i dadc do EGtaclo do Rio c1 e Janeiro o titular da Ac[ldemi a l r · 3i
l oi r"3 de Letras Ju~:-! ~ic"'s: 

Cw::wrimento o omin0nte confr acle professor Gm,aldo Bezerr a de f.1enc
ze3 pol n c.x:col cnte cr:íticn s0bre ~ obr o ~ur :! ,:ic f"o "'Utor de O Direito 
elo T:>:'aba:: h o Q Q Sel?''.r i claLlo Soei a1 .llQ Const:i t1~ic~o , cu.jo3 concr:ü t os 
subscrevo co~ ul cpri" e honro ( i o de Janeiro, 10- VI- 1977). 

Ai nistro FERNJI 111!)0 N BI\EGA , do Tribtm.,l Sunorior do 'T'rabnl l-10: 
Li co~ a qu.alo entusia s 1o de uci ~o o ~ue o hc: lA~ico 2 1 10 3 odrigues 

Lu~te:-1 ch onero~ .... t.. so'b:.., c O Dire i to lo Tr~r!' ; ho e [I Se,., .ri 1ade So- · 
cinl .!:!Q ConstituiC'lio. Cor1pên1 io ~rw,itoque n:iu de s n!"l pena . N~o l he 
fez r..enhuf"l L'nvor nr: cx"l t aç!!o. · in i scut:! vel '1 sur> , n.to::-icl:..de na 
mat6ri u , al~~ Jo e stilo fl uente c agrad~ve1. 

Be~ disse Ev~isto Jc Morais Filho que o ~' livro ~b:>:'e horizontes, 
p::-ovoca dcbDtes e levanta probl emas (Ri o ãe Ja:-.. oiro, 8- Vi-1977). 

h cadurüco CELSO I\El J.Y , r1a Acadc··üa F::...1 -· , m:.;o de Letr a s, ex- Secrc-
~/ ": o ele Edtw· eCo c Cu~ ~ , ,,.1 do E~.; t·•uo do - i ~ co Jcnei:.· o : 

Co:n qü.e prn zer ~.cio - o , ::;c :10 fo s s o dado , subscreveria - o bcn 
lança~ o -::lrt:!.go O Di:• oi to cJ..o TT':ll a~ ho Q Q SeP'UJ'i<1nc1c Soe i n]_ ~ Cons
ti tt,_i ç l!o , de aut0r:i.a c e EDHO RODRIGUI::~S Llrl'TEREACH, no qual á nml~. i
sada , coJ o mr~lC'~(o ~ouvor , a R~~nCc obr a de ~ostre , t~atadistu e 
r:w~ô.strndo do (:!.• :.:;tr o Gcra~_do Pczerrn elo J.fono ze s (R:.. o àc J a:1eiro, 
J.t-VII-1977) • 

E:Jcr.!..to::- NOVELLI riCR : 
Recebi .. o e~.;t Ac:~( A!"üco Em'O RODRIGUES LUTTERT:·iCH :;;ob::-o o 

l' "'+ i,..,o J • .,.,, 1)"'"' '1' · ,., .! ' · co rt() "'·i·1-· ,..t,· o Go,.•') "' c.l"' Iozc•,I" ' a'c 1~o '10ZO "' -'-"-' "'-\..""-'-···' _. - r!_ .. .!_._,_ #- ~ -.._ ,. :...~~-'"' 'l~ - .~, 

ve:'s~.ndo sobro O :U·i r e -i to do T~~acP~ '10 o ~: Se :,~ -: 1,...r1c Soe .!.. [! ~- nr: Conf;
t:!_ tu i .r·t!o . Nf!o mõ cau~~ ou sn:· t " 'Ja o 1~.to-con' ··i. ~ ) "UC o e ser;_ tnr
faz n seu raspo..:... to c ::1 ro~y · ') de sua cu~- tu.r[: jic -~ ' : ~, (Rio de 
Jcnci ro , 30- VI-1977) • 
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Donutado FeGeral DAYL DE AL~ffiiDA : 

No bri].honto artigo de EDlii:O RODRIGUES LUTTERBt\CH a re3pEü to do 
!n<:l~n:ífica obro Q Diro:Lto do T~"abaJ.ho Q Q. Sogur·i doclo Social no Cons
t·i tu i ç~o, orgu-: ho-~o de figurar entre os autore3 que dostacnra'J n 
inport11ncia da uosna, rotificando o::; concoi tos e'.1i tidos (Brosília , 
9- VI-1977) • 

Dr . CESAR SALGADO, ua Acndeni~ Paulista do Lotros : 
Excelente o ortigo <Jo Ed:no Rcxlrümes Luttcrbach sobre o livro 

O D·i , ... ei to L1o Trnbnlho o Q Segur:Ldauo Social .n.g_ Constitui çt!o do Minis
tro Gornldo Bezerra elo Menezes (S~o Paulo , 8- VI-1977) 

Dr. PASCAL DE SOUZA FONTES, Aclvo~auo : 

A lei tu::· a <lo artigo elo EcJno Ror"'ri.l"ues Luttcrbach publica<lo C!!l 11 O 
Flw:linonsc" sobre a vidn e a obro de Gorn:::..do Bezerro C:e rlenezcs hon
rn aqueles que tivor<"11 n ventu:en , cano ou, <1 e conviver cnn o cutor 
de Q D-i roi to do Trnbalho Q g_ Soguri<.1~tde Soc·i D.l no Con~.Jt·i tuiçl!o 
nos bancos ocndãr1icos (Rio de Janeiro , 7- VI- l977J. 

