
900.15 6.5- OPINIÕES E CORRESPONDÊNCIAS SOBRE A OBRA "DOUTRINA SOCIAL E DIREITO 
DO TRABALHO". 1954-1957. 
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l' rof - CANDIDO MOTA FILHO, da Facutdade de Direito da Universidade de 
dão Paulo, ex.Ministro da Educação e Ministro do Supremo TriblL~al Fede
ral: 

"Li, para satisfação do meu espírito, o admirável ensaio s~bre "Dou
urina Social e Direito do Trabalho". Apreciei-o pelas i déias, pelo es
tilo e pela segurança nas convicções, que são de um estudiOso e, princi
palmente, de um mestre 11

• 

Diretor da Faculdade de Di
o da Pont~f cia Universidade Cat lica do Rio de J aneiro e Delegado 

Brasil 4~~ô§l junto ~ 6eganização Internacional do Trabalho: 
"Revelam as confer~ncia s de que se constitui "Doutrina Social e Di

reito do Trabalho" a alta cultura do seu autor e a penetraçã9 ~o seu 
espírito que não se confinou na interpretação do Direito pos~t~vo, a 
~ue o obriga a sua nobre missão de Magistrado, mas se alongou aos li
mites extremos da Filosofia Social". 

{roa. HILDEBRANDO LEA~, da Universidade Cat6lica, antigo presidente da 
Aç o. at6lica Brasileira: 

"§abia-o um filho obediente e esclE•.recido da Igreja e um cultor pa-
... .k'~"..lte do Direi to, especialmente do Direi to Social, a cuja magistratura 
afinal está devotando sua vida. Nestas suas páginas, entretanto, tive a 
1urpreendente emoção de verificar que seu conhecimento da doutrina da 
[greja ~ admiravelmente profundo e atual e o ~e~ trato com o r am? do 
Dir eito de sua predileção ~ absolutamente fam~l1ar. O autor fug1u, por 
~sses dois motivos, à trivialidade de mer~ s repetições de textos e con
cei tos tão em uso entre n6s cat6licos, quando tratamos de tais assuntos. 
3eu trabalho est farto, tôdo ~le, de originalidade, dessa originalidade 
1ue s6 a erudição inteligentemente assimilada e refletida pode comuni
car". 

autor de Tratado ~ Derecho Laboral (4 to-

con 
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da Universidade de Bordeaux, 
francaises (1789-1945): 

- Doutrina Social e Direito 



Padre 
riburgo", 

v., aind3, as "P=eciaçõ s publicadas na Revista ri s rAla do ar" , 
Rio, naig de 1954; evis ta "Jur_,~u ", vol. lv, n. 38 , .~·itcr6i - 1954; 
•o J. Gonçalo" , S . Gonçalo t 22 de ,novembr·o de 1953; "O .r'luminense" , 
it.:;r6i, d.7 de novembro de 1953; 11 0 l kPTa F'rirurgo" , Prlht:r eo, 15 de 
ov~.;;•j-uro de l9-53:; "Guzeta Judiei ria" ,. Rio, 31 de março d ... 1954 o 
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D R. HÉCTOR GENO UD 

Bueno.-Aires, a 4 de diciembre de 1956 

Sr. Dr. Geraldo Bezerra de Menezes 
Rua Oswaldo Cruz 63 
.NitercSi 

Estimado amigoa 
la presente tiene por objeto inte~ 

tar remedi~ las muchas faltas cometidas J20r m! contra el dios de la 
amistad. Ello se debe a que tengo una ma11s1ma · costumbrea ouando rec),
bo un libro enviado por un amigo, e.n lugar de agradecerlo de inmediato 
como oorre~onde• espero a publicar previamente una nota b1bliogr4fica 
Yl cuando las circunstancias lo demoran. demora tamb16n el acuse de re-
cibo. As! me ha pasado dos veces con Vd. y tambi~ con otros amigos ~ 
muy queridos. Cuando reoib! su -~ro "Doutrina Social e Direito do 
TrabalhoV lo le oon verdadero deleit e me di use a coment arl o en al· 
~ una de las revJ.s s en ue co a oro; as JIIUOilas ocupaciones :fueron -
demo.~..-ando esta tarea y cuanilo ya era indispensable y no pod!a poster-
garse más, se produjo el mal llamado conflicto entre el Gobierno y la 
Iglesia, que no fU~ tal sino el choque entre sucios intereses allega-
dos a ambos bandos. De cualquier modo no era aconsejable en esos om~ 
tos escribir sobre temas de esta !ndole. Luego vino el hDrrible episo-
dio del 16 de ~unio de 1955, en que la poblaci~n indefensa fu~ asesina-
da a mansalva en la Plaza de Mayo y desâ.e ese momento ya .no tuvimos 
tranquilidad durante muchos meses. No 12od!amos ocupamos de otra cosa 
que de la constante tensi~n en que viv!a el pa!s. Despu&s, la revollr 
oicSn de setiembre, o sea la "vendetta", la angustia de ver a1 pa!s 
entregado a una revancha de unas clases contra otras, hasta culminar 
con algo que no ten!a preceaentes en el pa!sa los fusUamientos de ju-
nio. AS! estamos ahoraa la tina de hoy es como el Brasil de la 
época de Caf.S. Y bi sa obra maestra 
llama " to 

