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IIDOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 

(Escola Industrial D.Bosco - Niterói, 1953) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

Ministro EDUARDO ESP1NOLA, 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 yma vez ~e 
revela em sua nova produçao, desde as nobres consideraçoes em tor
no das duas célebres enciclicas - Rertun Novarum e Quadragésimo Ano 
até o notável estudo sÔQre Pio XII 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.despeito 
das horas desconcertantes por que passa ela nessa agitaçao turbulen
ta de egoismo e incompreensão". 

Hinistro CA NDIDO l19TTA_FILHO 2 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 esp{rito, o admirável ensaio 
sÔbre "Dgutrins Social~ Direi tQ .siQ Trabs lho". Li-o e ~preciei-o _ 
pelas ideias, pe l o estilo e pela segurança nas convicçoes, que sao 
de um estudioso e, principalmente, de um mestre". 

Professor ªILDEBRANDO LEAL 1 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 emoção de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiràvelmente 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 m~tivos, à trivial~dade qe meras 
repetiçoes de textos ~ conceitos tao em uso entre gos catolicos,~ 
quando tratamos de tals 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 literári~ presta-nos ainda ... um excelente trabalho, 
com a opulencia da bibliografia e com os apendices que enriquecem 
o volume. 

O trabalho, sÔbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação sá
bia e proveitosa, nos meios jur{dicos, de elementos !mprescind{veis, 
hauridos no . tesouro da Igreja, para a final elaboraçao completa da 
teor ia do Di.rei to Social, em via d~ acabamento, mas correndo os pe
rigos do tumulto das doutrinas erroneas em curso". 

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

"Revelam as conferências de que se constitui "Doutrina §,Qc~al ..a. 
Dir eito da TrabªlhQ~ a alta cultura do seu autot e a penetraçao do 
seu espírito que nao se confinou na interpretaçao do Direito positi
vo, a que o obriga a sua nobre missão 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 melhor, 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, falandQ em uma das so!enidadés mais caras 
.• à minha_vida publica

1
_por ocasiao da inauguraçao do retrato do ge

nial Leao XIII no Sa ao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja reptesenta, nestes tempos modernos, o mais puro e 
fiel eco da pregaçao evangélica. 

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

Ministro EDGARD 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. MOZART VICTOR RUSSOHANO, 12rofessor da Faculdade de Direito e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

11 No seu magnÍfico livro 11Doutrina,_Social ..e.. Direito da Trabalho", 
encontrei, mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociólógon·. . 

Dr. Jos:g 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 1~CHADO, da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

11 Li atentamente 11Doutr:l.:..na Social..§. Direito d,_Q_ Trabalho",. e fiquei 
contente porque felizmente em hgmens como~Geraldo Bezerra de Menezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia, a Igreja ainda encon
tra o apoio desassombrado na defesa dos justos reclamos. A função da 
Igreja.não,s~ co~tém na exigên~ia da ogservru~cia do~ preceito§, por
que va1 ate a açao edgcadora, a formaçao cultural 7 a orientaçao ne
cessária para a soluçao dos grruLdes problemas soc1ais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leão XIII mais admiro a sua 
coragem, a grandeza do seu espÍrito e da sua visão. Foi, realmente, 
um grande espírito idealista e realizador. 

Geraldo Bezerra de :Henezes ... é 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". 

Prof. ARTUR DE ALHEIDA TORRES, das .Academias Brasileira de Filolo
gia e Fluminense de Letras: 

"Havia reservado a leitura de sua Última e apreciada obra sÔbre a 
"Doutrina Social ,g_ Pireito go Trabalg o", como de outras que recebi, 
para as minhas fer~as 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 Rerum Novarum podem ser con
siderados7 sem fªvor, verdadeiramente ~gistraisl 

Com mu1ta razao afirmou o grande Arcebis po de FlorianÓpolis, D. 
Joaquim de Oliveira ao ler a sua obra: 

11 ••• preciosa peia clareza , pela segurança e pela indeclináv.el o
portunidade". 
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MOACYR VELLOSO .:CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
CatÓlica da .Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas · testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro "Doutrina Social e Direi to do Trabalho", saboreando seu con
teúdo rico e erudito, demonstrativo da e1evada 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 êsse livro, Geraldo Bezerra muito contribuiu para a di
vulgaçao dessa preciosa doutrina, infelizmente tao pouco conhecida 
em seu yerdadeiro sentido, embora muito ~falada:" superficialmente. 

Sua mao de mestre d~ixou traçados e~ cores cl~Í~simas os ensina
mentos dos Sumos Pont~fices, que contem a soluçao unica e verdadei
ra para tQdos os prgblemas sociaisAque angustiam nossa humagidade 
contemporanea. Oxala os ouçam e a eles se curvem os responsaveis, 
em todos os setores, ~or tal estado de coisas. Mas, para isto é 
mistxr trabalho como este,- qu~ os divulguem, chamando, com extrema~ 
do zelo e entusiasmo, · a atençao, para os pontos essenciais que é 
indispensável atingir". 

Dr. FRANCISCO ,AUTRAN NffiiJES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com sede em Fortaleza: 