Dr. RAUL SENTO S~ GRAVAT, , presidente do Tribu.:1al Rcgionz:1.:::.. L10 Trn 
bal ho <ln 8a . Rogitto, CO!'l sede e.1 :E el6!.'11: 

Con indiz:fvcl prnzer li o artigo de Edno Rodri?ues Luttorbach so
bre n nottvo:::. obra O D·i rei to do Trabalho e o ScPuricbdo Soe-i nl na 
Conr.;ti tu·i ç~o , por expl"'ünsnr ao autor preito de jU:.Jtiça , pondo e'nevi
dÔncia su~ nlta envergadura nor~l c intelectual a serviço elas causas 
nobrif, ("'entre as ~:mais , o da Justiça do Trr>balho no Brn:::;il. 
. Por "'lai3 . que se <liga , jana~s pol1cr- se76 traduzir o quanto ~ove ao 
,-;U"'t1"'C u;'11'"'t1"'0 :"' noc-r-:"1 Ju"t·,ç!) T1"''"'b:"l "' h1"'t'"' no" ..... omcntos rl!)-,,.. r:_-ig11_; _ -- ;.:) - l'l.!...:. _.:J- - \.- o..Jo...)..,\ oJ - 1o..o'l -"'-" ..._.....!... - o.:> <.4-' -• o.) -~l .l..;. -.t.. .. -;.J: - _ 

ficntivos ue sua cxistê!'lcia g:::..orios1'Bel~m, l Ü- VI-1977) . 

Frofesr.wra ZtLIA CAV4LCANTI DE HELO : 
Significntivo o ortigo de Ed::to Rodrigues Luttorbach nobre O Di

roi to do Trabo::.ho Q c. Soem··l dode Social .D.fl Const·i tu·i ç~o . Fo:::..ici to 
c Minintro Geraldo Bezerra ~e ~enczos pela obra e pelos ~orccidos 
elogio::; elo que foi aJvo . O :::..ivro .,..rojetOJ !1osso Pafs o servirt de 
oxc~rlo aon p6ntcros (Jo~o PossoD , 16- VI- 1977). 

Professor e Do~:;ombore:m:or SOA,.;RES DE PINH6, Ja F<:· culc1o<lc L"' e Dir.Ai
to do U'1i vorsidadc FoC.ornl F'lun:i nen:::;e o do Tribu.71vl de Justiça do 
Estnclo do Rio ~e Janeiro : 

A invojtvol posiç~o "loral e into::..ectuol do 1vfi!1istro Goroldo Pe
zerra õ.e Menezes ~ ler:tbr~da por F,rh·w P..odrigU03 Lutterbnch, ao co
~1Cntar o apareci!"lvnto 4fjgj'JJ.Jj!~dc SLW consngrndn obl"'a O Direi
to Co ~l'<..tn::.ho Q Q So?t~ri C nele Soe:!.<:: i 11a Const-i tu·i ç~o, quo ogorn 
suiu B L"l Zn . ediçao. Vou guardnr o procio::;o ::rtigo c:entro c~ e stw 
Edu.cactto Mora-: Q C-1' vica (Nitor6i, ll- VI-l977) . 

~ Acndêr1ico CLARO J AUGUSTO DE GODOY , d::! Acnc..lotlia Goionn de Letras : 
Bo", houve o 6rg~o do inpronsa de nonso l!:stndo - O FltElinonne -

e:~ cxf:'~- tor a inportante obra realizada pelo valor de UI:' tn:::..ontoso 
e culto jurista, bcn assin e:1 rovelor os di versas faces de sun in
conftmc.H.vel figurn humana. E os louros conquistcdos ntrav~s uns 
condccoroçõos e insie11ins que lhe fornr:t justanonte conferidvs s~o 
outros c0'1onstrnçõos oloquontes quo ilustram seu incontostlvel '::l6ri
to . Assin , o brilhante trabnlho jornalí ntico do ilustre Acadênico 
Edno Rodrignes Luttorbnch ref1ote D rmis justo hor1enogen prestado o 
quen tonto o nerece pelo que pnt~iotica~ontc realizou e~ benefi cio 
das :::..etra3 jurí dicas c elo :::;ocie<lndd~'Rin de Janeiro , 7- VI-1977) • 

I, 

~-------------~-----
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I 
P1•ofo:::sC'r ITIITO : ~. EZ, O'{-Dcccno d·1 Facult.i~c1o 1lc D:l.rc:i~o t,:l Uni-

vorsiC1do Nccionc: ~c Ln Plntn c Professor de Folític~ o LoPis:aç~o 
SocL:: na l' i vor:Jiuadc de S.:1~.v:::rlor do P 1lcnos flj_rc s: 

Luogo c~o >:cr cJ. lJom1oj:~do i~ ·i cio cr1 t·; co c'icJ. Dr . ED:i•IO RODPIGUES 
LUTTERBACH ''OC"C sn v.-:J:'.osa obr; : "0 Direito :0 Tr-::lba::\.ho c a Sogu:·i
':nüo Soei::!::. '1.::l Con:::ti.'tl ic':o" , co:" ~-a C;tc!.ci n!'l ot.c ·i nsni r a c::.. tr:: em to 
x_ 1-::-t c~.,,c-; c·i 6!1 (1o ..r,ill; ~utor , pnÕciÕ C-7~·oc·: ;-r> ~~10 su ::.·i bro co;-; t-i tuyo 

.., b "' t ., ., . . ., . . , .... . ~ J... f . un . oa . c a""or c .c_ ~ tP se·· p. -, ~1c .1m:·, ·,C" h.Q !1U.cs t..:!.'O pro e~·cnc·, C~ . 

P"" e ..,., ,... "cc·i ,...., ri " ~'l"'l. "'''r>" C"'n· ... I'"' .... , .., ·c·ir.nc" po·_,., " .. u , ... ob"' o C" 
-"-- ~' I _J.. '~ ~ .("; , ;._}~.\; • ...J lr..J_ ,-;,_~ .. L.-.· .... \1 ... ,.J , .., .:.:;.___-L_---=!.-

ft'.O~"' ZO (La 1-'J . .::Jt~ , 12- VI- 1977) • 
Ols . - '!"Ta l'OVi~;tn ".::)c.: >cho ue: TJ•a"t;t:jo11

' l:c EU0'10:J fli::cs , o Pro
fo~.;sor BENITO PERBZ pnr:::..::..cou ;::pi'OCÜ1Ç~o ~;obro Ho1ncn~; Q I ,0·i C!S _t Lnz 
d Fó ..... d . , , G .. - B , '' _2 _, ?0 . C J.çc..O , ttO O!'.:t .. dO CZOl'I'::! ttO !•JC110ZCG . 