én 

e en 
tiempo que es en falta; en 

las :fiestas de fin de afio y no quiero 
tercer lugar porque no s~ ~~d!~~~~~~~~~~~~~~~--
a la imprenta, porque la de los o 
de cont inuar por .lllllcho ti adn. 

Por todo ello no quiero dejar pa~ un solo d!a ás s1n 
escribirle. ate todo para pedirle encarecidamente que me disculpe y, 
al miamo tiempo, para desearle a Vd. y familia toda olase de felicida
des para 1957, en nOJIIlbre propio y de .mi. esposa. 

Le ruego que me escriba para deci ,que st4 ofendi-
do por mi aotitud tan poco omedida. Reoiba un c r 1 s udo de 



"DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 

Opiniões de eminentes fjguras do mundo eclesiástico 
sôbre o livro de Geraldo Bezerra de Menezes 

D. JOÃO DA MATA ANDRADE AMARAL, saudoso BispQ 
Diocesano de Niterói:· 

"O seu livro sôbre a Doutrina Social da lgr·eja encarna bem 
a alma afogueada de zêlo do nosso maior Apóstolo leigo da Ação 
Social na velha, mas sempre gloriosa pr.ovíncia do Rio de Ja
neiro. E com ufania vejo que o seu Apostolado social não se 
limita apenas a-o Estado do Rio. Ho~e cobre o Brasil todo. Bem 
o dizem as missivas congratulatórias vi'ndas d®s diversas partes 
da Pátria Brasile.ira e assinadas por eminentes figuras do mundo 
eclesiástico, do Iaicato católico e de juristas de renome univer
•sal. Mais do que o eminente amig.o e colaborador na obra do 
Apostolado leigo está de parabens a Diocese de Niterói, que pos
sui tão grande Filho. 

Não podia o caríssimo Amigo dar melhor presente à Diocese, 
nesse Anto Santo Mariano. O liVl'O vem de encontro aos dese
jos e diretrizes da Santa Sé, na hora tormentosa que o mundo 
atrave~sa. Açã'() Social pede o Papa Pio XII e o Ministro Ge
raldo Be.zerra de Menezes nos dá um livro sôbre a Doutrina So
cial da Igreja, páginas vivas de sua fulgurante inteligência, pá
ginas vivas e cheias de unção de seu incomensurável coração". 

D. JOAQUIM DO MINGUES DE OLIVEIRA, Arcebispo de 
Florianópolis: 

"Precioso trabalho. Precioso, disse, pela clareza, pela se
gurança, pela mais indeclinável oportunidade. E' aí, nesse mag
nífico trabalho de ·síntese, que se deveriam abeberar os que se 
preocup·am com êsses grandes e indeclináveis problemas da atua
lidade. Nenhuns lazeres mais bem aproveitados do que êsses em 
que se ocupou a sua ilwstre e também. aparada pena. Estou em. 
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vésperas de longa e trabalhosa excursão pastoral. Mas o livro 
me acompanhará e asseguro que lhe dispensro·ei tôda a atenção 
que merece". 

D. JOSÉ NEWTON DE ALMEIDA BAPTISTA, Arcebispo 
de Diamantina: 

"Fico sem saber o que mais apreciar em "Doutrina Social e 
Direito do Trabalho" - se o emérito jurista, se o grande soció
logo católico, se o homem de letras, se o apóstolo. . . porque tudo 
revela o oportuníssimo livro". 

D. RANULFO DA SILVA FARIAS, Arcebispo de Maceió: 
"Abalisada opinião em que fulguram a inteligência, a cultura 

e a proficiência, na especialidade, de tão prestigioso e cintilante 
escritor católico". 

1 

D. ALBERíTO G. RAMOS, Arcebispo de u=: 
"Em "Doutrina Social e Direito do Trabalho", o autor E!n

fei'xou diversos estudos sôbre tão palpitantes assuntos, todos êles 
desenvolvidos com indiscutível competência à luz da orientação 
pontifícia e cristã". 