"Li 11Doutrio,a Social _g_Direito .dQ Trab~lho". Já conhecia a obra 
do Y.dnistro Geraldo ~.ezer_ra de Menezes sobre "DissÍdios Coletivos 
~~~.Ambas reafirmaram em mim a convicçao de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vu1tos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, assumindo posiçao definida 
no cenário das letras jurÍdicas do pa!s com uma fÔlha de assinala
dos serviços à evoluçao do nosso Direito Social". 

Desembargador ZACARIAS GURGEL CID{HA, 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 Óeraldo Bezerra de Nenezes 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 üa gruta de Belém" ·. 

Desembargador F. CUNHA PEREIRA, do' Tribunal de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

"Precioso livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho 11
7 cuja lei

tura empolga pela maestriaAe proficiencia dos asstu~tos al~ aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. vlALDEHAR CESAR D.A SILVEIRA, Juiz de Direito no Estado de São 
Paulo: · 

"HagnÍfico trabalho que, como os anteriores, prima pela excelên
cia da linguagem e pe!a segurança de doutrinas, elocubradas com in
sobrepujável orientaçao cientÍfica.NO nome do autor, na verdade, é 
a maior garantia e respeito que impoe ao Brasil o Colendo Tribunal 
Superior do Trabalho". 

·. D.r .• HARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quat;:o, Minas: 
"Eomem de cultura e portador de Pxnetrante inteligencia, os seus 

escritos se impÕem ao ma·is alto apreço dos estudiosos dos problemas 
sociais. "Doutrina Social· e Direi to do Trabalho"·, ,livro digl)O de 
louvores; focaliza, com segurança, o pen2amento da Igreja sob~e ~al
pitantes problemas sociais. A contribu~ çao que ofe~eceu, em tao ú
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse pensamento, 
confere ao eminente amigo urn 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. AULO~~R LOBATO DA COSTA, ·Juiz de Direito no Estado do Rio de 

Janeiro: . " . ... . 
11Lemos com toda a atençao e carinho, proc-grando apreender, em 

tÔda a plenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temas_e 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, pr?ficiente~entei abordou e di~
correu sobre o,assuntQ de magna grav1dad~ e tao pa pitante atual1-
dade. E assim e que nao cometeremos exagero, se confessarmos que 
êste livro, dentro da ordem das idéias e do espírito que o anima, 
passou a ocupar a v~guarda, como roteiro do grande movimento so
cial de transformaçao e ajuste harmonioso das for~as 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 hoj~. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido 7 principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, dispusesse e est1vesse revestido, 
por todos os titules, de reconhecida e incontestável autoridade pa
ra patentear, aos olhos de partidários e de opositores, a portento
sa e colossal obra empreendida e levada_a efeito pela Igreja, atra
vés dos tempos, sem alardB nem exploraçao demagÓgica, 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 fe inabalavel 
nos sagrados princÍpios da Igreja e justificada confiança no futuro 
e destino da civilização e sociedade_cristã, em permanente evolução, 
lhe sirvam de estimulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

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

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

EDU.ARDO LUIZ GOI.-1ES 1 Presidente da Federação do Comércio Varegis
ta do Estado do Rio áe 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 distansiado desse ponto de_vista fidalgo e conquista
dor de todoê os aplausos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formaçao cultural e o espirito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de Henezes, no sentido da grandeza da obra social no Brasil". 

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

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

Foi-me todavia um prazer 11 ouvi-las 11 novamente, através da leitu
ra atenta que delas fiz; e, confesso, ~e 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 ge citaçÕes que, além de serem um reforço convincente a suas 
asser)oes, evide~ciam a segurança de seus conhecimentos, sua extra
ordin?i~ erudiça.o a respeito. O que, afinal, para quem bem o conhe
ce1 naq e para admirar, pois apenas confirma o grande mestre que o 
am~go e realmente. · 

.Encagta, da ~esma sorte - embora também,não surpreenda - sentir a 
v~braçao apostolica de uma alma devotada a defesa da Igreja e da 
Pátria. 

Se., poryentura, tiver eu de proferir nova palestra sÔbre Dout~ina 
Soc*al, nao me preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial". 

• 

• 
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· ~ l~~C .LUl~~ 
· Sôbre ~Doutrina Social~ Direito do Trabalho*":v él·lons~~r JIELO 

· . ..:..'" _LULA,., - "0 Fluminense'.!, Hi ter6i , 26 de fevereiro de l.q~l_!t. ; Padre . 
"'- ~ARTUR COSTA - "A Cruz", Rio, 21 de março de J-9.~..;;-~o Nova Friburgo", 

'Friburgo, ll de abril de 1954; HENRIQU~.Jii; SERPA , PINTO - ~'A Pa'l:a
vrau, Ni ter6i, 12 de fevereiro de 1954/f' JOltO ANTERO DE CARVALHO -

~ "0 J ornal", Rio; 20 de dezembro de~ 1r::-3; "Jornal de Alagoas'~ , 22 .de . 
' ·Jun.~o de 1954; LUIS PEREIRA DE HELO - ~'Di~rio de Sergip~" r _ATa caju, 

. . 'f 1h,,,de_ ma io de 1954; "0 Est~do" N~ t .. r6i, 25 de maio de 19541· D.AYL 
· DE A.Lr·íEIDA -"0 Estado", Nlter~i,_jí5 de novembro de 1953;-"0 Lutador" 

HanhunJ.i.rim, 1-iinas, lQ de janeiro ~e 1954; · ~'A Cruz'', Rio, 3 de jane-i
ro de 1954i Revista 11 Vozes", Pet1.~6polis, janeiro-fevereiro de 1954; 
EPIF!NIO ].)~RIA - "Diário de Serg~ipe", Aracaju, 18 de dezembro de 1953 
nO FluminenSE", Ni ter6i, 29 de d;e zembro de 1953; 11 Correio Fluminensen 
Ni ter6i, 30 de d?.zembro de l953.j ·. Padre AB!LIO 'REAL HARTINS - no Es
tado", Niter6i, 6 ~, janeiro der 1954; l ·~RIO c. VILE:UA .:.. Revista "O 
Momento", Rlo, janeiré- de 1954; Padre JOSt G011ES BUENO, S. J. - Re
vista "Verbum", da Pontif{cia / Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro 
jUIL~o de 1954, pá gs. 275-277; 

' ·I· . - ~-

EXTRANGEIROS - DIEGO LAV.tA~ - "Gaceta del Traba,jo~', Buenos Aires, 
Argentina, ano I X, nº 169 1 pr~meira quinzena de abril de 1954, págs. 
20-21; 11 0 Esta do", Hiterói, 1'7 de junho de 1954; "O· Hova Friburgo" , 
Friburgo, 19 de setembro de- 19 ~54; JULES-LOUIS "TELLIER - ~Cbroniaue 
de s Livres - Doctrine Sociale ~t Droi t du Travail.,- Jornal "Vers 
liA venir" , Na mur - Belgi ua, {28-aê , jãneiro2dé 1954; J. BRETI-IE'"""'DELA 
GRESSAYE - 11 Annales .ili;. la FacufJ:té de Droi t de l' Université ·de Bor~ e.· 
deaux", nº 2, 1954, pa g . 135; i HIGUEL HERNltiNZ HARQUEZ - "O Flumi
nense", Niter6i, 23 de maTç o d(e 1954; Revista "Legislação do Trabalho' 
São Paulo, j aneiro-fevereiro_ Õe 1954; RICCAP~O RICHàRD,Professor da 
Univers idade de Pavia, Itália , - Re vislta "Il Politicon, 1954; Padre 
L. PAULUSSEN, S. J., Vice-Dir~tor da Confederação Mundial das Congre
gações Marianas- nEstrêla dCJ Har", Rio., setembro de 1954; FRANCISCO 
BENITO HOLINA - Revista "Jus!ticia Social", Hadri, janeiro de 1954. 

. V., ainda, as a preciações'. publicadas na Revis ta nEstrêla do Har", 
Rio, maio de 1954; Revista 1 ~ Juque", vo1. IV, n. 38, lüter6i -1954; 
11 0 S. Gonçalo", S . Gonçalo, ~de novembro de 1 953; "O Flun inen se", 
Niter6i, 27 de novembro de 1<953; 11 0 Hova Friburgo", Friburgo, 15 _de 
n ovembro de 1953; . "Gazeta Judiciária", Rio, 31 de março de 1954. R~ ~_.:t 

1 '--- ~~_)-~; ~7- ~ ~ 4 -lfS"f. · ; 
-.u,.;..v-_ ------·- na s e gunda edição de ~Homens e Idéias à Luz da Fé~. (Coleção Estrê

la do Har, Rio, 1959) e stão ,publicadas opiniões sôbre..W.Doutrina So
cial .§. Direi to do Traba lho-f+r :de emi nente s f i guras do mundo eclesiásti
co: D. FEH ~ ifUJDO Q'L I RO GA, C~rdeal-Arcebispo de Santiago de Compostela: 
Z s pa n..'l-}a; Do JOiW DA HA TTA ,tiNDRADE AHARAL, Bispo Diocesano de :üter6i : 
D . JOá~UIH DOHii-JGUE S DE OLifVE I RA, Ar cebispo de Florian6polis; D. JO

. S~ ~!~~·JTON DE ALI-EUDA BAPTI ,ETA , Arcebispo de Diamantina, lünas; D. RA

. l'l'ULFO DA SILVA FAR IAS , Ar<lebispo de Hacei6; D. ALBERTO .G. RAHOS , Ar
cebispo de Belém; D~ SRLãNDO CHAVES , Arcebispo de Cuiabá; D. A~·JTD-
lJIO JOS:C DOS SAI:T CJS , C. H., Bispo de As sis; D. FREI AI·JSELl'-IO PIETRUL
Là. , Bispo ~e · êampina Grande , Paraí ba; D. FELIPE DE CO iiDURU PACHECO, 

' Bispo ~8 Parnaíba; D. DANIEL HOSTI N, Bispo de La ges, Santa Catarina; 
D ... . .;LEhEETE GEIGEP, , C. J;P . S ., Eispo-Pre lado do Xingu; D. à1011SO SIL-

- _ · - VEI Ril. DE l·BLO , Eispo-Prelado de Diamantino , líato Gros so; D. F~i.AITCIS-
- CO LUNA, OSB ; P . PAULO .T . DE SOUZA , · S . J., Vice-Diretor da Confedera-

ção nacional das Congre gações Harianas; P . AFO:i·iSO llODHIGUES, S . J ., 
anti go Diretor da Confede:cação !1lacional das Congrer;ações l·ía rianas; 
F . F~-t!~I~C ISCO :I·IA:UA PEDRE I Ri1 FER:\.E: IRA, C. SS .R ., Superior dos Redent o
ris ta s, Di retor Geral das Ligas no Brasil.; P . GERALDO TI:-IIESSEN , SS . 
CC .; P. LUI S PAtJLUSSEIJ , S . J., Vice-Diretor da Confederação . Hundial 
das Congr ~gações Marianas. 

I-Ia mesma edição de""'n ~-I omen s ~ Id~ias ~ Luz da Féw; vejam-se as-#re
ciações dos p ro fess ores e jur i stas brasileiros: !-~inistro EDUARD01<"ES~ 
IJCLA; Professor HIIJJEBRAND6 LElU-;- I-'ro.fe s sor LUIZ AUGUSl'O DO REGO :~G~-
lSIRO; 1-iinistro Câ l:DIDO l,;O~A FILI:O, ào SUJl:l'~mo Tribunal Federal-; ~"'~
fG ssor Ho zart Victor Russor1ano ; Dr. FRAI·;C I SCO'~UTRAN NUNES; Desemb-ar

:_: ador ZiiCARIAS GURGEL DA CUW-iA; Professor AUGU~)TO ALE..'.CA l7DREI 1ACHADO , da 
.t"aculdnde r< n 2Jj_re 5.to da Universidade da Bahia : ·. P m•fpc:c:()T' A-q'l'Tm nR 



· ALHEIDA TORRES; Dr. \vALDEHAR CESAJ.i DA SILVEI RA; . Dr . HÇA~ VELO SO 
CARDOSO DE OLIVEIRA . 

:kPronunciamentos sôbre~Doutrina ~o ' _;-;-Dlreito do Trabalho"'ifde 
pr~ôres e juristas estrangeiros: Pr .· • PIERRE LA VIGNE , da Universi
dade de Bordeaux; Prof . J. BRE1RE DE A GRESSAYR, da Universidade . 

,\ .de . Bordeaux; Dr. AGOSTINO l'1ALTAREL~O, Secretário Geral da Federação . 
i -:Q,ternacional dos Homens Ca t6l·icos .:ie Presidente Nacional dos Homens -
l . dl'~ ção Ca t6lica da Itália; Dr. G\J1ILLERNO CABAIIELLA.S; Prof . SANTIAGO 

I l''iONT- DI~Z, da Universidade. de ~~dri; Pr?f_• .. JUAH GALLI PU JATO, -
· da Un'J.~ldade Nacional do Ll t~.L, Argentln~.;- Dr. DIEGO LAMAS, I . Diretor 'da.flevi sta 11 Ga ceta del na ba ,j o"' de Buenos Aires; Pro f. 

110IS~S POBL'f-J,_ TRO IJC~~O , da, F a c~ da de de Direi to ~a Universidade 
do Chile· PrÕof-..FlttAHGISCO vJALJfER-LINARES, da Faculdade de Direi.to 
da Urii ve~sidade ··t;hil~ - es t;a o reproduzidas na .segunda edição do 
livro ~Homen s ii Icié:!OP .S. _Luz _!.la F ~ki • 

. 
I 

------------ -· 

-"' 

~ 

: • "1' 

...... 

'!i' .. 

• 



• . I 

I . 

"\ 

. • , I 

f- ' 
~'-

IIDOT.JTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 

(Escola Industrial D.Bosco - Niterói, 1953) 

OPINIÕES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

Ministro EDUARDO ESP1NOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal Fe
deral: 

11A extraordinária competência do autor, em tudo quanto diz res
peito aos problemas que s~scita o direito social, mais yma vez ~e 
revela em sua nova produçao, desde as nobres consideraçoes em tor-
no das duas célebres enciclicas - Rertun Novarum e Quadragésimo Ano 
até o notável estudo sÔ5?re 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 des peito 
das horas desconcertantes por que passa ela nessa agitação turbulen
ta de egoismo e incompreensão". 

Ministro CANDIDO ~OTTA_ FILHO 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 espÚ'ito, o admirável ensaio 
sÔpre 11Dgutrina Social ..e. Direi tQ s;lQ Trabalho". Li-o e ~preciei-o _ 
pelas ideias, pelo estilo e pela segurança nas convicçoes, que sao 
de um estudioso e, principalmente, de um mestre". 

Professor giLDEBRA NDO LEAL 1 da Universidade Católica, antigo pre
sidente da Açao CatÓlica Bras1leira: 