?!'nfo:Jsor A'rAURY PER~:l": 1 l'F'.TIZ, c:o Con~;c:::.~ o E::;t.~uu-1]. de Ednc:.1~C!o 
do Est do '~0 Ri o de J<.:J c::.ro, )iY·! tm: {1 o CnJ '. -::.o Gotó.:io Va::ge:s, C.:::. 
Funt:~wr.o Gctú::.io V.-:>r ..,.:1::: - Novo Fr ibm:vo , RJ : 

T ..., .. "'o :1 .-rp~+·., "' t ~ ,. ·rr;,c"fo '1 C "Ctl""P ,... ''ecc"' ·,.,...., .. to r~ o ,.,,.,t-~ ""O ,o,,o ·t·i -.._.,_ ._, ó-t.•v\.~ ,.; J.L.t;.:,<J<..~ U t,., ,Jo;,.._~ .... '-'- ·1- \.-.i .1 • .,.\ <-O. .. - _it"' .. 4 __ 

nm1o O Di ro::.. to do T:: !""t::! ~.ho c a SC{::'''J_..-; clndc S:;c:J {'!:_ !1.::! Con::;t·i_ tu·i (' I'! O -
Q ::utor Q ~uo obrn , rln : nvr·:l- cÕ l\C.::JÔ.Ô''l::.co ;_::::)l-~0 l1.0D':\IGt.T',.~S LL""i_'T,Thl: i Cri . 
Dev0 cnnfess~r-lhé que c:.l::;n snt~ sfnd'!o foi '11mon~"nrlo (c qD.fl.'"to ~) ~ 
r:1edid; que J.in o :J.,tigc c :!..n :JC!'ltindo m:guJ.hoso <' l"I'fT:-'1 o p•ofw1dn 
~ep?rc~ss~~ Jc s~= ob~a no cacp? do_Diroito do Trob~}ho ? entre os 

urr• n~i'O" " ~-,•c" t"' 1,tO O" '1"C'1 Or'"-," C0'':10 O" C"t,.,,.,n.-·o·, i' O" -·· "- ........ • .J (.,., -- ;;.,., , \..4 ..... ,I ,..) -:,.,- ..,_, __ ,J, L.. ,:,) • • ~_ r;,_~~-- ..., . 

Ntio _1.::..: i to no co!:lpo . NcrJ po:' ::. ·~sn "1stav~ :.1JJ1eio o o s:!..gr~ific::-Jo de 
saa obrn c c. o trilho de :::;v· ::; ccnt.:P:!.t ·tições cicnti fic2s or-iein~is . De 
9'~1J nncr . !..'lOÜ? foi -:1c grot i -"icr:!lto ler os op~•,iõos uf"J ~.~:!.·~-'àes ·o~Jtl' e::> 
., ntcT''1'1(;'• on"'··, "Ob•·o ~. r••.., "'t11"'Ç"~0 Cl)llf"\ ,,''"l:.:r·· ~tT'"'<10 r,,,0,."'""0T' Pe"--- __ ,_., _ .......... __ ,) • .,, - t...-. .JLL'"-' f..., ...... ""' ""'" .... , .L:..t 0 _ .... _c,.,. ' r _ _ t.,.;,.,JJ _' ......, 

• , 'I t ' c • A • s • • , , • 1 !,. 
Ç 1 ~J.S:tUOr C nU or nn C::!l~lpO a.:;:.; JlCl CJ. "S OCJ.3J.:J C vlU.'ll lC33 LO "Ue u 

exj:.·oonto c tar l6~, mostre ~.ntcr!1..,ciona1 ( J0va FJ.'ibul"'f'O, l9- VII- l977) • 

Act:luÔ!:l::_co •!R"T"LDO S • .....,PIAGO , - ~ :c::tde~·li.o Crturi!1Gl1~JC de Lctr<Js : 
BriJ_ll~:--tcr li/ ::nrcc inçl!or de ED:10 BODR.IGtJ'eS LUTTERBfiCH sobre c 

i!~lpo:·t: t .- livro - Q !)i:.• ~.;.oi to t1o T1•: '· '1~.ho Q .fl. ScPu::·i dD.t1c Soc·i a -: llfl 
Const·: tt -~ ç~o . F e~-; ci tl) o 1 :: ~-~ 1tr m::.~J uo Ec?a:.:r::: (~O !:c·"czc::; po!' 
n::i::: c~·;c r·"x1nto do ~Jn= "~v:!.::.,.,._.i:;dn cu~_ttu.·o ,it,r}t'ic; . ~:eu filho 
Jo~J6 Í.L tA!,io, Frocm:auO!.' tl.o E.JtaJo de Sm'!ta Cr--l:: w;n.::l' 10~Jt!'OU- '.JC 
~:.t" 'r:nto i"nJ.'O[.;sicm;:do pc~::. :::.. e itura do nrtigo (_ir t"c Janci::-0 , :::..7-
VI-J g77) • 

Li , cem n m~ior atcnç~0, 1 co~~~t~rio lil~io r ~ fico sobro Q Jirci-
to elo T···::.bo.~.ho o a SoP.'ür·i , "'~O Soe·::::]_ - O c. i .. t~w o :Jl.:: obr2 do Ac:,\.~ âJ.:lico 
2J ,ORODRIGUES LUTTBRBACH , ~0.1V0!1 ·· "o- rJc c1n ~ '1tcil't: 1' 'j tiç~: 1<.1!1 OX;'l'cs
sé'Sos de }.'cco:ll1Cc~.;lc!1to (o s·11~m' .il'"."'Í ,:l.e:o C~jpcci<1].iz:·<o Co 'in:!..:-;tro 
Gera:::..do I~zcrra ~c Mo~rz's . 