D. ANTôNIO JOSÉ DOS SANTOS, C.M . , Bispo de Assis: 
"O precioso livro do Ministro Geraldo Bezena de Menezes 

sôbre "Doutrina Social e Direito do Trabalho", está destinado a 
fazer um grande bem aos nossos patrícios principalmente nos 
dias que COl'rem. Empregadores e empregados precisam muito 
de uma instrução prática sôbre os seus deveres. Houvesse essa 
instrução, não haveria certamente tantas greves e tão mau estar 
na sociedade. Vári·os governantes, infelizmente, não c•onhecem 
a doutrina da Igreja sôbre o assunto magistralmente exposto e 
explicado por Geraldo Bezerra de Menezes". 

D. ORLANDO CHAVES, SS, Bispo de Corumbá: 
"Doutrina Social e Direito do Trabalho" há-de produzir um 

grande bem, sendo tão •oportuna nêstes tempos em que o inte
rêsse pelws questões sociais está bem vivo. Seu livro combina 
admiràvelmente o saber do jurisconsulto com a fé do apologista 
católic01. 

Rogo a Deus queira inspirar-lhe .ainda muitas outras obras 
do seu santo apostolado". 

D. FREI ANSELMO PIETRULLA, OFM, Bispo de Campina 
Grande, Paraíba: 

"Substancioso livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho". 
A abalizada autoridade de quem publicou a obra deiX!Ou an

tever o grande v;alor da mesma, o que após a atentta leitura fi 
cou largamente comprovado. 

Felicito, pois, o autor pela oportuniíssima publicação, e dou 
graças a Deus peJ.o enriquecimento das letras pátrias pela va
Ji.osíssima obra inspirada na doutrina social da Igreja". 

' 
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D. FELIPE DE CONDURú PACHECO, Bispo de Parnaíba: 
"ótimo liVT<l "Doutrina Social e Direito do Trabalho". Deus 

abençoe o autor pelo bem que vem fazendo". 

D. DANIEL HO'STIN, Bispo de Lages (Santa Catarina): 
"Doutrina Social e Direito do Trabalho", livro oportuno o 

valioso, cujo assunto é tratado com maestria" . . 
D. CLEMENTE GE1 GER, C. PP. S., Bispo-Prelado do 

Xingú: 
"Doutrina Social e Direito do Trabalho", <>bra instrutiva e 

útil, tôda baseada e fartamente documentada com a Doutrina So-

cial da Igreja". D ~-f~ 
MONSENH~·ALONSO SILVEIRA DE MELO . 

~pgstélisg Ela Pt'elasia. de Diamantino. Mato Gross.g,; 
"Obra de grande •alcance social, índice de in vulgar cultura. 

Dou graças a Deus e à Virgem por tão lídimo e excelente pala
dino da mais premente questão da •S·Ociedade contemporânea, re
solvida à luz dos documentos pontifícios. 

Fiquei empolgado pelo brilhantismo e competência com que 
o aut<>r V'ersou <> assunto nas conferência:s magníficas, ora en
feixadas em volume. As letras pátrias ao me·smo tempo que se 
honram com sua carreira literária, glorificam, também, ao com
petentíssimo publicista católico ! N. S. abençoe 111'ais e mais a 
sua pena!'' 

D. FRANCISCO LUNA, OSB: 

"Tive o prazer de receber o be!.o trabalho: "Doutrina Social 
e Direito do Trabalho". Muito lhe agradeç<> êsse presente que 
para mim ainda se torna mai's precioso por ser~ de sua autoria, 
pois me fêz avivar a lembrança do seu querido pai, Dr. José 
Geraldo Bezerra de Menezes, que me honrou c<>m sua amizade e 
de quem r ecebi, como lembrança e com dedicatória, uma obra 
antiga e rara sôbre o Patriarca S. Bento" . 

P. PAULO J. SOUZA S. J., Vice-Diretor da Confed eTação 
Naci·onal das Congregações Marianas: 

"O último trabalho de sua pena "Doutrina Social e Direito rlo 
'11raba1ho" é .sólido e bem elaborado . Meus parabens e continue 
combatendo o bom comhate" . 