"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 su~ vida. Nestas suas -páginas, entre
tanto, tive a surpreendente emoçao de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiràvelmente profundo e atual e o seu 
trato com o· ramo do Direito de sua predileção é absolutamente fami
liar. 

O au!or fugiu, por êsses dois m9tivos, à trivial~dade qe meras 
repetiçoes de textos e conceitos tao em uso entre nos catolicos, . , "' quando tratamos de ta1s assuntos. Seu trabalho esta f~to, todo ele, 
de originalidade, dessa_ originalidade que só a erudiçao inteligente
mente assimilada e refletida pode comunicar. 

Sua pro5?idade literária presta-nos ainda,.um excelente trabalho, 
com a opulencia da bibliografia e com os apendices que enriquecem 
o volume. 

O trabalho, sÔbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação sá
bia e proveitosa , nos meios juridicos, de elementos ! mprescindÍveis, 
hauridos no tesouro da Igreja, 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 ... LUIZ AUGUSTO DE REGO HONTEIRO, Delegado do Brasil junto à Re
partiçao Internacional do Trabalho~ antigo Diretor do Departamento 
Nacional do Trabalho e Diretor da ~·aculdade de Direito da Universi
dade CatÓlica do Rio de Janeiro: 

"Revelam as conferências de que se c~nstitui "Doutrina Soc.j.a1 .e. 
Direito do Trabalho~ a alta cultura do seu autor e a penetraçao do 
seu espírito que não se confinou na interpretação do Direito positi
vo, a que o obriga a sua nobre missão 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 melhor, em que se faça sentir o lastro do pensamen
to jur:Ídico e em que se iluminem de amor e de esperança os horizon
tes obscuros da -yida temporal, abandonada por agora à preponderân
cia qas competiçoes materiais, deshurnanas e :Ímpias. 
, Ja eu disse~ uma vez, faland2 em uma das so!enidades mais caras 

·. ·' a minha~ vida publicai_ por ocasiao da inauguraçao do retrato do ge
nial Leao XIII no Sa ao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja rep~esenta, nestes tempos modernos, o mais puro e 
fiel eco da pregaçaoAevangélica. 

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

Ministro EDGARD DE OLIVEIRA LI~~, do Tribunal Superior do Traba
lho: 

"Livro magnÍfico,- que reúne trabalhos -de ·grande valor" (Rio, 15 
de março de 1954). 

Dr. MOZART VICTOR RUSSOH.ANO, J2rofessor da Faculdade de Direi to e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

11No seu magn:Ífico livro "DQJ.Jtrina._Social _e.. Direito da Trab.alho 11 , 

encontrei, mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociólógo 11 • _ 

Dr. JOS:g DE HOUR.A 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 ALEXANDRE J~CHADO, da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

"Li atentamente "Doutrina Social..§.. Direito do Trabalho",. e fiquei 
contente porque felizmente · em hgmens comoAGeraldo Bezerra de Henezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia, a Igreja ainda ~ncon
tra o apoio desassombrado na defesa dos justos reclamos. A ~~çao da 
Igreja.não,s~ co~tém na exig~n~ia da ogservância do~ pr~ceito2, por
que ~a1 ate a açao ed~cadora, a formaçao cultural 1 a or1entaçao na
cessaria para a soluçao dos grru1des problem~s soclais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leao XIII mais admiro a sua 
coragem~ a grandeza do seu espÍrito e da sua visão. Foi, realmente, 
um grande espírito idealista e realizador. 

Geraldo Bezerra de Nenezes é também um grande esp:írito que não se 
contém na estreiteza do interêsse 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". 

Prof. ARTUR DE ALl~ID.A TORRES, das Academias Brasileira .de Filolo
gia e Fluminense de Letras: 

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

Entretanto, ao procurar inteirar-me do assunto do primeiro capítu
lo,. ··. não pude deixar Q trabalho, lendo-o de uma assentada. 

Seus comentários sobre a incomparáve~ Rerum Novarum podem ser con
siderados? sem favor verdadeiramente magistrais! 

Com mu1ta razão atirmou o grande Arcebispo de FlorianÓpolis, D. 
Joaq~im de Oliveira ao ler a sua obra: 

"··· preciosa pefa clareza, pela segurança e pela indeclinável o
portunidade". 
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MOACYR VELLOSO .:CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
Cat61ica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro "Doutrina Social e Direi to 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 11 questao 
social", em face da doutrina social da Igreja. 

Com ~is êsse livro, Geraldo Bezerra muito con~ribu!u 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 claríssimas os ensina
mentos dos Sumos PontÍfices, 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 
mistxr trabalho como--este, qu~ os -divulguem, chamando, com extrema
do zelo e entusiasmo, a atençao, para os pontos essenciais que é 
indispensável atingir". 

Dr. FRANCISCO,AUTRAN NUNES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com sede em Fortaleza: 

"Li "Doutrina Social JLDireito slQ Trab~lho". Já conhecia a obra 
do Ydnistro Geraldo Bezerra de Menezes sobre "DissÍdios Coletivos 
<lQ TrabaThu!!. Ambas .r·eaflrniaram em mim a conviCção de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vu1tos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, assumindo posiçao definida 
no cenário das letras jurÍdicas do paÍs com uma fÔlha de assinala
dos serviços à evoluçao do nosso Direito Social". 

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 Hinistro deraldo Bezerra de Menezes focaliza al
guns brilhantes aspectos relacionados com a doutrina social da Igre
ja, denunciando-se, assim1 um jurista com o espírito forte dos que 
produzem iluminados pela J.uz que brota <la gruta de Belém" ·. 

Desembargador F. CIDlliA PEREIRA, do" Tribunal de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

"Precioso livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho 11
7 cuja lei

tura empolga pela maestria,.e proficiencia dos assuntos al~ aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. vlALDEHAR CESAR DA SILVEIP..A, Juiz de Direito no Estado de São 
Paulo: -

"IvlagnÍfico 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 respeito que impoe ao Brasil o Colando Tribunal 
Superior do Trabalho 11 • 

·. D.r .• l1ARIO C. VILELA, Juiz de Direi to de Passa Quat.;:o, Minas: 
"Homem de cultura e portador de penetrante inteligencia, os seus 

escritos se impÕem ao ma1.s alto aprêço dos estudiosos dos problemas 
sociais. "Doutrina Soei al e Direito do Trabalho"-, ,livro dig.Q.O de 
louvores; focaliza, com segurança, o pen§amento da Igreja sobte ~al
pitantes problemas sociais. A contribu~çao que ofe~eceu, em tao u
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse pensamento, 
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. AULOl~ LOBATO DA COSTA, Juiz de Direito no Estado do Rio de 
Janeiro: · .... _ ... . 

"Lemos com toda a atençao e carinho, proc-grando apreender, em 
tÔda a pfenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temas_e 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 dis
correu sobr~ o,assuntQ de magna gravidad~ e tao palpitante atuali
~ade. E ass1m e que nao cometeremos exagero, se confessarmos que 
este livro, dentro da ordem das idéias e do espírito 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 · hoj:e. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido 7 principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, di~pusesse e est1vesse revestido, 
por todos os títulos, 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 alard-e nem exploraçao demagogica, da luta pela 
nova ordem social. .... ... 

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.g.vulgar cultura~ erudi
çao e capacidade de trabalho, sincera profissao de fé inabalavel 
nos sagrados princÍpios da Igreja e justificada confiança no futuro 
e destino da civilização e sociedade ... cristã, em permanente evolução, 
lhe sirvam de estímulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

Prof. J. DE SOUZA FERREIRA: 
11A leitura de "Doutrina Social e Direito do Trabalho" me propor

cionou raro deleite. Calorosas felicitaçoes 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 GOUES ~ 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.g.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 todoê os apláusos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formaçao cultural e o espÍrito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de Henezes, 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 conferencias contidas em seu magnÍfi
co livro 11Doutrina Social e Direito do Trabalho". Duas delas: a da 
Academia e a do encerramento do Congresso de ... N.S. Auxiliado~a já as 
conhecia,_pois lhas ouvi proferir com a elegancia e a eloqüencia 
que lhe sao peculiares. . 

Foi-me todavia um prazer 11 ouvi-las 11 'il.ovamente, 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 do~ 
demais trabalhos. Outrossim, impressionou-me profundamente a farta 
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cÓpia ge citações que, além de serem um reforço convincente a suas 
asser~oes, evidegciam a segurança de seu~ conhecimentos, sua extra
ordin§Xi~ erudiçao a respeito. O que, af~nal, para quem bem o conhe
ce? nag e 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 sÔbre Doutrina 
Soc!al, não me preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial''. 

• 



~ NACION~~ 
. Sôbre ~Doutrina Social e Direi to do Trabalho*":vcl-lonseXffiQr HELO 

~~ _LULA - 11 0 Fluminense'' , Ni ter6i , 26 defevereiro de /.q)l2(i Padre 
- ... ARTUR COSTA - "A Cruzn , Rio, 21 de março de J-9~··0 Nova Friburgo", 

··Friburgo, 11 de abril de 1954; HENRIQUr.JE' SERPA , PI NTO - "A Pa1a
vra", Niter6i, 12 de fevereiro de l954f, · JOltO ANTERO DE CARVALHO 

~ "O Jornalu, Rio; 20 de dezembro d- e~ 1 . ~3; "Jornal de A1agoasr~ , 22 .de 
' -..,jUIL.lJ.o de 1954; LUIS PEREIRA DE MELO - "Di~rio de Sergip~n , .. Aracaju, 

14 _ de maio de 1954; no Estado" N,i t / r6i, 25 de maio de 195r+'t DAYL 
DE 'A~HEIDA - 11 0 Estadott, Ni terli, :-}}§ de novembro de 1953 r "O Lutador" 
Hanhmui.rim, Hina s, 1º de janeiro riÍe .... l954; -nA Cruztt , Rio , 3 de janei
ro de 1954i Revista "Vozes", Pet!! 6po1is, janeiro-fevereiro de 1954; 
EPIFANIO };(IRIA - "Diário de SergJpen , Aracaju, 18 de dezembro de 1953 
"O F1uminenserr , Ni ter6i, 29 de d;e zembro de 1953; 11 Correio FlUI!linense" 
Ni ter6i, 30 de dt?.zembro de 1953) ·. Padre AB!LIO REAL l,IARTI NS - "O Es
tado", Ni ter6i, 6 ~ .. janeiro de~ 1954; HARIO C. VILE:UA - Revista "O 
Momento", Rio, janeir0 de 19541 Padre JOSt GOl1ES BUENO , S . J. - Re
vista "Verbum", da Pontifícia / Universidade Cat6lica do Rio de Janeirc 
jurü10 de 1954, pá gs. 275-277; 

,. ! 
·-- - ~ 

EXTRANGEIROS - DIEGO LAMA~ - "Gaceta del Trabaj o", Buenos áires , 
.Argentina, ano IX., n 2 169 1 pr ±,me ira quinzena de abril de 1954, p~gs. 
20-21; "O Estado", Niterói, l7 de junho de 1954; no· Hova Friburgo", 
Friburgo, 19 de s.etembro de - l9154; JULES-LOUIS "TELLIER - ,.Chroni::JUe 
de s Livres - Doctrine Soci ale j§t Droi t du Travail..., - Jornal " Ver s 
I'Avenir", Namur - Belgiua, {28r ae ,-janelrÕ2dé 1954; J. BRETI-IE""""DELA 
GRESSAYE - trAnnales ~ la Facu~J:té de Droit@. l' Université -de Eor~ a. · 
deauxn , nº 2, 1954, pag . 135; i HIGUEL HEBNitiNZ HARQUEZ- "0 Flumi
nense", Ni ter6i, 23 ds rriaTç o d{e 1954; Revista nLe gislação do Trabalho 
São Paulo, janeiro-fevereiro_ d e 1954; RICCARDO RICHARD;Professor da 
Universidade de Pavia, Itália , - Re vislta "Il Político", 1954; Padre 
L. PAULUSSEN, S. J., Vice-Dir çator da Confederação Eundial das Congre
gações Harianas - "Estrêla d() Har", Rio., setembro de 1954; FRAI'!CISCO 
BEN ITO HOLINA - Revista "Jus!tic i a Social", Hadri , janeiro de 1954. 

V., ainda, as apreciações'. publicadas na Revista "Estrêla do :t-ia r", 
Rio, maio de 1954; Revista ' ~ Juque" , vol. IV, n. 38 , Iüter6i -1954; 
11 0 S. Gonça lo11

, S . Gonçalo, ét-2 de novembro de 1953; 11 0 Fluninense", 
Niter6i, 27 de novembro de lB53; "O Hova Friburgo", Fril::Jurgo, 15 _de 