~!1CC~ :1.! \ . I· oi '""' c ~. v· .i. ~-2"'iC. D ~"'et"' :.r·~() : ~ Fcvi~.;t:t { .. n I:" r; ti t~ .t') <10 Ccn
:"A. 1m:~ .. ur].ic::ç ~o c!:l seu próxi:'lO !1Ú~ oro ( Fo:-h1lcz· , 13- VII- ::.977) . 

f::: )fcs:Jor JC3 "' ,Rf1 TCISCO DUfü\TE : ORE IRA, 'tO PcJ ot~ :1 , Ri. o Gr·mdc do 
s·. ~~- : 

K1hcc;:l tj_vc~·~;c vi:::to :.1o~J t:.·~r "'~ho:. do F1·ofc;.sor G01··; ~ :0 Bezm:::a do 
1-fo!loze~J 1 • =~-+o v:-.~_o:: ::.ntc1oct·~:1l , c1es .... 1_ .lcci:-. .::-. vorCr· 'oi:·:- c·:te!ls~o 
',lO "!(>'''' ' ,-; t0" ..,.,0 "'C CXtc·•11l~e··l i·~!fo .,t... 'l.<" Cf'l'~tpO "lO'·' ; -, c ·f v··i CO r.,..,S 
.,. 1 •"' ,J •. - .~ ' .,. , •J •- • • l-" .) I _, . ' •• -- r - - ' l.:J.t.~o. • 

11,!"1 ...; .,.,,.....,., ~,. ..... ~ ·-:c"' •·-""'nc·:"'"l· ..... ~·,_e nc1 D·i ·.,~·i-'-o c'to fJ1..,., • ..,,.,~ .. , o 
_-. L\..;..Vt.' tJ~·L ... _..,.. ' •J}- __ c.._• l\;.,. V _.., -··'-"' -·l, ~.!."'""l-..'-'·-~1 • 

Razto tr;ll~ o ~~nstre '.-..r ~f11l::.co ED~·iO RCDRIG ,,.., :UTTERfACH. crt cpro-
ci. ,1o tral o~llc- dar conheci 10nto .::J todos os bl'['!:Ji~ oi:·on , o va::.or do 
.~i.ni:-: tro Gm·~>1o Bezerra Jc Ho:.1ezcs qnc , rocn11hcc:Lcloí Pov ::;_ ~ s r;~i:::; de=:;
tn~"{'I', DS fi 'U!'é"~J <.k~J lctl' <:t~; ~le todo o 1 ndo , tc~J , a:i:1 :.-:t ho.)c, 11u Bré>
~il, nosso~::; nuo dcsconhoco~ o seu tr~t"'J~o ( :clnt~s , 5- VII-::.977). 
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1i '1::! ;,t1·o LUI Z OCTAVIO GALLOTTI , do T1•j t 1 1!1D.~- '1o Contas un u!" il!o : 
Ad"li:·~ve~. o ~l·t·>·o de Em:o TIODRIGú.,.,.;S LUTTERE~ CII quo tr~1a osplôn.

c.1ido pc:-fi: c1o n· :!_;..·o o !:10st2·o Gm.·a~_clo 1 ozc::-:ra t~0 1or:ezes , etc Ho,·1o!:1 
o t:a Obi' ::' , foc;:. ~_:I.; .. ,;_'os ~;o·~1 csc:t~occr tl.!'l lictr. ~ hc ano ··1c 6 "CDrt ::.. cu: :'r
r:lOnte g:.·~to : o cu.r•::;o de apcr"'ciço::nnnto do :r:L .::..::>té1·io (o T::-;l [: ~_ho, 
cw ' c t ::!.vc. o pr~:zer c o .,.•l'ovci to ele onv:Lr :Jtl<::s SCl:lpl'O =:. onbr ~f'"' s e 
'tri~ ~a!.tes prc~.cç Cic::; (.OF ,20- VI -l977) • 

Fl'Of c,sor Et.mO BRAiill/'W , Sccrct~r::! c - Gc:_•·; ::;_ do ' in:!.;·t( :.•io ela Edn-
c .,~ l'( o · Ct, ~ tt, , ... .. , . 

~\ '$t.' v "~-·- . .L«;, • 

.,..,, .• 11 0 F"! · .. ···i 1o·,,..,c11 "Cll''- ''0 o~t..,.,.,r ..... ;1o t "1 ~·ct-:->:•to c]o pi•oz. :>d-1' ~"'; 1'10 ' - .. l.l_ ....... ~ . .J , t,......c.., • .J ._t,.;, .:..:.tJ.- I .... u __ ... , _ ""' - .:l';.> - . 

Hin:i.:.> tro Gol':J: uo ! ozerr·n de l-!e:1c?-cs n tr;-- v ' ::; r lo valoT do s uus obrn3 
o cm:·actor:L:;ticr.s <lo sm pc:~~sonr ~ i ~-;,lo . ·fi i t~ ,.,o ·:::a~~-·:- -"~l' ) i =:.us-
t ,c co ;-,,..1,.. " .... ~ vo tr-. ;.,,..tr,, ho"tcn~cr•·1" ( r..,...,.. .! ~.· r "' O VI "' 977) -· , - -.!. »» l...,.,J '-'..!... _lv ._ u .. .J ;." , .J • L .t.~'J:. vl • .J ..:_ t d-- · ..!.~ · ' -· ... - - ...:._ • 

l l, coi:l nnita ntonç~o , 11 C F~ t.·üno~"'.son, t~':) 3~--V-l977 . Mni s uma 
voz L r:::::;ton~J no orrüno:lto rroi'c:J::;m· Gore:~ cJo Bozorrc~ de ~fonozcs . 