P. CESAR DAINESE, S. J ., antigo Diretor da Confederação 
Nacional das Congregações Marianas : 

"Recebi do ilustre e sempre lembrado amigo, Ministro Geral
do Bezerra de Menezes, incansável apóstolo e benemérito patrício, 
seu novo livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho" . E sta 
nova publicação é uma bela afirmação de sua vasta cultura jurí
dica e social e ao mesmo tempo uma sementeira de verdade e da 
VERDADE. Bendita a 'sua pena, sempre a serviço do Bem!" 
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P. AFONSO RODRIGUES, S. J., antigo Diretor da Con
federação Naci<mal das Congregações Marianas: 

"Magnífico o livro "Doutrina Social e Direito do Trabalho", 
com que Geraldo Bezerra de Menezes presenteou a Pátria Brasi
leira, tão falta de luz. 

Suas quatro magistrais conferências unidas num só tomo são 
um archote a arder e a alumiar com a mais explendorosa luz 
as trevas que tudo oprimem. 

Congregado que possui o profundo senso católico, foco de or
todoxia, o autor sabe beber a luz que irradia nos mais puros e 
fartos mananciais da verdade. 

Que Nossa Senhora o conserve longos anos a serviço do Bra
sil e que seus filho,sl formados na escola de tão g-rande mestre o 
possam :suceder na tarefa de arder e iluminar" . 

P . FRANCISCO MARIA PEDREIRA FERREIRA, C.SS.R, 
Superior dos Red~1Joristas, Diretor Geral das Ligas no Brasil: 

"Preciosa obra que muito apreciou e que será mais uma fonte 
para as suas conferências aos trabalhadores do Brasil". 

P. GERALDO THIESSEN, SSCC: 
"Muito lhe agl'adeço o livro "Doutrina Social e Direito do 

Trabalho". Quanto queria que todos os padres lessem êste liVl·o! 
Ao mesmo tempo apresenta- se a vontade de conhecer as outras 
obras que escreveu. Por isso, atrevo-me a pedir um exemplar 
de suas obras para o nosso Seminário Maior em (Três Poços - Pi
nheiral - Estado do Rio") . 

D. FERNANDO QUIROGGA, Cardeal-Arcebispo de Santiago 
de Gompostela (Espanha): 

... "le felicito por su magnífica obra "Doutrina Social e Di
reito do Trabalho", publicación tan llena de sóllda doctrina, que 
isetvirá para dar a conocer la verdad del interés de la Santa lgle
sia, por la clase obrera" . 

P. LUDOVICO PAULUSSEN, S. J., Diretor do Secretaria
do Central das Congregações Marianas (Roma): 

... "de su sin par libro "Doutrina Social e · Direito do Traba
lho". 

Me acuerdo muy bien de Ud. cuando estuvo el afio 1951 en el 
'Congreso de Laicos. No me olvidaré de aquellos SALVE MA
RIA! tán espontáneos y tán brasilafios ... y de lo mucho que Ud. 
trabajó por la causa de las CC. MM. 

Felicitandole de todo corazón por la magnífica obra que Ud. 
nos ha dado a todos los católicos y especialmente por el bien im
menso que con ella obtendrá de Dios N. Seiíor, quedo de Ud" ... 

MONSENHOR MELO LULA - "Um livro de Geraldo Be
zerra" - "O Fluminense", Niterói, 26 de fevereiro de 1954 . 

P. ABfLIO REAL MARTINS - "Doutrina Social e Direito 
do Trabalho" - "O Estado", Niterói, 6 de janeiro de 1954. 
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P. ARTUR COSTA - "Um pouco de tudo" - "Doutrina 
Social e Direito do 'Trrabalho" - em "A Cruz", Rlio, 21 de março 
de 1954; "O Nova Friburgo", Friburgo, 11 de abril de 1954. 

P. JOSÉ GOMES BUENO, S . J. - "Resenha de livros" 
Geraldo Bezerra de Menezes, "Doutrina Social e Direito do Tra
balho" - in Revista "Verburn", da Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, junho de 1954, págs. 275-277. 

Vejam-se, ainda, sôbre "Doutrina Social e Dire·:to do Tra
balho": 

HENRIQUE DE SERPA PINI'I\0 - "Notas bibliográficas -
Doutrina Social e Direito do Trabalho" - "A Palavra", Niterói, 
12-2-1954 . 

LUIS PEREIRA DE MELO - "Doutrina Social e Dire:to do 
Trabalho" - "Diário de Sergipe", AraeaJj,u, 14-5-1954; "O Es
tado", Niterói, 25-5-1954. 

JOÃO ANTERO DE CARVALHO "Doutrina Social e Di-
reito do Trabalho" - "O Jornal", Rio, 20-12-1953; "Jornal de 
Alagoas", 22-6-1954 . 