novembro de 1953; ."Gazeta Juc'iiciária" , Rio , 31 de ma rço de l954.Pc;JE"...4 

~ ..___ ~>(,o>'>;~; ~,. oali.. ~ 4 .f~S't. · J 

- .:vir.:v. --- Ha se gunda edição de ~Homens e Idéias à Luz da Fé~ (Coleção Estrê
la do Har, Rio, l959) estão ,publicadas opiniões sôbre..W.Doutrina So
cial e Direito do Traba:ho~ : de eminentes f i gura s do mundo eclesiáSti
co: D. FEH:'AHDO QUI RO GA, C~rdeal-Arcebispo de Santiago de Compostela 
E s panha ; Do JOJW DA HATTA jUJDRA.DE AH:ARAL, Bispo Diocesano de ~Ti ter6i 
D. JOà~UIH Dúl-II 1·JG1JES DE OLJfVEI RA, Arcebi s po de Florian6polis; D. JO
S~ ~·!::;.vJTON DE ALI·-lE IDA BAPTI .BTA , Ar ceb ispo de Diamantina , lünas; D. P..A

. .NlJLFO DA SILVA FARIAS , Arctebispo de l-iace i6; D. ALBERTO .G. RA:t·íOS , Ar-
ceb i spo de Belém; D~~ CR1Ai.IDO CiíAVES , Arcebispo de Cuiabá; D. A~TTO
I!IO JOS~ DOS SAF'IúS , C. H., Bispo de Assis; D. FREI Al'JSELi'-Iú PIETRUL
L .tl. , Bispo 0-e ·êampina Grande , Paraíba; D. FELIPE DE COIIDüRU PACHECO, 
B ispo 18 Parnaí ba; D. DANIEL HOST I N, Bispo de La ges, Santa Catarina; 
D .. ..;LEEEFTE GEIGER , C. l; P .S., Bi s po- Prelado do Xi ngu; D. àLO :iiSO SIL-

- · - VEI RA DE l•íELO , Eispo-Prelado de Diamantino, l ·íato Grosso; D. F.i.A :t;C:IS
CG LUNA , OSB ; P . PAULO .T. DE SOUZA., S . J o, Vice-Diretor da Confedera 
ção Nacional das Conere gações Earianas; F . AFO HSO ~~CDRIGUES , 3. J ., 
anti go Diretor da Confederação Nacional das Congre [ ações Marianas; 
P . FJ.úFC ISCO I-IJLU A PEDHE I RA FERl\EIRA, C. SS .R ., Superior dos Redento
ristas, Diretor Geral das Ligas no Brasil,; P . GERàLDO T:ri iESSEN , S3 . 
CC .; P. LUIS PAULUSSEN, S . J ., Vice- Diretor da Confederação .Hundia1 
da s Congr ~gações Marianas. 

Na mesma edição de~li o!Tlen s ,g Idéias à Luz da Fé~ vejam-s e as-.;apre. 
ciações dos profess ores e juristas brasileiros: ~ .. ~inistro L:DlJARDO .... ESI>l~ 
HOLA ; Professor HII.DEBRAIIDô LEAL;- Pro.fessor LUIZ AUGUS1'0 DO REGO .~ 
T!!:IRO ; lünistro C~ I :DIDO NO~A FIL::o, d o StiJIF~mo Tribunal Federal; Pri>4· 
fe ssor 1-ío zart Victor Russor.1a no ; Dr . F:::t{ANC I SCO~UTRAN 1l1JNZS ; Desembar
gador ZACARIAS. G~GEL Dá Ct]I ·~:ii ; .Pr ofe ~sor AlJGU~iTO ALEXA;])Rfi lACHADO , d: 
Faculdade de D1re 1. to da Unl ve r sldade aa Bah1a; = ,.. : ·f c :: sor ARTIJR -DE . 
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ALJ.IE IDA ':L'ORRES; Dr. HALDEliAR CESA.li DA SILVEIRA ; Dr. HÇ~~ VELOSO 
CARDOSO DE OLIVEI RA . 

Pronuncia mentos sôbre~Doutrina So ' - e Direito do Trabalh~de . ~~;.--- . 

p~ôres e juristas estrangeiros: Pr , • PIERRE LAVI Giffi , da Universi
dade de Bordeau:x; Pro f. J. BRE1'HE DE A GRESSAYE , da Universidade 

1
' · de Bordeaux; Dr. AGO STINO l1ALTAREL~O, Secretário Geral da Federação . 

~~ternacional . dos Homens . Cat6licos ' ~ Pr e sidente Nacional dos Homens 
d~·~ ção Cat6lica da Itália; Dr. GVíiLLERNO CABAITELLAS; Prof. SANTIAGO 
MOFT~ DIAZ, da Universidade de ~adri; PrqJ ._ JUAN GALLI PUJATO, . 
da ' un'i.~idad~ Nacional do Li t~l, . Ar gen tirüf-r Dr. DIEGO LAMAS, 
Dir e tor Chflevlsta "Gaceta d~l J')' aba.J o", d~ B~enos A ir~ s; Pror . 
NOI StS POBL'!J_ TR9,,!JC~~O , da .r a c~dade de Dlrel to da Unl ver si~ade 

I I 
I 

do Chile. Prõf .._11Ji1Al~ G ISCO HAL~ER-LINARES , da Facul dade de Dl r eli. to 
da Uni ve;sidade 'J.,r:hile - es t;ao reproduzidas na . segunda edição do 
livro~Homens .ê. Icl.é:l® à _Luz ,ii.a F ~tlf7. 
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11D01ITRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 
. . 

(Escola Industrial D.Bosco - Niterói, 1953) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

Ministro EDUARDO ESP!NOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral: · 

"A extraordinária competência do autor, em tudo quanto diz res
peito aos problemas que s~scita o direito social, mais yma vez ~e 
revela em sua nova produlao, desde as nobres consideraçoes em tor
no das duas célebres enc1clicas - Rertun 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 despeito 
das horas desconcertantes por que passa ela nessa agitação turbulen
ta de egoísmo e incompreensão". 

Ministro CANDIDO ~9TTA~ FILH0z do_Supremo Tribunal Federal, pro
f~ssor da Faculdade de Direito ae Sao Paulo, ex-Ministro da Educa
çao: 

"Recebi para a satisfação do meu espÍrito, o admirável ensaio 
sÔbre 11D~ufr ina Social _e. Direi tQ .Q.Q Trabalho". Li-o e ~preciei-o _ 
pelas ideias, pelo estilo e pela segurança nas convicçoes, que sao 
de um estudioso .e, principalmente, de um mestre". 

Professor ªILDEBRANDO LEAL 7 da Universidade CatÓlica, antigo pre
sidente da Açao CatÓlica Bras1leira: 

11Sabia-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 su~ vida. Nestas suas ·páginas, entre
tanto, tive a surpreendente emoçao de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiràvelmente 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 motivos, à trivialidade de meras 
repetiç~es de textos e conceitos tão em uso entre nós catÓlicos,~ 
quando tratamos de tais asslli~tos. Seu trabalho está f~to, todo el€, 
dé 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 apendices que enriquecem 
o volume. 

O trabalho, sÔbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação sá
bia e proveitosa, nos meios jurÍdicos, de elementos imprescindÍveis, 
hauridos no tesouro da Igreja, 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. _LUIZ AUGUSTO DE REGO HONTEIRO, Delegado do Brasil junto à Re
partiçao Internacional do TrabalhoJ.. antigo Direto:..: do Departamento 
Nacional do Trabalho e Diretor da ~·aculdade de Direito da Universi
dade CatÓlica do Rio de Janeiro: 

11Revelam as conferências de que se constitui "Doutriná Soc~al ..e. 
Dir eito do Trabalh2~ a alta cultura do seu auto~ e a penetraçao do 
seu espírito que nao se confinou na interpretaçao do Direito positi
vo, a que o obriga a sua nobre missãocde Magistrado, mas se alongou 
aos limites extremos da Filosofia Social. 

Espero que o livro tenha a reper cussão 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 melhor, em que se faça sentir o lastro do pensamen
to jur:Ídico e em que se iluminem de amor e de esper~ça os hori~on
tes obscuros da yida temporal, abandonada por agora a preponderan
cia das competiçoes materiais, deshumanas e :Ímpias. 
, ~á eu disse~ uma vez, falan~9 em uma das so!enidades mais caras 

.·' a m1.nha~ vida publicai_ por ocas1.ao da inauguraçao do retrato do ge
nial Leao XIII no Sa ao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja representa, nestes tempos modernos, o mais puro e 
fiel eco da pregaçãoAevangélica. 

Felizes as~consciencias, como a sua, em que ecoam, t ambém, os cla
mores do Sermao da Montanha". 

Hinistro EDG.ARD DE OLIVEIRA LIHA, do Tribunal Superior do Traba
lho: 

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

Dr. HOZART VICTOR RUSSOI>,IANO, 12rofessor da Faculdade de Direi to e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

"No seu magn:Ífico livro 11Doutrioa. ... Social _e_ llireito da Trabalho", 
encontrei, mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociólógo 11 • • 

Dr. Jos:g DE l·fOURA 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 I~CHADO, da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

11Li atentamente 11Doutr :iJ,:l..a Social _g, Direi to do Trabalho",. e fiquei 
contente porque felizmente em hgmens comoAGeraldo Bezerra de Menezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia, a Igreja ainda ~ncon
tra o apoio desassombrado na defesa dos justos reclamos. A funçao da 
Igreja.não,s~ CO!}tém na exigên<(ia da ogservância do~ pr~ceito2, por
que va1 ate a açao educadora, a formaçao cultural? a or1.entaçao ne
cessária para a solução dos grru1des problem~s soc1.ais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leao XIII mais admiro a sua 
coragem, a grandeza do seu esp:Írito e da sua visão. Foi, realmente, 
um grande espírito idealista e realizador. 

Geraldo Bezerra de Henezes é também um grande esp!rito que não se 
contém na estreiteza do interêsse 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". 

Prof. ARTUR DE AL1v1EIDA 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 , g_ Pireito .9-.Q.. Trabalho", comó de outras que recebi, 
para as minhas ferias de março, na Serra de Itatiaia. 

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

Seus comentários sobre a incomparável Rerum Novarum podem ser con
siderados? sem f~vor, verdadeiramente magistrais! 

Com mu1ta razao afirmou o grande Arcebispo de FlorianÓpolis, D. 
Joaquim de Oliveira ao ler a sua obra: 

11 ••• preciosa pefa clareza, pela s ~ gurança e pela indeclinável o
portunidade". 

----- "' az::O: EC SE T7ãJ-'- , 3 -· - - - - ..jPr., 
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MOACYR VELLOSO .: CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
CatÓlica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro "Doutrina Social e Direi to 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 mais êsse livro, Geraldo Bezerra muito contribuÍu para a di
vulgação dessa preciosa doutrina, infelizmente tão pouco conhecida 
em seu yerdadeiro sentido, embora muito ~falada" superficialmente. 

Sua mao de mestre deixou traçados eqt cores claríssimas os ensina
mentos dos Sumos Pontífices, que contem a solução única e verdadei
ra para tQdos os pr~blemas sociaisAque angustiam nossa humagidade 
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". 

Dr. FRANCISCO AUTRAN NIDIJES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com séde em Fortaleza: 

"Li · "Doutrina. Social _g_Direito gg l:l:ab5!lho 11 • Já conhecia a obra 
do 1-'linistro Geraldo Bezer,.ra de lvienezes sobre "DissÍdios Coletivos 
~ Traba~· Ambas reafirmaram em mim a convicçao de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vu1tos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, assumindoAposiçao definida 
no cenário das letras jurÍdicas do país com uma folha de assinala
dos serviços à evoluçao do nosso Direito Social". 

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

"Confesso ter gostado muito da leitura de tão magn:Ífico e bem de
senvolvido trabalho, no qual com um poder extraordinário de clare
za e argumentos, o Hinistro Geraldo Bezerra de Nenezes 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 tla gruta de Belém" ·. 

Desembargador F. CID··ffiA PEREIRA, do" Tribunal de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

"Precioso livro "Doutrina Social e Direi to do Trabalho•i? cuja lei
tura empolga pela maestriaAe proficiencia dos assQ~tos al~ aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. vlALDEHAR CESAR DA SILVEIP.A, Juiz de Direito no Estado de São 
Paulo: 

"NagnÍfico 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 respeito que impoe ao Brasil o Colendo Tribunal 
Superior do Trabalho". 

·. D,r .. HARIO C. VILELA, Juiz de Direi to de Passa Quat.;:o, Minas: 
"Eomem de cul!ura e portador de Pxnetrante inteligencia, os seus 

escritos se impoem ao mais alto apreço dos estudiosos dos problemas 
sociais. "Doutrina Soei al e Direi to do Trabalho~~', ,livro dig~o de 
louvores; focaliza, com segurança, o pen2amento da Igreja sobte ~al
pi tantes problemas sociais. A contribuiçao que ofe~eceu, em tao u
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse pensamento, 
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-Í 954). 
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Dr. AULOl~ LOBATO DA COSTA, Juiz de Direito no Estado do Rio de 
Janeiro: .. _ .. . 

"Lemos, com toda a atençao e carinho, proc-grando apreender, em 
tÔda a plenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temas_e 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, proficientementei abordou e dis
correu sobr~ o,assuntQ de magna gravidad~ e tão pa pitante atuali-
~ade. E ass1m e que nao cometeremos exagero, se confessarmos que 
este livro, dentro da ordem das idéias e do espírito que o anima, 