O ~r . ED.:O RODRIGUES LUT'I'EF\EACI-I soube ::r::.'oci-:u· C0':1 r::.cr->::; det~
~-!1es O .\UTOR E 3UA OBRA , \.~~..:1on:-Jt!:~·1(o una intc=:.:!.~ônci'"' ·rivi:erir-
(.~" " O Fi t'"l·: I10.!1''Cu c_, lo. o" ho.,..., ~--"1.-- ~ -; c,...tl C> ...,.,..t-' ~o p..,,.,.., "Ue ~t.:, ·i toe \ • - - u.; -- .:. • ..) . 1 l . " - -·- :.,, }J f - · -- \.. ' ..;:. -, ...,,_ ~. ~ - ·- w 

"! e·i -'-01'0" ton.l-) :o 1 rrot" ., -j Ç /'( 0 "'OPOVr':O,..é. O :> 1"'0V" r.,.O"·..,C "' O ~-r-i '1C"i -- -v - . ..J _, .J · -- ~ - ~ .. Ã,.. '-'"'" ~- "' ' _, - u (' - _, t_, - - -

po~.1:.1C·:te ::-ocnn~oç-; os tr"b::;~_hos elo sr~,,'c no::;tre- o /\c-'1cl)h:!. co Go-
J.'r!: G.o Fczn:.~r~ 'o Honozcs, ~~c;,envo=:.vic1o por u.nn por son'1J.i dnde c tL'l
t~ que j t u} trcr;'"'-:;sou nossas fro!!tc i ro s, co:1 cxtrcordi!"l~l'Ül con:'"iD
e;rnçr.o 1

0 su~ ob"D , liC:r , obsorvac.1a c co~o!"lt"dD nor outrn::; e··ü:.,cn
po~::;onalidndcs , cujos no~os scro citados no ~rtiPo ~cncionndo . 

O ho!"tOI:l do l otrn ~3 Dr . Gcro:do Eozcrr :: de Mcncze::;, j 1 vi torios o 
O'' outr:os eruc:i t'ls t-b~_i c'"'c~os , que rossu:í-:10s , C. ~ rrov~s de um 
m!tÔ!1tico d i s ::;í_·ün:c~or c1n cul tcrn co:-, l DrP.'l CX'"'C':.i Ô!1cin e ncurndo 
de::;co:' t :Í'"' i o , co:.:~o '1\.Ú te be.J ::-o: ntou o Ac~clê•1i co ED'>íO RODRIGUES 
LUTTERP ACH !10 seu l:o~,Í ~si''lO o vc=:.::!o::;o é.ll'ti o O D·i :~o::!.to GO Trc.bn
:ho o [, Se. ·u:•·i ~.~:de Soei .... :;_ n'"' Const·: tu·i c~o ::. O [i"utcr c su3 obrn . 
(Ri o- Lo Jnnciro , ::.8- VI - l 977J . - - --- ----

Profo::; sm· MA "'JOEL F'8REIRA O V Ali JE, ~~o SC!o P01::o: 
Li CO"l r oa: provr.i to o o::;t•Jr:lo tt!o cru<.:: i to de ED)10 ROD11IGUES LUT

TERBACH - O D-1 r c ·; to .::o Trc:r,n: ho o r: Sc.c:m·iC m1o Soci nl '1 .... Crn.J t ·i tu i 
ç ~o - O n"to:· o s tw ot-rn . E!1:J i !1on- "lo "lU i tn co i ::;:: .-· - F o:~ ci to o :Ji
l:istr c Gm·"~ Jo Bezerrn ~: o Honcze::; roJ_a::; ci ~ ..,_ ê'o s fo i te.::; c :Juns 
obl'::::; t~nto ·:.::1 c1tcdrn (li.:c:nto nos T1•:.i.bunni::; (S~o Pm).:o , l 3- VI- l 977) . 

' codê"lico RI BEIRO R~YOS , r:t.''"':J i ' ente dn Acndo::1ia Sobrn::.on::;o (1e 
Estudo::; c Letr~s ( Sobra::..-Cc"r ' ) : 

l i con ngrado o 0xccl ento trnb~J ho ic no::;::;o ::.lustr e confr~do , 
A c~(, ~! ... ::_co EDr.fO ROD'"' rr~tES LVT'l;ERBACH , srr 0 t í tt:::..o O D·i !:'Oi. to elo T"'1 -
bGJ.ho c n Sc;:;:ur:I.c.i::c:o Soei '1l '1D Co!1st·· tn.i çt!o c ::;nl -ti tn~.o O nutor 
e r.iU!:l ob1•:' . '~t-.cil·n o ··:.i_•"):i ;+,:· '1o::..·'"'~ Co rczo::.'::-n do Ho~1czc::; :.·occ-
boT' O "'0'' ...,b-'"ÇO U~ O .f' ~ -· c·· t'"~r fl(e ,-. fC ~ ' -roec~ -; Ç"'O '1 0 ~ -· ••1'() +"'o v·- "'-' O - -1 \.A, ·.:.. ~\ LL-•.J . ..!... .... ! LJ i-J -· - l __ .. <;, u -!...~.v.. ~L.J....!. -

so , r:::;::;:_l co::to .:::b:.'DÇO " ;f.'8D''C "'lDI\IG'L'T:':S LUTTERPACH no~_o s · .. ts t a!"lc i o
sc ~rt::.~o ( Fort~:cz~ , ~ 3-VI-::.977) . 

Dr . MARIO C. VILEL ~ , Jui z ro Di~oito c, 'fi3os Gor ni::; : 
!Jo Dl'tigo ,,,t:i t0 bc•:t ~-~nç·;do, o Dr . ED ~O \ODRIGtmS LUTTERBACH 

f az c i tnç~o uo ::1on nono , .itmtn· .. c 1"'tc co:.:.t o (o C'utros , que ~;e pro
:.1n~1cit:~rr.n sobro o J.:.i.vro O D:1 .... ':-i -1-'1 do T:c· ~r-:~: h.o o r1 Sc~u:· :i.dr:cJ.e So-
e:!. i:. l1'"' Con~3t:Ltu·i c~o , j f. cr~ . ::;ce;tn.1D ouiçt o . ~ 