DAYL DE ALMEIDA - "Doutl'ina Social e Dire;to do Tra
balho" - "O Estado", 15-11-1953; "O Lutador", Manhumirim, 
Minas, 1-1-1954; "A Cruz", Rio, 3-1-1954; revista "Vozes de P e
trópolis", jan.-fev . 1954. 

EPIF ÃNIO Dó RIA - "Doutrina Social e Direito do Traba
lho" - "Diário de Sergipe", Aracaju, 18-12-1953; "O Fluminen
se", Niterói, 29-12-1953; "Correio Fluminense", Niterói, 30-12-
1953. 

MÃRIO C. VILELA - "A dignificação do trabalho" ·- Re
vista "O Momento", Rio, jan . 1954. 

DI6GO LAMAS -- "Bibliografia - Geraldo Bezerra de Mene
zes, Doutrina Social e Direito do !Trabalho" - "Gaceta dei Traba
jo", de Buenos Aires, Argentina, ano IX, número 169, 1.a quinzena 
de abril de i954, págs. 20-21; "O Estado", Niterói, 17-6-Ú)54. 

JULES - LOUIS TELLIER - "Ch1·onique des Livres -
Doctrine Sociale et Droit du Tt·avail" - Jornal "Vers l'avenir", 
Namur - Bélgica (10-12, Boulevard Ernest Mélot), 28-1-1954. 

J. BRETHE DE LA GRESSAYE- "Bibliographie- Dou
trina Social e Direito do ri'rabalho, par Geraldo Bezerra de Mene
zes" - "Annales de la Faculté de Droit de l'Université de Bor
deaux", n. 0 2, 1954, pág. 135. 
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MIGUEL HERNÃINZ MÃRQUEZ - "Libros extranjeros -
Doutrina Social e Direito do Trabalho" - "Revista de Trabajo", 
Madrid, fev.-1954, pág. 212; "O Fluminense", Niterói, 23-3-1954; 
revista "Legislação do Trabalho", São Paulo, jan. -fev. de 1954, 
pág:. 59 . 

RICCARDO RICHARD (Professor da Univa:rsidade de Pavia, 
Itália ) - "Doutrina Social e Direito do Trabalho" - Revista "11 
Politico", da Universidade de Pá via, 1954, n.0 2. 

FRANCISCO BENITO MOLINA - (Magistrado do IT'Tibunal 
Central do Trabalho de Espanha) - "Bibliografia - Doutrina So
clal e Direito do Trabalho" - Revista "Justicia Social" - Ma
dri, jan.-1954, pág. 30. 

"Livros Novos - Geraldo BezelTa de Menezes - Doutrina 
Social e Direito do Trabalho" - Revista "Estrêla do Mar", órgão 
ofícial das C<mgregações Marianas do Brasil, maio - 1954, pá
gina 834. 

"Doutrina Social e Dire:to do Trabalho"- Revista "JUQUE", 
Ni terói, abril - 1954, vol. IV, n. 38, págs. 59- 61. 

"Livros Novos - Doutrina Social e Direito do Trabalho" 
"O S. Gonçalo", S. Gonçalo, 22-11..,1953. 

"Doutrina Social e Direito do Trabalho - Novo- livro do M-i 
nistro Geraldo Bezerra de Menezes" - "O Fluminense", Nite!l'ói, 
27-11-1953. 

"Doutrina Social e Direito do Trabalho" - " O Nova Fribur
go", Friburgo, 15- 11- 1953. 

"Bibliografia Jurídica - Mi1ústro Geraldo Bezerra de Mene
zes - Doutrina Social e Direito do Trabalho" - "Gazeta Judi
ciária", Rio, 31-3-1954 . 



OUTRAS OPINiõES SôBRE 
"DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO" 

DE PROFESSôRES E JURISTAS BRASILEIROS 

Ministro EDUARDO ESPíNOLA, ex-presidente do Supremo 
Tribunal Federal: 

"A extraordinária competência do autor, em tudo quanto diz 
respeito aos problemas que suscita o direito social, mais uma vez 
se revela em sua nova produção, desde as nobres consideraçõe.s 
em tôrno das duas célebres encíclicas - Rerum Novarum e Qua
dragésimo Ano até o notável estudo sôbre Pio XII e a questão 
social . Leitura, como esta, de .suas conferências, tão eloqüentes 
e justas, confortam a alma e trazem confiança sôbre o futuro 
da humanidade a despeito das horas desconcertantes por que passa 
ela nessa agitação turbulenta de egoismo e incompreensão". 