passou a ocupar a v~nguarda, 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 hoj.e. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido? principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, dispusesse e est1vesse revestido, 
por todos os títulos, 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 efeitg pela Igreja, atra
ves dos tempos, sem a~arde 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 invulgar cultura~ erudi
çao e capacidade de trabalho, sincera profissao de fé inabalavel 
nos sagrados princÍpios da Igreja e justificada confiança no futuro 
e destino da civilização e sociedade_cristã, em permanente evolução, 
lhe sirvam de estímulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

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

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

EDUARDO LUIZ GOUES 1 Presidente da Federação do Comércio Varegis
ta do Estado do Rio de Janeiro: 

11A obra 11Doutr ina Social e Direi to do Trabalho" é realmente de u
ma preciosidade pouco comum, em cujas paginas, QUe acabo de ler com 
o interesse da minha mais ªcurada observaçao, nao encontro um con
ceito sequer distanciado desse ponto de_vista fidalgo e conquista
dor de todo~ os apláusos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formaçao cultural e o espÍrito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de Henezes, 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 magnÍfi
co livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho". Duas delas: a da 
Academia e a do encerramento do Congresso de N.S. Auxiliadora já as 
conhecia,_pois lhas ouvi proferir com a elegância e a eloqüência 
que lhe sao peculiares. 

Foi-me todavia um prazer "ouvi-las" 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, impress ~onou-me profundamente a farta 
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cÓpia ge citações g.ue, além de serem um reforço convincente a suas 
asser)oes, evide~c1am a segurança de seus conhecimentos, sua extra
ordin~i~ erudiçao a respeito. O que, afinal, para quem bem o conhe
ce? naq e para admirar, pois apenas confirma o grande mestre que o 
am1go e realmente. · 

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

Se., poryentura, tiver eu de proferir nova palestra sÔbre Doutrina 
Social, nao rrie preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial". 

) 
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. - C. NACION~ 
. Sôbre ~Doutrina Social e Direito do Trabalho*":.->r:Honse;or l'iELO 

.. ~_,LULA_,_- 11 0 Fluminense'', Hi ter6i, 26 de fevereiro de __.lq'5/4 ; Padre 
-'~'ARTUR COSTA - "A Cruz", Rio; 21 de março de ].9.~..;;·· ··o Nova Friburgo11

, 

'Friburgo, ll de abril de 1954; HENRIQU~'E' SERPA PINTO - "A Pal:a
vra", Niter6i, 12 de fevereiro de 1954{, JOltO ANTERO DE CARVALHO-

. =·..,jun..rlO de 1954; .LUIS PEREIRA DE MELO - "Diário de Sergip_~" ?'··Aracaju, 

' t 

"'- "0 Jornal", Rio; 20 de dezembro de~ l . [:' 3; "Jornal de Alagoas'~ , 22 de . 

. lh,_de maio de 1954; "0 Estado" 1 N~t, ' r6i-, 25 de maio de 195LI-'t D.A.YL 
DE ·ALHEIDA - ''0 Estado", Ni terõi,-J!§ de novembro de 1953; "0 Lutador", 
1-1anhuffii.rim, 11inas , 1º · de janeiro rÍe..-1954; 11 A Cruz'', Rio, 3 de janei
ro de l~54i Revista "Vozes", PetJf6polis, janeiro-fevereiro de 1954; 
EPIF!NIO ))(IRIA - "Diário de Serg:lpe", Aracaju, 18 de dezembro de 1953; 
"O FluminenS€11 , Ni ter6i, 29 de d:e zembro de 1953; 11 Correio Fluminense", 
Ni ter6i, 30 de d?.zembro de 1953j ·.Padre AB!LIO REAL l'lARTINS - "O Es
tado", Niterói, 6 ~janeiro de,~ 1954; l·!A.RIO c. VILEI.;A - Revista "0 
Momento", Rio, janeir0 de 1954-i Padre JOSt GOI1ES BUENO , S. J. - Re
vista "Verbum", da Pontifícia / Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro, 
jun..'l}o de 1954, págs . 275-277' : ,_ r 

~- --
EXTRANGEIROS- DIEGO LAMA~ - "Gaceta del Traba.io", Buenos Aires, 

Ar gentina, ano IX,- nº 169 1 primeira quinzena de a bril de 1954, p~gs. 
20-21; "0 Estado" , Uiterõi, l7 de junho de 1954; "O ·Hova Friburgo", 
Friburgo, 19 de s.etembro de· ~9\54; JULES-LOUIS 'TELLIER - ~Chroniaue 
des Livres - Dootrine Sociale ~t Droi t du Travail..,- Jornal " Vers 
Nvenir", Namur - Belgi1Za,{Z8.-ae,-janelro :-. dé 1954; · J. BRETHE DE LA 
GRESSAYE - "Annales -ª.f la FaculJ,té de Droit de l' Université de Eor~ <= - · 
deaux", nº z, 1954, pag. 135; i MIGUEL HEBN!INZ HARQUEZ- "0 Flumi
nense", Niterói, 23 de março dfe 1954; Revista "Le gislação do Trabalho"~ 
São Paulo, janeiro-fevereiro. de 1954; RICCARDO RICHARD,Professor da 
Universidade de Pavia, Itália ,. - Revislta "Il Político", 1954; Padre 
L. PAULUSSEN , S. J., Vice-Dir c2 to:r da Confederação l'~undial das Congre
gações Harianas- " Estrêla d() Har", Rio., setembro de 1954; FRANCISCO 
BEN ITO HOLIHA - Revista "Jus!ticia Social", Hadri, janeiro de 1954. 

. v., ainda, as apreciações\ publicadas na Revista "Estrêla do Har", 
Ri o, maio de 1954; Revista iJuque'' , vol. IV, n. 38 , Niter6i -1954; 
11 0 S. Gonçalo", S . Gonçalo, ~ 2 de novembro de 1953; "O Fluminen se"; 
Niterói, 27 de novembro de l 53; 11 0 Hova Friburgo", Friburgo, 15 .de 
novembro de 1953; ."Gazeta Judiciária", Rio, 31 de ma rço de l954·JI~E"..:it. ... 

·1 "---~~) ~?-~~4 -l'i5f. . ) 
· .:;v;.;.:o:_ ---- Na se gunda edição de ~Homens _g Idéias à Luz da Fé~ (Coleção Estrê

la do Har, Rio, 1959) estão ,publicadas op iniões sôbre-»+tDoutrina So
cial ~ Direito do Trabalho~ 1 de e minentes fi guras do mundo eclesiáSti
co: D. FEH~iA J IDO QU I RO GA, C~rdeal-Arcebispo de Santiago de Compostela, 
E spanha; Do JOJW DA HATTA j\NDRA. DE AHARAL, Bispo Diocesano de ~U ter6i; 
D. JOA.QUI H DOHI J'JGLJE S DE OLJfVEIRA , Arcebispo de Florian6polis; D. JO
S~ I\1-S',.JTON DE AU·'ill iDA BAPTI ,ETA, Arcebispo d e Diamantina, lünas; D. TI.A -

. NLJLFO DA SILVA FARIAS, Arctebispo de Ha cei6; D. ALBERTO .G. RA1·10S, Ar
ceb ispo de Be lém; D~ CRLAIIDO CEAVES , .A rcebispo de Cuiabá; D. A~TTO
IJIO JOS~ DOS_§A ~:J: úS, C. H., Dispo de Assis; D. FHEI AESELl'-10 PIETRUL
Là., Bispo r!e Campina Grande, Paraíba; D. FELIPE DE CO.lillüRU PACHECO, 

·B ispo ~8 Parnaíba; D. DANI EL HOST I N, Bispo de La ges, Santa Catarina; 
D .. ....:.LEEEHTE GEIGER , C. PP .S., Bi s po-Prelado do Xi ngu; D. ALO ilSO SIL-

- · - VEI RA DE 1-1:2:10, :E ispo-Pr elado de Diamantino, lí:a to Grosso; D. FJ.Al'~CIS
CG LUNA, OSB ; P . PAULO .T. DE SOUZA, S . J o, Vice-Diretor da Confedera
ção Nacional das Conere gações Marianas; F . AFONSO ~ODRIGUES, S . J ., 
antigo Diretor da Confederação Nacional das Congr e[ações Marianas; 
F. FJ:lú.i,~C ISCO i. ·IA:liA PEDHE I RA FE:i-\~ ~-B:IRA, C. SS .R., Superior dos Redento
ristas, Diretor Geral das Ligas no Brasil.; P . GERALDO li-I I ESSEH , SS. 
CC.; P. LUIS PA.ULUSSEH , S. J ., Vice-Diretor da Confedera,ão .Hundial 
das Congr e~ações Marianas. . 

Ha m'esma edição de""'-n ii o~ens _g Idéias .ê. Luz da Fé~ vejam-se as· ~JJ!'e
ciações dos pro fes sores e juristas brasileiros: ~ünistro EDUARJ)Q-..'ESl?l~"" 
HOLA; P~ofessor HI:WEBRAIIDO LEAL;- I-'r0fessor LUIZ AUGUS1'0 DO REGO :~.Oj~ . 
ISIRO; liini stro CiL :DIDO NO TA FILE O, àb .:i U:J.il'~mo Tr i bunal Federal; p:f'~ 
f essor lfo zart Vi ctor Russor:1ano; Dr . FI ~ .L - :ISCO~UTRAN IJ1JNZS; Desemhar
gador ZACAR IAS GURGEL DA CU11:1-IA; Profe s s or AlTGU~iTO ALEXA I:DREHACHADO , da 
Faculdade de Dire ito da Universidade d3. Bahia; .,I· orfes~ c:~ .:~· ":"'!"'DE .. 
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ALHE IDA 'l'ORRES; Dr. \vALDEHAR CESAR DA SILVEIRA ; Dr. NOA~ VELOSO 
CARDO SO DE OLIVEIRA. , 

-. ~ -

~ronunciamentos sôbre~Doutrina ~o ' _/ e Direito do Trabalh~de 
pr~ôres e juristas estrangeiros: Pr . • PIERRE LAVIGNE , da Universi
dade de Bordeaux; Prof. J. BREl~ DE A GRESSAYE, da Universidade . 

-,\ .de Bordeaux; Dr. AGO STI NO MAL TARELZ...O, Secretário Geral da Federação . 
i -:.Q_ternacional ·dos Homens . Ca t6l·icos . ·,e Pre sidente Nacional dos Homens 
\ dL-~ção Cat6lica da Itália; Dr. G\JiiLLERHO CABAIIELLA.S; Prof'. SAN1'IAGO 
. Hordfio DI~Z, da Universidade. de ~~dri; Pr f?J •. JUAN GALLI PU JATO, 

· \ da un·:t.~sldade Nacional do Ll t(J'I:a..L, . Arg entl.n~ .; · Dr. DIEGO LAMAS, 
I Dire tor · ~evista "Gaceta del naba,] 011

' de Buenos Aires; Pror .-
1-'íOISt S POBL'!-J.~.TR01JC~~O , da Fa c~da de de Di rei to da Universidade 
do Chile . PrÕof-.. FlaA n0 ISCO ~·JAL~ER-LINARES, da Faculdade de Dire:li to 
da Urii ve~sidade ··r:hile - est..:ao reproduzidas na .segunda edição do 
livro ~Homens .§. Td. é:!OP .à. _Luz iia p ~ki. 
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"DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" . 

(Escola Industrial D.Bosco - Niterói, 1953) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

. ... ,, 
{' 

Ministro EDUARDO ESP!NOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral: A 

"A extraordinária competencia do autor, em tudo quanto diz res
peito aos problemas que SBscita o direito social, mais ~ vez ~e 
revela em sua nova produ)ao, desde as nobre-s consideraçoes em tor-
no das duas célebres . enclclicas - Rerum Novarum e Quadragésimo Ano 
até o notável estudo sÔ2re Pio XII 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 despeito 
das horas desconcertantes por que passa ela nessa agitação turbulen
ta de egoismo e incompreensão". 

Ministro CANDIDO ~OTTA_ FILHO 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 esp:írito, o admirável ensaio 
sÔbre "D~utrina Social~ Direi tQ Q.Q. Trabalh~. Li-o e ~preciei-o _ 
pelas ideias, pelo estilo e pela segurança nÇls convicçoes, que sao 
de um estudioso _e, principalmente, de um mestre". 

Professor giLDEBRANDO 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 emoçao de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiràvelmente 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 motivos, à trivialidade de meras 
repetiç~es de textos e conceitos tio em uso entre gós catÓlicos,~ 
quando tratamos de tais assuntos. Seu trabalho esta f~to, todo ele, 
dé 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 apendices que enriquecem 
o volume. 

O trabalho, sÔbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação sá
bia e proveitosa, nos meios juridicos, de elementos 1mprescindiveis, 
hauridos no tesouro da Igreja, 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._LUIZ 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 de Janeiro: 

"Revelam as conferências de que se constitui "Doutrina Soc~al ..e. 
Direito do Trabalh~ a alta cultura do seu autot e a penetraçao do 
seu espírito que nao se confinou na_interpretaçao do Direito positi
vo, a que o obriga a sua nobre missao~ de ~~gistrado, mas se alongou 
aos limite s extremos da Filosofia Social. 

Espero que o livro tenha a repercussio 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 melhor, em que se faça sentir o lastro do pensamen
to juridico e em que se iluminem de amor e de esper~ça os hori~on
tes obscuros da yida temporal, abandonada por agora a preponderan
cia qas competiçoes materiais, deshumanas e :Ímpias. 
, Ja eu disse~ uma vez, falandQ em uma das so!enidades mais caras 

.. a minha_ vida publicai_ por ocasiao da inauguraçao do retrato do ge
nial Leao XIII no Sa ao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja reptesenta, nestes tempos modernos, o mais puro e 
fiel eco da pregaçaoAevangélica. 

Felizes as_consciencias, como a sua, em que ecoam, t ambém, os cla
mores do Sermao da Montanha". 

Ministro EDGARD DE OLIVEIRA LIMA, do Tribunal Superior do Traba
lho: 

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

Dr. NOZART VICTOR RUSSOI1ANO, 12rofessor da Faculdade de Direito e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

"No seu magnÍfico livro "Doutrina._Sçcial _e_ Direito çlo Trabalho", 
encontrei, mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociólógo". . 

Dr. JOSÉ 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 ALEXANDRE l~CHADO, da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

11 Li atentamente 11Doutr:i.Jla. Social _g_ Direito do Trabalho",. e fiquei 