Ju,t.,,... ., , ., "oc· "'" ~ C' .... r~~ t.., ,.. '"'0'\.-..i''"' · ol.--.1 ' '"' o ., po·· ··o"' uo "'ll+o-r ,J ~ • .,) ~.J ""'"!'- -~'::•'r;\..) ~ ;.. •'"' ,J L'-\,; .. L 1 ~~ (., ,j,:J u t,.,. v -' 

q "O t,.., .... ,.,.~, .. -~ qt•cc·' (1 0 '"' CLl"' +··,.,~ l· l, .. -f ,~-; C" lo.,.~,..-·~ ,.: 1•:> cor .._,..._...,"~ .., h oco _u '---- c...;:·--'- t. ..,...!.... f, .. •. v .c.. ~- _,- , l... .;-._:_ .. __ - " ... 1 V..!. ....... L-·-• .... .a. •=> 

e~celonto::; . ri~o ::;6 r o~; uo'IÍ .-,:;o::; do Direi to , :11:1:1 tn! , é~l em outros , 
o ení nêl'lt o "10:Jtl'() Ccr:;J_do Dczm:l"'fl fn 'hnczc::; ton po21t::!.fic"'L.o CO';! 
a s~re· ~ 'lri<.:: ::nw ~-h.o ~ r-cct.:ior . contr::. bicir.c:n fi2J.'.::l ~ <~ ifr r:; .... o el e co-. - d ' ) . ..., , "....... ,r· r" , -·,.. ~ - ; _. ,.,.... r1!"1 -:'1("'1 ;. • , , ..,...,. _ _ ., a " . '- U ... to..., u.to1....., o c. c -· Ó.L .:.. ... ~.cL .... . _, ( It_. Jl ·r_. , ..... :J VI -'- "' 77 • 
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Cjonor-ul 'e Exére:i to JOJW I:: I N i\ hi:.L,rlc~VO: 

()s ::..:'igo8 U.o HinL;tro Gol'U~_c..lo Lczc2:rn do .. c~1ozc~ , entro os qunis ~10 
i."1C~ll0 r•c,-c 1- ~c ""·i"O'"'J·c~"o" CO"'l .... l10"l"''"'~gc··1 ~ue ""llc pPO"t~ 11 0 ..,,;,,_ --"'-. , .J _.v-~ .... -L-....> -- -'\." .J .. -\ - _ --~- ..... :l ..!,.... _ ,.., ... , ._v_ 
,.,.· ncn"c 11 ~t-· .. v<-" :o ,..,,.,,...,,....·'o C"t''"o " "U.., "" '.., ..... ,1"'1 ' ~u,., ob_, ... _r'l -•..!..-· .• .., , '-• L,_, ~ . ..> u .__.,."~.Lu .~ ..... u <.H.; .J ,_, pc"'" ,_,o_l;... .. _.!. ..... ::...uC c etc _ _ . 
c:e nutorin do Acac10 •. i co E:U!·10 .8.0 .rliGUES LUTT.l:!..!.\bl CH . f'.:n•ette!.8 ~ E 1Cre
cidos L (Rio Co J aneiro , l4-VI-l977) • 

Dr . 11\11)0 E ALMLIDA CH...lt-1hGO, bCCl"Ott.rio Gc Justiça elo Estado U.o 
r\io <.:c Ja~1oiro : 

.rio co i o :crtigo c c .1:WuO RO.!JRIGl.J.~.JS LU .i l'LRLACrl ( 11 0 FltEünc_::;e11 , W.o 
3.., · · ,..,.. ,., t·· · ) ..,., ,.,-· ), . ., v ... , · t·i ·· .,, 'o ' ··., ,..t,.,c ..;,.o" ,.,o,., _,_ ~..o.O •. ·:... ..!.. 0 l.__,_ ..!.. • .lO .... _,_ t....,_...!..VO -• f..LO OCt.,t., '-• _V..!....,_,~..o. U.O ..!.._,U,_, _ '" """.iO,.,.:.>-
u~1i vcr::;i t~rio o c::li'1cnt.c pnblici~:>ta Gm:t:..::..do Lczcrru do ~10!10Zcs no ex
tc!.1SO cJo .tÍ.:.1io do Dirui to c ün. Socio~_ogia do Trnbn..::..ho • 

.. .-_ ~ t"' ,..... .• • ~ ,,. t .• . ., ,.... T' -,... ,... r• i . ,. ~ i 1"' ,..., .., ·j .. .., ...,. . I'( C " - • ., 
~, ,_...,~_..J , co_1 P'-·-- _c:..<-'-'-- _c6 o.'"'-JO o 1'-·-0- _,-.~._ -~"'ç'"'o qu o :reJO e _,_c -

,, ... .1.. • ,, .., • , h • • , • .., t Vt:luO n cn.~,cgor:J..~ uOS ..c.'Ll:J:J..!lDl"'CS QO ;ll;..!..l'"' --:J..8 10 JUI':.Lli:J..CO por :.0!:103 :: . ...r... '-1~:.10!1-

t . t .< • • • +- • , ·,"\ • • t , ,_.., . t C rc:::;r C:J.. ::..;VClS , n<....C:J..O!lC:J..:J O 03 ...,:_•cngc:J..rO:J , liO .i.J:J..:.'C:J.. O 1-U~.-..c.:.LCO C<d Ol::lpO-
r[hlCO (Rio U.o J [UCii'o • ..::..3-VI-..::..977) .. ·' ,___ -

l 



11POL!TICA snmiCAL BRASILEIRA 11 

(Livraria Educadora - Rio de Janeiro, 1943) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS ESTRANGEIROS: 

Prof. CARLOS R. DESMAH1S, da Faculdade de Direito de La Plata, 
Argentina: 

11El trabajo que Ud acaba de publicar, pone de relieve sus con
cqndiciones intelectuales y su versaciÓn en el derecho social. El 
metodo adoptado facilita la bÚsqueda de antecedentes y el orden se
guido contribuye a que todos los est~diosos encuentren en su libro 
una fuente de informaci6n sumamente util en estos momentos de recons
trucci6n mundial, Por ello me es muy grato, como profesor de la ma
mataria, enviar a Ud mis sinceras felicitaciones". 