Professor HIDEBRANDO LEAL, da Universidade Oatól1ca, 
antigo presidente da Ação Católica Brasileira: 

"Sabia-o um filho obediente e esclarecido da Igreja e um cul
tor paciente do Direito, especialmente do Direito Social, a cuja 
magistratura afinal está devotando sua vida. Nestas suas pági
nas, entretanto, tive a surpreendente emoção de verificar que seu 
conhecimento da doutrina da Igreja é admiràvelmente profundo e 
atual e o seu tra to com o ramo do Direito de sua predileção é 
absolutamente familiar. 

O autor fugiu, por êsses dois motivos, à trivialidade de meras 
repetições de textos e conceitos tão em us·o entre nós católicos, 
quando tratamos de tais assuntos. Seu trabalho está farto, todo 
êle, de originalidade, dessa -originalidade que só a erudição inte
ligentemente assimilada e refletida pode comunicar . 

Sua probidade literária presta-nos ainda um excelente tra
balh-o, com a opulência da bibliografia e com os apêndices que en
riquecem o volume. 
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O trabalho, sôbre ser um serviço à cultura, é uma divulgação 
sábia e proveitosa, n<>s meios jurídicos, de elementos imprescin
díveis, haur,id<>s no tesouro da Igrej-a, para a elaboração com
pleta da te<>ria do Direito Social, em via de acabamento, mas cor
rendo os perigos d<> tumulto das doutrinas errôneas em curso". 

Dr. LUIZ AUGUSTO DO R!:GO MONTEIRO, Delegado do 
Brasil junto à Repartição Internacional do m ·abalho, antigo Di
retor do Departamento Nacional do Trabalho e Diretor da Facul
dade de Direito da Universidade Católica do Rio de Janeiro: 

"Revelam as conferência s de que se constitui "Doutrina S<>
cial e Direito do Trabalho" a a lta cultura do seu autor e a pene
tração d<> seu espírito que não se confinou na interpretação do 
Direito positivo, a que o obriga a sua nobre missão de Magistra
do, mas se alongou aos limites extremos da Filosofia Social. 

Espero que o livro tenha a repercussão que a hora atual da 
Humanidade está a exigir para as mais nobres preocupações de 
reconstrução de um mundo melhor, em que se faça sentir o lastro 
do pensament<> jurídico e em qu e se iluminam de amor e de es
perança os horizontes obscuros d.a vida temporal, abandonada por 
agora à preponderância das competições materiais, desumanas e 
ímpias. 

Já eu disse, uma vez, falando em uma das solenidades mais 
caras à minha vida pública, por ocasião da inauguração do retra
to do genial Leão XIII no Salão da Justiça do Trabalho, que a 
Doutrina Social da Igreja representa, nêstes tempos modernos, o 
mais puro e fiel eco da pregação evangélica. 

Felizes as consciências, como a sua, em que ecoam, também, 
os clamores do Sermão da Montanha". 

Dr . CÂNDIDO MOTTA FILHO, profes s<>r da Faculdade de 
Direito de São Paulo, ex-Minist ro da Educação, Ministro d<> Su
premo Tribunal Federal: 

"Recebi, para a satisfação do meu espírito, o admirável en
saio sôbre "Doutrina Social e Direito do Trabalho". Li-o e apre
ciei-o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança nas convicções, que 
são de um estudi-oso e, principalmente, de um mestre". 

~ Dr. MOZART VICTOR RUSSOMANO, professor da Facul-
dade de Direito e presidente da Junta de Conciliação de Pelotas: 

"No seu magnüico livro "Doutrina Social e Direito do Tra
balho'', encontrei, mais uma vez, a confirmação d<>s seus dotes in
telectuais, como jurista e como sociólogo". 

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

"Li "Doutrina Social e Direito do Trabalho". J á conhecia a 
obra do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes sôbre "Dissídi<>s Co-
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letivos do Trabalho". Ambas reafirmaram em mim a convicção 
de que o seu autor, pelo prestígio de sua cultura, sagrou- se um 
dos vultos mais expressivos da nossa alta magistratura, assumin
do posiçã·o definida no cenário das letras jurídicas do país com 
uma fôlha de assinalados serviços à evolução 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 desenvolvido trabalho, no qual, com um poder extraordinário 
de clareza e argumentos, o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
focaliza alguns brilhantes aspectos relacionados com a doutrina 
social da Igreja, denunciando-se, a ssim, um jurista com o espí
rito forte dos que produzem iluminados pela luz que brota da gru
ta de Belém". 