contente porque felizmente em hQmens comoAGeraldo Bezerra de Henezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia, a Igreja ainda ~ncon
tra o apoio desassombrado na defesa dos justos reclamos. A funçao da 
Igreja não se contém na exigência da observância dos preceitos, por-,,... ' - ' .. que vai ate a açao edgcadora, a formaçao cultural 1 a orientaçao ne-
cessária para a soluçao dos grruLdes problemas soclais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leão XIII mais admiro a sua 
coragem~ a grandeza do seu espÍrito e da sua visão. Foi, realmente, 
um grande espírito idealista e re alizador. 

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

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

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

Ent~etanto, ao procurar inteirar-me do assunto do primeiro capitu
lo; . nao pude deixar 2 trabalho, lendo-o de uma assentada. 

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

Com multa razão afirmou o grande Arcebis po de FlorianÓpolis, D. 
Joaq~im de Oliveira ao ler a sua obra: 

u ••• preciosa pefa clareza, pela s ogurança e pela i ndeclinável o
portunidade'~. 

- - - - ·- -·- --- ·-_,...-
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MOACYR VELLOSO .:CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
CatÓlica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas · testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro · "Doutrina Social e Direi to 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 êsse livro, Geraldo Bezerra muito con~ribuÍu para a di
vulgaçao dessa preciosa doutrina, infelizmente tao pouco conhecida 
em seu yerdadeiro sentido, embora muito ~falada" superficialmen~e. 

Sua mao de mestre deixou traçados e~ cores claríssimas os ens1na
mentos dos Sumos PontÍfices, 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". 

Dr. FRANCISCO,AUTRAN NUNES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com sede em Fortaleza: 

"Li 11Doutrü1.a Social _g_ Direito ª-º Trab~lho 11 • Já conhecia a obra 
do Ylinistro Geraldo B.ezer.ra de Menezes sobre "DissÍdios Coletivos 

' ~ Trab~ . Ambas reafirmaram em mim a convicçao de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vu1tos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, assumindo posiçao definida 
no cenário das letras jurÍdicas do paÍs com uma fÔlha de assinala
dos serviços à evoluçao do nosso Direito Social". 

Desembargador Z.ACARIAS GURGEL Cill'lli.A, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Norte: 

"Confesso ter gostado muito da leitura de tão magnÍfico e bem de
senvolvido trabalho, no qual1 com um poder extraordinário de clare
za e argumentos, o Ministro lieraldo Bezerra de Henezes 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 lia gruta de Belém" ·. 

Desembargador F . CUNHA PEREIRA, do' Tribunal de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

"Precioso livro "Doutrina Social e Dire i to do Trabalho"? cuja lei
tura empolga pela maestria,.e proficiencia dos assuntos al~ aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. vlALDEHAR CESAR D.A SILVEIP.A, Juiz de Direito no Estado de São 
Paulo: 

"1-'lagnÍfico 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 respeito que impoe ao Brasil o Colendo Tribuna~ 
Superior do Trabalho". 

·- D~ .• HARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quat;:o, 1-'f-inas: 
"Homem de cultura e portador de penetrante inteligencia, os seus 

escritos se impÕem ao mais alto aprêço dos estudiosos dos problemas 
sociais. "Doutrina Social e Direi to do Trabalho"·, ;Livro dig.Q.O de 
louvores; focaliza, com segurança, o pensamento da Igreja sobre ~al
pitantes problemas sociais. A contribuição que ofe~eceu, em tão u
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse pensamento, 
confere ao eminente runigo 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-l-i 954). 
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D~. AULOI~ LOBATO -DA COSTA, Juiz de Direito no Estado do Rio de 
Janeiro: . ... . _ · · 

... "Lemos com toda a atençao e carinho, proclll'ando apreender, em 
toda a plenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temas_e 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, pr?ficiente~entei abordou e dis
correu sobre o,assuntQ de magna grav1dad~ e tao pa pitante atuali
~ade. E assim e que nao cometeremos exagero, se confessarmos .que 
este livro, dentro da ordem das idéias e do espírito 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 hoj;e. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido 7 principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, di~pusesse e est1vesse revestido, 
por todos os titules, 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 efeitg pela Igreja, atra
ves dos tempos, sem alard·e nem exploraçao demagogica, da luta pela 
nova ordem social. · ... ... 

Aceite, pois, nossos efusivos parabens e que estes exitos, suces-
sivamxnte alcançados, de que se pode ufanar, decorrentes da sua in
t~ligencia, produtiva e realizadora, da sua igvulgar cultura~ erudi
çao e capacidade de trabalho, sincera profissao de fé inabalavel 
nos sagrados principies da Igreja e justificada confiança no futuro 
e destino da civilização e sociedade_cristã, em permanente evolução, 
lhe sirvam de estimulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

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

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

EDUARDO LUIZ GOI.-JES 1 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 pagigas, QUe 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 apláusos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formaçao cultural e o espirito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de l1enezes, no sentido da grandeza da obra social no Brasil". 

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

"Acabo de ler as excelentes conferências contidas em seu magnÍfi
co livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho". Duas delas: a da 
Academia e a do encerramento do Congresso de N.S. Auxiliadora já as ... ... 
conhecia,_pois lhas ouvi proferir com a elegancia e a eloqüencia 
que lhe sao peculiares. . 

Foi-me todavia um prazer "ouvi-las" 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, impress i onou-me profundamente a farta 



5 

cÓpia ge citações que, além de serem um reforço convincente a suas 
asser~oes, evidegciam a segurança de seus conhecimentos, sua extra
ordin~i~ erudiçao a respeito. O que, af~nal, para quem bem o conhe
ce? na~ e para admirar, pois apenas conflrma o grande mestre que o 
am1go e realmente. 

Encagta, da ~esma sorte - embora também,não surpreenda - sentir a 
vibraçao apostolica de uma alma devotada a defesa da Igreja e da 
Pátria. 

Se, porventura, tiver eu de proferir nova palestra sÔbre Doutrina 
Social, não me preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial". 

• 
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IIDOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 1 
• 

(Escola Industrial D.Bosco - Nit~rói, 1953) 

OPINIOES DE PROFESSÔRES E JURISTAS BRASILEIROS 

Ministro EDUARDO ESP!NOLA, ex-presidente do Supremo Tribunal Fe-
der~l: · 

11A extraordinária competência do autor, em tudo quanto diz res
peito aos problemas que SBscita o direito social, mais gma vez ~e 
revela em sua nova produçao, desde as nobre-s consideraçoes em tor
no das duas célebres enciclicas - Rertun Novarum e Quadragésimo Ano 
até o notável estudo sêQre 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 despeito 
das horas desconcertantes por que passa ela nessa agitação turbulen
ta de egoismo e incompreensão". 

Ministro CANDIDO l1Ç)TTA_FILHO do_Supremo Tribunal Federal, pro
f~ssor da Faculdade de Direito Je Sao Paulo, ex-Ministro da Educa
çao: 

"Recebi, para a satisfação do meu espÍrito, o admirável ensaio 
sÔbre 11D~utrina Social ..e. Direi to QQ. Trabalho". Li-o e apreciei-o 
pelas ideias, pelo estilo e pela segurança nÇLs convicções, que são 
de um estudioso _e, principalmente, de um mestre". 

Professor giLDEBRANDO LEAL 1 da Universidade CatÓlica, antigo pre
sidente da Açao CatÓlica Bras1leira: 

"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 su~ vida. Nestas suas páginas, entre
tanto, tive a surpreendente emoçao de verificar que seu conhecimen
to da doutrina da Igreja é admiràvelmente 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 motivos, à trivialidade de meras 
repetiç~es de textos e conceitos tão em uso entre nós catÓlicos, 

, A 

quando tratamos de tais assuntos. Seu trabalho esta f~to, todo ele, 
dé 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 !mprescindÍveis, 
hauridos no tesouro da Igreja, 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._LUIZ AUGUSTO DE REGO HONTEIRO, Delegado do Brasil junto à Re
partiçao Internacional do Trabalho~ antigo Diretor do Departamento 
Nacional do Trabalho e Diretor da ~·acuidade de Direito da Universi
dade CatÓlica do Rio de Janeiro: 

11Revelam as conferências de que se constitui "Doutrina §.__ocj.al .e.. 
Direito do Trabalh~ a alta cultura do seu auto~ e a penetraçao do 
seu espírito que nao se confinou na interpretaçao do Direito positi
vo, a que o obriga a sua nobre missã~ de }mgistrado, mas se alongou 
aos limites extremos da Filosofia Social. 

' . 

Espero que o livro tenha a repercussão que a hora atual da Huina.- ·_ . 
• 

,.. 
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nidade está a exigir para as mais nobres preocupações de reconstru
ção de um mundo melhor, em que se faça sentir o lastro do pensamen
to jur::Ídico e em que se iluminem de amor e de esper~ça os hori~on- . 
tes obscuros da yida temporal, abandonada por agora a preponderan
cia das competiçoes materiais, deshumanas e :Ímpias. 
, Já eu disse~ uma vez, falandQ em uma das so!enidades mais caras 

·.·' a minha_ vida publica_, _por ocasiao da inauguraçao do retrato do ge
nial Leao XIII no Salao da Justiça do Trabalho, que a Doutrina So
cial da Igreja r·ep~esenta, nestes tempos modernos, o mais puro e 
fiel eco da pregaçao,. evangélica. _ , 

Felizes as_consciencias, como a sua, em que ecoam, tambem, os cla
mores do Sermao da Montanha". 

Ministro EDGARD DE OLIVEIRA LIHA, do Tribunal Superior do Traba
lho: 

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

Dr. HOZART VICTOR RUSSOHANO, J?rofessor da Faculdade de Direi to e 
presidente da Junta de Conciliaçao de Pelotas: 

"No seu magn::Ífico livro "Doutrina,_Social ..e.llireito Q..o. Trabalho", 
encontrei, mais uma vez, a confirmaçao dos seus dotes intelectuais, 
como jurista e como sociólógo". 

Dr. JOS~ DE MOURA 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 I~CHADO, da Faculdade de Direito da 
Bahia: 

"Li atentamente 11Doutr:i..na Social _g_ Direito do Trabalho",. e fiquei 
contente porque felizmente em hgmens como,.Geraldo Bezerra de Menezes, 
de cultura e conceito, de posiçao e influencia, a Igreja ainda encon
tra o apoio desassombrado na defesa dos justos reclamos. A função da 
Igreja.não,s~ coutém na exig~n~ia da ogservância do~ pr~ceito2, por
que ~a7 ate a açao edllcadora, a formaçao cultural 1 a or1entaçao ne
cessar1a para a soluçao dos grru1des problemas soc1ais. 

Quanto mais estudo a personalidade de Leão XIII mais admiro a sua 
coragem, a grandeza do seu espÍrito e da sua visão. Foi, realmente, 
um grande espÍrito idealista e realizador. 

Geraldo Bezerra de :t-1enezes,.é também um grande esp::!rito 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". 

Prof. ARTUR DE AL!~lEIDA TORRES, das Academias Brasileira de Filo1o
gia e Fluminense de Letras: 

11Havia reservado a leitura de sua Última e apreciada obra sÔbre a 
"Doutrina Social ,.ê- Pirei to do Trabalho", como de outras que recebi, 
para as minhas ferias 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 Rerum Novarum podem ser con
siderados? sem f~vor, verdadeiramente magistrais! 

Com mu1ta razao afirmou o grande Arcebispo de FlorianÓpolis, D. 
Joaqu;tm de Oliveira ao ler a sua obra: , 

"··· preciosa pefa clareza, pela s~ gurança e pela indeclinavel o
portunidade". 

t 