Dr. JOS~ CASAL, Diretor do Departamento Nacional do Trabalho do 
Paraguai: 

Prof. TtlLIO ASCARELLI, da ~niversidade de Bolonha e professor 
contratado da Universidade de Sao Paulo: 

"Queira o ilustre doutor aceitar os meus para bens pela interes
santíssima monografia que teve a bondade de me enviar e que muito a
preciei. A clara e aguda exposição do desenvolvimento do direito sin
dical brasileiro no q~adro ~eral do direito comparado constitui, real
mente, uma contribuiçao notavel ao estudo do assunto" • 

• 
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nal do Litoral - Argentina: 
11He tenido sumo agrado en re<Ubir su interesante libro titula

do "Politica Sindical Brasileira". 
Su obra que refle.ia documentadamente el proceso jur{dico ope

rado en esadRepÚblica, grande y progresista, en punto al derecho 
sindical, tiene la virtud de desarrollar en forma precisa las etapas 
polftico-institucionales a traves de su inteli~ente y erudito comen
tario, N Se hará de su libro una nota bibliografica en la Revista de 
la Facultad de Ciencias Juridicas y oportunamente le enviará el 
e .i emplar 11 , 

Prof. RAFAEL CALDERA, da Universidade de Caracas, autor de "De
racho del Traba.i o", Caracas, 1939: 

11Lo felicito muy cordialmente por su obra, que constitu~e una 
magnifica sintesis del problema sindical y de su consideracion en el 
Brasil, en las diversas et~pas por las que ha transcurrido, a la vez 
que contiene una informacion de gran valor para los que desde estos 
ueblos herm os nos interesamos viv ente or la re lidad soei 1 d 

e se gran pa s" Caracas, 1 - -19 5 • 

Dr. CARLOS M. RAGGI , Diretor do Plano de Segurança Social de 
Cuba: 

11Tengo en lugar preferente 

Havana, 

Dr. BERNARDINO LEÓN Y LE6N, Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho do Peru: 

11Precis 

• 

Dr. LUCIO MENDIETA Y N~EZ 1 do Instituto de Investigações Sociais 
da Universidade Nacional do MéX1co: 

"Recebi su interesante libro denominado 11Politica Sindical Bra
sileira". En proximo número de la Revista Mexicana de Sociologia pu
blicaremos una nota referente a su traba.io. 

El libro de usted tiene muy estrechas relaciones con problemas 
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sociales que interesan a ~oda la América" (lO de novembro de 1943). 

BIBLIOGRAFIA 

Geraldo Bezerra de Menezes - "PolÍtica Sindical Brasileira" (Rio 
de Janeiro, 127 páginas): 

(Apreciação public~da in Gaceta del Trabajo 
Doutrina1 Legislaçao e Jurisprudência - Ano 
ro de 19q6, páginas 315-316). 

o 
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G ~ETII\A D • ~.rs,~ S~cial Dirf'ito~br.llio, ~rói, 
E!'. o ~-' 

s~la In :~1 Do:n , 1953. I - .• 1.:~ p4 nas . 

• '.utor de obras esr...-cializadas, o Min~lrO G_rn.~oo Bt:~E.RR.\ DE_ ~~ 1:.:-"I:.""ZL.S, 

uiz do Tribunal elo Tr:.balho na Capit .. l da Rr?ubhca, e~t'I:\OU _em _livro ~u.ct_ro 
J f • . que estud.un Encíclicas Pontifícias de Leão Xlll, PIO XI e r .o XII ccn ercncta.s • 

,... 't" .. a:J· <e basear em ate~:a leitura e em comentários também de "ossa cn 1ca • ·. . . . . 
d. que tiveram o prazer de ao par da elegância litcran a, apre· outros estu 1oso, • . . 

. d v~rdadeira eloqu~nda dons estes com que o senhor ~llmstro ctar os recursos c ~ • . 
• • 0 0 u,·em e aos que \e.em, a sã doutnna soc1al renovadora Clu 

prop1c1&, aos que , .. 
\ antes focalizadora do "D:reiro do TrabalJ-.c . 

Dart'mos pois para os Lt'itorrs de \'ER !lU~ f. qu.tnto nos fê-r possí,·d , oror· 
tunidadc de julgarem c apreciarem a nov.1 publie.u;-.io do t'lllinc-ntc juri>c~Y :t· 

sulto p:~trício nessa admir.íwl scmc11tcira de: rcrclaclc c c!a '."Eml.\ll<: 'JI": é 
a Doutrina social e direito elo trabu/!10 de B1:.-zEnn.\ o<: ~!E:-o;ur..s. 

I - Em su .1 Jlrirncira cvr~fcn:llcitJ sé.bre .1 Cart.1 ~Ltgn.l do Tr.tbalho de 
Lt':ío XIII c:~racterizou o :\utur a época d.1 apariç.io t!o n1.1gist ral documento. 
Propõe-se a comentar as "teses, ns dirl'lriz!'s, os ~pêlos, as con.<id<·~.lções, tudo 
t'nfim, que o grande p:tpa c o gran5e santo dos tempos moc~mos houve 
por bem foc.tlizar c discutir em favor da trJnsfonnação social." (Cfr. pág. 10). 

Com este fito, o pcns~dor estuda a lc~itimidadc da propricchde particular 
nos textos da Rerum N01;arum do Po:-oTÍnCE oos orrn.tmos. 

Para LE.\o XIII a soluç<íO do problema social não r-stá em destruir a 
p r o p r í e d a d e p a r ti cu I a r mns e:n aument.1r o número de proprie· 
tários. Isto é nwis humano, mais lógico, m.ti~ justo . 

Brilsileiro, n:ío po• i l o .-\utor dt'har de S.llicnt:tr Ct)nlO cst:tS idéi:ts exrcnd!d;o.s 
n.1 Rerum :\"ot;un:m n: perculiram benefic:ur.etõtc em r.ossa x n .l ~~tBca le!t-sl.tç.i;J. 

li - .-\ Igreja e o Operário ronstituem o sc~undv Ct:pítulo c!o lino. nc
lrmbra o Sociólogo como o Pnpa da Ação C.ltólic:t c por i~!o mesmo o P.;pa 
dos Oped.rios " ,·erberou o regime capit:~Hsta, porque base.~do na oposição de 
classes, na concurrência desenfread:~, na economia alhc.>ia às resr.>.s -morais, no 
absc.>ntismo do Estado em m:t téria social ( Cfr. pág. 4::!). 

Procura demonstrar qur na doutrin:1 social C:l.tÓii<·:t n.io h.i um:~ len
d;ncia a substituir a idéia de direito pela idéia da carid:tdl·: porque n.io pode 
a carid:tde substituir a justip yu:wdo o de•:ido ~c nc;a ir.iqu:!mcnte ( Cír. 
§V) . 