Professor AUGUSTO AEXANDRE MACHADO, da Faculda
de de Direi to da Bahia: 

"Li atentamente "Doutrina Social e Direito do Trabalho", e 
fiquei contente porque felizmente em homens como Geraldo Be
zen·a de Menezes, de cultura e conceito, de posição e influência, a 
Igreja ainda encontra o apoio desassombrado na defesa dos. justos 
reclamos. A função da Igreja não se contém na exigência da 
observância dos preceitos, porque vai até à ação educadora, à for
mação cultural, à <>rientaç&o necessária para a s<>lução dos gran
des problemas sociais. 

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 Menezes é também um grande espírito 
que não se contém na estreiteza do interêsse imediato, do proveito 
imediato, porque consagra, com idealismo, grande parte das suas 
energias ao estudo dos problemas que somente aos homens supe
ri<Jres e idealistas podem interessar". 

Pr<>f. ARTUR DE ALMEIDA TORRES, das Academias Bra
sileira de Filologia e Fluminense de Letras: 

"Havia reservado a leitura de sua última e apreciada obra 
sôbre a "Doutrina Social e Direito do Trabalh<>", como de outras 
que recebi', para as minhas férias de março, na Serra de Itatiaia. 

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

Seus ccmentários sôbre a incomparável Rerum Novarum po
dem ser considerados, sem favor, verdadeiramente magistrais! 

Com muita razão afirmou o grande Arcebispo de Florianópo
lis, D. Joaquim de Oliveira, ao ler a sua <>br.a: 

" .. . preciosa pela clareza, pela segurança e pela indeclinável 
oportunidade". 
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Dr. WALDEMAR CÉSAR DA SILVEIRA, Juiz de Direito no 
Estado de São Paulo: 

"Magnífico trabalho que, como os anteriores, prima pela ex
celência da linguagem e pela segurança de doutrinas, elocubradas 
com insobrepujável orientação científica. O nome do autor, na 
verdade, é a maior garantia e respeito que impõe ao Brasil o Co
lendo Tribunal Superior do fr.rab alho" . 

MOACIR VELOSO CARDOSO DE OLIVEIRA, presidente da 
Confederação Católica da Arquidiocese do Rio de Janeiro: 

"Quero apenas testemunhar o encantamento com que li o pre
cioso livro " Doutrina Social e Direito do Trabalho", saboreando 
seu conteúdo rico e erudito, demonstrativo da elevada cultura e da 
firmeza com que o autor trata dos problemas tão relevantes da 
"questão social", em face da doutrina da Igreja. 

Com mais êsse livro, Geraldo Bezerra muito contribuiu para 
a divulgação dessa preciosa doutrina, infelizmente tão pouco co
nhecida em seu verdadeiro sentido, embora muito "falada" super
ficialmente. 

Sua mão de mestre deixou traçados em côres claríssimas os 
ensinamentos dos Sumos Pontífices, que contêm a solução única e 
verdadeira para todos os problemas socia is que angustiam nossa 
humanidade contemporânea". 

DE PROFESSôRES E JURISTAS ESTRANGEIROS 

Prof. PIERRE LA VIGNE, da Universidade de Bordeaux, au
tor de "Le travail dans les constitutions françaises (1789-1945)": 

"J'ai lu votre nouveau livre - "Doutrina Social e Direito do 
Trabalho" avec grand intérêt. Celui- ci vous place au nom
bre des grands commentateurs de la doctrine sociale de l'Eglise 
et son audiénce méritera à ce titre d'être universelle . J 'ai parti
culierement apprécié l'ampleur de son information et de ses ana
lyses . Mes compliments les plus sinceres pour cette ouvrage do
réna·vant indispensable à l'étude de ce sujet". 

Prof. J. BRETHE DE LA GRESSA YE, da Faculdade de Di
reito da Universidade de Bordeaux: 

"·Cet ouvrage, d'une grande clarté et d'une precision remar
quable, apporte une précieuse contribution à l'histoire contempo
raine et internationale des doctrines sociales" (Trecho da aprecia
ção publicada em " Annales de la Faculté de Droit de l'Université 
de Bordeaux", n.0 2, 1954, pág. 135). 
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Dr c AGOSTINO MALTARELLO, Secretário Geral da Fe
deração Internacional d<>s Homens Católicos e Presidente Nacio
nal dos H<>mens de Ação Católica da Itália: 

"Ogni capitolo e un vero ttattato a sé in cui tema svolto e 
sintetizzato, per evidenti limiti di tempi, ma tuttavia e di una 
chiarezza cristallina e di una completezza che puo essere apprez
zata non solo dai comuni lettori, ma anche degli studiosi della ma
teria c "Doutrina Social e Direito do Trabalho" ri vela la profon
dità e la serietà dei Suoi studi e della Sua competenza, non meno 
che la Sua ammirazione e la Sua filiale fedeltà per l'insegnamento 
dei Sommi Pontefici" c 