~~~~--------L · = • - ---' • - ' -·- _____ ;:_~_ ~-~- ~ --= 
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MOACYR VELLOSO .:CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da Confederação 
CatÓlica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas · testemunhar o encantamento com que li o precioso 
livro "Doutrina 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 11 questao 
social", em,..face da doutrina social da Igreja. 

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

Sua mão de mestre deixou traçados e~ côres claríssimas os ensina
mentos dos Sumos Pontífices, que contem a solução única e verdadei
ra para tQdos os prgblemas sociais,..que angustiam nossa humagidade 
contemporanea. Oxala os ouçam e a eles se curvem os responsaveis, 
em todos os setores, por tal estado de coisas. Mas, para isto é 
mistxr trabalho como este, qu~ os divulguem, chamando, com extrema
do zelo e entusiasmo, a atençao, para os pontos essenciais que é 
indispensável atingir". 

Dr. FRANCISCO,AUTRAN NUNES, presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, com sede em Fortaleza: 

11Li 11Doutrin.a. Social _g_Direito ª-º. Trab5!-lho 11 • Já conhecia a obra 
do Ministro Geraldo 1;3.ezer..ra de Menezes sobre "DissÍdios Coletivos 
~ Trabalh~· Ambas reafirmaram em mim a convicçao de que o seu au
tor, pelo prestÍgio de sua cultura, sagrou-se um dos vu1tos mais 
expressivos da nossa alta magistratura, assumindo posiçao definida 
no cenário das letras jurÍdicas do país com uma fÔlha de assinala
dos serviços à evoluçao do nosso Direito Social". 

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 Hinistro Geraldo Bezerra de Nenezes focaliza al
guns briL~antes 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. CilllliA PEREIRA, do" Tribu..t1al de Justiça do Paraná, 
professor da Faculdade de Direito de Curitiba: 

"Precioso livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho 11
7 cuja lei

tura empolga pela maestria,..e proficiencia dos asstLT'ltos al~ aborda
dos e pelos ensinamentos dele advindos". 

Dr. vlALDEHAR CESAR DA SILVEIHA, Juiz de Direito no Estado de São 
Paulo: . · 

"HagnÍfico 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 respeito que impoe ao Brasil o Colendo Tribuna~ 
Superior do Trabalho". 

·. D.r .• 11ARIO C. VILELA, Juiz de Direito de Passa Quat.;:o, Minas: 
"Homem de cul~ura e portador de Pxnetrante inteligencia, os seus 

escritos se impoem ao mais alto apreço dos estudiosos dos problemas 
sociais. "Doutrina Social· e Direi to do Trabalho~~", ,livro digl)O de 
lou~ores; focaliza, com segurança, o pen~amento da Igreja sob~e ~al
pitantes problemas sociais. A contribuiçao que ofe~eceu, em tao u
til e oportuno livro, para o melhor conhecimento desse pensamento, 
con~ere ao eminente amigo um lugar de destaque entre os que se em
penham em tornar mais conhecida a dop trina da Igreja acerca dos pro
blemas sociais" (Passa Quatro, 25-1-1954). 

I • 

· -~--- - -. -~-----..,....-
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Dr. AULONAR LOBATO DA COSTA, Juiz de Direi to rio Estado do Rio de 
Janeiro: A . N 

"Lemos, com toda a atençao e carinho, procBI'ando apreender, em 
tÔda a plenitude, a grandiosidade e a elevaçao dos temas_e 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 1 abordou e dis
correu sobr~ o,assuntQ de magna gravidad~ e tao palpitante atuali-
dade. E ass1m e que nao cometeremos exagero, se confessarmos _que 
êste livro, dentro da ordem das idéias e do espírito que o anima, 
passou a ocupar a v~guarda, como roteiro do grande movimento so
cial de transformaçao e ajuste harmonioso das for~as 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 hojs. 

Creia-nos sinceramente entusiasmado pelo seu primoroso trabalho, 
que tanto se fazia necessário e reclamado, partido 7 principalmente, 
de quem, como seu renomado autor, dispusesse e est1vesse 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 levadaNa efeit~ pela Igreja, atra
ves dos tempos, sem alardB nem exploraçao demagogica, da luta pela 
nova ordem social. 

Aceite, pois, nossos efusivos parabens e que êstes êxitos, suces
sivamxnte alcançados, de que se pode ufanar, decorrentes da sua in
t~ligencia, produtiva e realizadora, da sua igvulgar cultura~ erudi
çao e capacidade de trabalho, sincera profissao de fé inabalavel 
nos sagrados principies da Igreja e justificada confiança no futuro 
e destino da civilização e sociedadeNcristã, em permanente evolução, 
lhe sirvam de estimulo para a produçao de novos empreendimentos in
telectuais". 

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

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

EDUARDO LUIZ GOl'lES t Presidente da Federação do Comércio Varegis
ta do Estado do Rio de Janeiro: 

"A obra "Doutrina Social e Direi to do Trabalho" é realmente de u
ma preciosidade pouco comum, em cujas pagigas, gue acabo de ler com 
o interesse da minha mais ~curada observaçao, nao encontro um con
ceito sequer distanciado desse ponto deNvista fidalgo e conquista
dor de todos os apláusos da atual geraçao estudiosa, que caracteri
za a formação cultural e o espÍrito condoreiro de Geraldo Bezerra 
de l1enezes, 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 magnÍfi
co livro "Doutrina .Social e Direito do Trabalho 11 • Duas delas: a da 
Academia e a do encerramento do Congresso deAN.S. Auxiliado~a já as 
conhecia,_pois lhas ouvi proferir com a elegancia e a eloqüencia 
que lhe sao peculiares. . 