Por fim, o A. rom argumentos t'Vi<!er.cia a iníluência con.rtc'1t~ da cflltllrir.a 

saciei cristã no direito social bras.Iciro. ( Cfr. § \" I. ) 

lli - .4. terceira peça literário-social: "Programa Soci:ll Cris~o" proclaml 
3.3 rr lações entre a moral e a ordrm l'<X.rnomic1>-social, a dignific:~~·áo do tr:lba
lho como sendo a ath;dade do ser consciente e li\Te, a influO:ocia da concepç-ão 
cristã na moderna conceituaç-lo jurídica do Trabalho, o salário justo e o salário 
familiar, os conselhos da empreza, a participação nos lucros e a propriedadi! 
particular. 

Pela bibliografia aduzida, demonstra mais uma vez o E:nérito Autor que 
suas conferências são resultantes naturais de suas meditações e tôdas constru
th·as mt tômo do cruciante problt'ma que tanto tem sacudido cs séculos Xl.X 
e XX e angustiado a todos os vt'rdadeiros amigos da classe operária. 

IV - O profundo humanismo dt' P10 XII é o qucrto capítulo de "Doutrina 
Social e Dirc.>ito do Trabalho"' . Comentário perfeito e como os demais opu
lento em bibliografias. Sintetiza o .4.. o profundo humanismo de P1o XU, cujo 
"ponto nuclear por que se bate - e para onde COD\'ergem suas icéias no c:ur:po 
econômico-social - aí está: a dignidade e dirt'itos da ~soa h•tmana." {Confr. 
pág. SS). 
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Leituras como t>stas de suas ronf<'rências t:lo eloqucntcs c justas, afinna-nos 

o eminente :\linistro Eou.~I\DO EsPb'lX>LA, confortam a alma <' !Tazcm confianç:~ 
sôbre o futuro da humanidade n dc~peito das horas desconcertantes por que 
passa ela nessa agitação turbulenta de · egoismo c incompreens:io. 

Encerrancio, reconhecemos ser o principal valor do lino do :\linüt J·> BE
ZERRA DE :\IE:"'E"lE.~ o conh<'cimento e~ato e a int<'rpretaç-:io genuína d:lS En
cíclicas pap:.1is. 

Li' ro riw d<' p<'ns:unento<, d,• id.:·ias prc·C'io.<as, d<' cib,'Õ<'< de v:tlor. ele 
ar::ur.1ent .u;-:io; tudo nos bz C'r<'r qu<' as t'Onkr.:.ncias do Dr. CEJl-\Ll'lO BEI.E?!'. "' 

DE- :\IE:"'E"lf.S. que nós examinamos <'m lino :: O!l\idas nos dariam agrad.ivd c 
justo julgamento dos grandes dotes int<'llectuais c:omo juri<ta e romo sociólo!;o. 

TÕ<h a alma apostóli t>l ,;bra em cada página de "quem, hC~nr:mdo o 
nome paterno, continua sendo uma afirmaç.'io de cultura \'asta e sadia" no 
dizer do sempre lembrado Purpurado Brasileiro Dom SEB.-\STlÃO LEME.. Como 
sabem os leitores, o :\finislro BEZERRA DE Mo."EZES, antigo Presidente do Su
premo Tribunal do Trabalho "é católico por comicção e por tradição de fa
mília. O seu ilustre avó, o dr. LEA.,"'DOO B.EZE.RR.' Mo!'-IDJIO, figura de grande 
projeção social e intelectual do seu tt>mpo e wn dos deputados pro,inciais que 
rontribuiram para a mudança da Capital de Sergipe. em 1855, foi católico 
fen·oroso, tendo defendido ardorosa c brilhantemt?nte, da tribuna da Cámara 
dos Deputados do Império, os bispos de O linda e à o F :ré, na questão rdigi~3 
que agitou o país inteiro em 1873. O seu ilustre pai. o notável brasileiro dr. 
JosÉ GERALDO BEZERRA DE ME!'-"EZES, portador de vasta cultura e de iovejáve! 
talento, foi um grande apóstolo leigo do catolicismo, sendo considerado u m dos 
mais altos sabedores do direito canônico no Brasil, sendo profundament.- ver
sado em teologia. " 

Com tão valioso juizo consagr3dor do Dr. EPIFÂ!'-"10 DóRH, presidente do 
Instituto Histórico e da Academia de Letras de Sergipe. conc:luirernos que Dou
trina Socicl e Direito do Trabalho ronstitue esn1do abalizado sóbre o papel da 
Igreja Católica na questão social e no problema cperário. 

José Gomes Bueno, S. ]. 

t 
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DOUTRINA SOCIAL E 
DIREITO DO TRABALHO 

J'ai lu vorre nOUW!OU livre - "Doutrina Socul e 
Direito do Trabalho" awc prmd intirit. Celui-â vous 
ploce au nombre des gronds commen/Jiteurs de lo doctri
ne socillle de I'Eglise et _,, audihrce múitorz d ce ritre 
d 'itre unillt!rselk. J'ai pt1rticuliiremmt appricii l'am
pleur de wn lnformarion et de lt!S analylt!s. Mes compli
mmts les p/us sincires pour cette ouvruge doriMvant 
fndlspm~t~ble d l'itude de ce ~jet. 

Prof. PIERRE LA V/GNE, da Un.iversidade de 
Bordeaux . 

Su obra~1Doutrlna ~~ ~Direito do Trabalh:t 
he lefdo no ya con ínteris sino como una lecci6n de lfl· 
blas ensufanzas. Esrimaba - com mucha falta de raz6n -
que dtspuis de quanto se Juzbla escrito wbte la docrrina 
10clal de lo /gksia, poco o nada podria dizer-se. Su obra 
demuestra, ai contrario, que mucluzs COifll estaban por 
declnt! y que orz M«lflrio que se dqorzn. Obras como la 
tuya qut!dan, conmuyen y abrm horizonte oprimbiJI m 
relod6n a los problemn loborales. 

GU/LLERMO CA.BANELLAS, autor de Tra/Jido 
Elementar de Derecho Lllboral. 