Foi-me todavia um prazer 11 ouvi-las" 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 
ens1.namentos. Como de igual modo proveitosa me foi a leitura dos 
demais trabalhos. Outrossim, impres~ionou-me profundamente a farta 
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cÓpia ge citações que, além de serem um reforço convincente a suas 
asser}oes, evidegciam a segurança de seus conhecimentos, sua extra
ordin§ri~ erudiçao a respeito. O que, afinal, para quem bem o conhe
ce! nag e para admirar, pois apenas confirma o grande mestre que o 
am1go 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., poryentura, tiver eu de proferir nova palestra sÔbre Dout~ina 
Social, nao me preocuparei mais com bibliografia: compulsarei somen
te este precioso manancial". 

I' 
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c. NACION~A__:::J 

Sôbre ~Doutrina Social e Direi to do Tra balho~:v<1:•1onse,'21lior HELO 
~ ~~ _LULA..~ - "0 Fluminense'', Niter6i, 26 defevereiro de 1q5'..{; Padre 
_ .... ~ ARTUR COSTA - "A Cruz", Rio, 21 de março de 19~0 Nova Friburgo", 

··Friburgo, 11 de abril de 1954; HENRI QU · ~SERPA . PINTO - 11A Pa1:a
vra", Ni ter6i, 12 de fevereiro de 1954, · JOltO ANTERO DE CARVALHO -

~ 11 0 Jornal", Rio; 20 de dezembro de 19r:::3; nJornal de Alagoas'~ , 22 .de 

i. 

":Jun..YJ.o de 1954; LUIS PEREIRA DE MELO - "Di~rio de Sergip.~" , _Aracaju, 
1'4._de maio de 1954; 11 0 Estado" 1 I·{~ t . r6i-, 25 de maio de l954i DAYL 
DE 'A!.l~I~A- ·~o Estado", ~ite=:õi, )fs de novembro de 1953;-no Lutador", 
1-fanhun:.l.rlm, 1-flnas, 12 de Janelro fÁ€ ..,1954; · 11 A Cruz'', Rio, 3 de janei- _ 
r o de lS?4 • Revista "Vozes11

, Pet1f 6polis, janeiro-fevereiro de 1954; · 
EPIF!NIO ].;~RIA - 11 Diário de Serg ~:lpe", Aracaju, 18 de dezembro de 1953; 
"O Flumi n ense" , Ni ter6i, 29 de d;e zembro de 1953; 11 Correio Fluminense", ; 
Hi ter6i, 30 de d'?.zembro de 1953_j ·. Padre AB!LIO REAL NARTINS - "0 Es
tado", Ni ter6i, 6 ~ .... janeiro de; 1954; HARIO C. VILEI;A - Revista "O 
Momento", Rio, janeirC de 1954._1 Padre JOS:It G011ES BUENO, S. J. - Re
vista 11 Verbum", da Pontifícia / Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro, 
jWL'YJ.o de 1954, pá gs. 275-277~ · 

· " f 

EXTRANGEIROS- DIEGO .LA:VlA~ - "Gaceta del Trabajo", Buenos Aires, 
Ar gentina, ano IX, n2 169 1 pr imeira quinzena de a bril de 1954, p~gs. 
20-21; "0 Estado", Niterói, l7 de jun..'YJ.o de 1954; 11 0 · Nova Fribur go 11

, , 

Fribur go, 19 de setembro de- 19154; JULES-LOUIS "TELLIER - ~Cbroniaue 
des Livres - Dootrine Sociale ~t Droi t du Travai1.,- Jornal " Vers 
Nvenir", Namur - B~lgi~a,t28rdê ,--janeiro~dé 1954; · J. BRETIIE"""151f""LA 
G.KESSAYE - " Annales .ili; la Facuf:!:té de Droi t de l' Université ·de Bor~ c:.· 
deaux", nº 2, 1954, pag. 135; i HIGUEL HEBN!INZ HARQUEZ- 11 0 Flumi
nense", Ni ter6i, 23 de março dfe 1954; Revista "Le gislação do Trabalho",: 
São Paulo, j aneiro- fevereiro d e 1954; RICCARDO RICHARD,Professor da 
Universidade de Pavia, Itália ~ - Revislta "Il Politico", 1954; Padre 
L. PAULUSSEN, S. J., Vice-Dir 4 tor da Confederação l'~undial das Congre
gações l"1arianas- "Estrêla d() Har", Rio., setemb ro de 1954; FRANCISCO 
BENITO HOLIHA - Revista "Jus!ticia Social", Madri, janeiro de 1954. 

v., ainda, as a preciações\ publicadas na Revista " Estrêla do Har", 
Rio, maio de 1954; Revista ,, Juque 11 , vo1. IV, n. 38 , Ni ter6i -1954; 
11 0 S. Gonçalo11

, S. Gonçalo, éf2- de n ovembro de 1953; "0 Fl uninen se"; 
Niter6i, 27 de novembro de 1953; 11 0 l'Jova Friburgo11 , Friburgo, 15 _de . 
novembro de 1953; ."Gazeta Judiciária", Rio, 31 de mar ç o de l954·R<!'~..it. .... 

o .___ ,;.,o~-"'--~) -:<?-Ji.. ~4 .ff57'. } ' 
.::v,..,-..:v-_ -·--·- Ha s egunda edição de ~Homens e Idéias à Luz da Fé~. (Coleção E strê

la do l·iar, Rio, 1959) estão ,publicadas opiniões sôbre-\lttDoutrina So
cial e Direito do Trabalho~ ' de e minentes fi guras do mundo eclesiáSti- . 
"Cõ": D. FEWill.] IDOQUIROGA, C~rdeal-Arcebispo de Santiago de Compostela, . 
Espanha; Do JOIW DA HATTA j\NDRADE A1'·l.ARAL, Bispo Diocesano de ~ü ter6i; 
D. JOA~UIH DOHHJGUES DE OLJjVEI RA , Arcebisp o d e Florian6polis; D. J O
S~ ~b-.:JTOH DE A.LI·'IE ID.A BAPTI ,BTA , Arcebisp o de Di amanti na, l1inas; D. R.A-
. NULFO DA SILVA FARIAS, ArQebispo de Hacei6; D. ALBERTO .G. RA!·íOS, Ar-

ceb isp o de Belém; D~~ GR1á1-IDO CHAVES , Arcebispo de Cuiabá; D. Al~TO
IYIO JOS:t: DO S §AF'IOS, C. H., Dispo de Assis; D. FREI AI·JSELl'·IO PIETRtJ"L
Là.. , Disp o r3.e Ca mpina Grande, Paraíba; D. FELIPE DE CO:L'illuRU PACHECO, 
Bispo ~8 Pa r n aíba; D. DAN I EL HOSTI N, Bisp o de La ges, Sant a Catarina; 
D .. ...;LZI·iEETE GEIGER , C. :pP.S., Bisp o-P r e lado do Xi ngu; D. à LO:iiSO SIL-

. · - VE i i\A DL: l·íELO, Eispo-Pr elado de Diamantino, lía to Grosso; D. FJ .A.I;CIS
CG LUNA , OSB ; P. PAULO J . DE SOUZA, S. Jo, Vice -Dir e tor da Confede ra
ção 1-Jac iona l das Cone;re gações Ha r ianas; P . AFO HSC ?~CDRIGUES, 3. J ., 
ant i go Diretor da Con f eder a ção Nac iona l das Congr e ga ç ões ~arianas; 
f . F~\:·,:~:ISC O 1·IA~UA PEDHEIR.~ FEl\~t~ IRA , C. SS . R ., · Superior dos Reden to
r is t as, Diretor Geral das Li gas n o Brasil,; P. GERALDO T:UESSEn , S3 . 
CC .; P. LUI S PAULUSSEN , S . J ., Vice - Dire tor da Confed e ra ç ão .Hundial 
da s C ongr ~~ações Marianas. 

liía .!:le s ma edição de"""+t ii o~en s e Idéias à Luz d a Féw; vejam-se a s- ~p!'e~ .1 
c i aç õe s dos p rofe ssores e jur i s t as brasile i r os: ! ~:ini s tro EDUARDO '~ESl?l~'! 
lJGLA; Profe s s or HU.JlEBHANDO LEAl.-;- PrDfessor LUI Z AUGUSTO DO REGO ~~ i 
T;IRO; liinistro Câ l:DIDO J,;OTA FI LI:O, d~ Süp:t~mo Tribunal Federal; Pf'~:-1 
fe s s or l·ío zart Victor Russoo ano; Dr. FRANCI SCO~UTRAI~ l'mlES ; Desembar-
gador ZACAR I AS GURGEL DA CUliliA ; Pr ofe ssor A~TGU~iTO ALEXAJ:DRE ií<"'. :.;; ~ADO , da 
Fa culd ade de Dire i to da Uni ve r sidade da Bahla; \F orfe s s or A~TL1l DE 
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ALNE IDA TORRES; Dr . \vALDEHAR CESA..1:l DA SILVEI RA; Dr. HO~CYR VELOSO 
CARDOSO DE OLIVEIRA . 

~ 

:--- . 

kPronunciamentos sôbre~Doutrina ~o ' · _...-é Direito do Trabalhõ'ffde 
pr~ôres e juristas estrangeiros: Pr . • PIERRE LAVIGHE , da Universi-
dade de Bordeaux; Prof. J. BRE1TIE DE A GRESSAYE , da Universidade . 

' .de 13ordeaux; Dr. AGOSTI NO 11ALTAREL~0, Secretário Geral da Federação 
l ~qterna cional dos Homens . Cat6licos ·e Pre sidente Nacional dos Homens 
\ ~:{L·~ção Cat6lica da Itália; Dr. GVtiLLERHO CABAIIELLAS; Prof . SANTIAGO 
\ HOI~ T'ÍiO DI~Z, da Universidade. de ~~dri; Pr?-~ _•._ JDAH GALLI PU JATO, . 

• 1 da Un':.t.~ldade Nacional do Ll t(YI.a-L, Argent1ng.;· . Dr . DIEGO LAMA S, 
Dir e tor âaftevista '~Gaceta del :'J7!aba.i o", d~ B';lenos Air~s; Pror. 
l'·r,OIS'tS POBL ~i TRO lJcOSO , da Fac~dade de D1re1 to da Un1 versidade 
do Chile. pj.õf .. FlttA~~C ISCO HAL}CER-LINARES, da Fa cU:ldade de Dire:ii to 
da Unive~sidade ~~~hile - estfão reproduzidas na segunda edição do 

...,.;,;._ é -'-" ' ' ~~ "' cwr livro '·'rHomons ~ Jà.- :NY-ª. _Luz ,-!!3. ~· 
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