.Dr GUILLERMO CABANELLAS, autor de "Tratado de De
recho Laboral' ( 4 tomos): 

"Su obra: "D<>utrina Social e Direito do Trabalho" la he leido 
non ya con interés, sino como una lección plena de sabias enseiían
zas c Estimaba - con mucha falta de razón - que después de 
cuanto se había escrito sobre la doctrina social de la lglesia, poco 
o nada podia decirsec Su obra demuestra, al contrario, que mu
chas cosas estaban por decirse y que era necesario que se dijeran c 

Su obra non por tener una base científica deja de ser valien
te, y no por ser sincera deja de tener un estraordinario valor doctri
nario y ella constituye la revelación de su personalidad en ese 
movimiento social cristiano que há dado relieve y jerarquia - a 
los estudios sociales y que constituye la avanzada firme hacia 
nuevas concepciones c Obras como la suya quedan, construyen y 
abren un horizonte optimista en relación a los problemas labora
les sobre los que tanto se ha escrito y tan poco bueno se ha dicho". 

Prof. SANTIAGO MONTERO DIAZ, Catedrático da Univer
sidade de Madri: 

"Ha logrado Ud. una síntesis perfecta, de max1ma actualidad, 
y ai mismo tiempo ejemplar por el pensamiento original y pro
fundo que vitaliza todas sus páginas. 

Su obra resulta personalísima. Tratase eu eila el conjunto 
de los problemas, con un magnífico esfuerzo de sistematización y 
nnidad, pero al mismo tiempo se percibe un domínio de las fuentes 
verdaderamente excepcional. 

El aparato crítico que Ud. exibe en su libro es vasto; no 
obstante en todo momento se trasluce una información mucho más 
extensa que la própia bibliografia citada". 

Prof. JUAN GALLI PUJATO, da Universidade Nacional do 
Liboral (Argentina): 

"Doutrina Social e Direito do Trabalho" constituye sin duda 
alguna un meduloso y ponàerable trabajo sobre la doctrina social 
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de la Iglesia, pocas veces tan bien logrado, poniendo de relieve una 
vez más los dotes sobresalientes de su autor". 

D1·. DIEGO LAMAS, diretor da revista "Gaceta dei Trabajo", 
que se edita em Buenos Aires: 

"El autor, magistrado dei Tribunal Superior dei Trabajo de 
Brasil, profesor de Derecho ele! Trabajo y conspícuo colaborador 
de "Gaceta dei Trabajo", tiene ganado un cimentado prestigio a 
través de sus numerosas publicaciones. 

De espíritu y formación doctrinária católica, que evidenciara 
ya en anteriores publicaciones, en especial a través de su libro 
"Hombres e Ideas a la luz de la Fe", publicado en 1942, vuelve 
ahora, a poco de darnos la segunda edición de su "Conflictos Co
lectivos de Trabajo" a impresionarnos con esta nueva prueba de 
su amor constante bacia el estudio de ]os problemas sociales .. 
"Doctrina Social y Derecho de! Trabajo" sefiala definitivamente 
la profundidad dei pensamiento de Bezerra de Menezes y lo colo
ca, sin duda alguna, en la primera fila de los autores que afirman 
que la llamada "cuestión social" sólo puede resolverse íntegral
mente a la luz de los pricípios social cristianos" (T~·echo da apre
ciaçã-o publicada na revista "Gaceta dei Trabajo", ano IX, n.0 169, 
1.a quinzena de abril de 1954, págs. 20- 21 ~. 

Prof. MOISÉS POBLElTE TRONCOSO, da Faculdade de Di 
reito da Universidade do Chile: 

"Doutrina Social e Direito do Trabalho" reafirma el gran 
prestíg·io que Geraldo Bezerra de Menezes há conquistado no solo 
en Brasil sino que en los demás países, por sus profundos conoci
mientos en el campo de las disciplinas jurídico so}ales". 

Prof. FRANCISCO WALKER - LIN ARES, da l!~aculdade de 
Direito da Universidade do Chile: 

... "A través de todos esos temas su valioso libro "Doutrina 
Social e Direito do Trabalho" nos ofrece una síntesis clara, metó
dica, bien documentada y entusiasta de las admirables doctrinas 
sociales del cristianismo, las cuales, si se aplícaran integralmente 
darían una solución al tremendo problema social contemporaneo. 
Lo felicito por su hermosa y oportuna obra, iluminada por el más 
auténtico espíritu cristiano". 
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DOUTRINA SOCIAL E DIREITO 
DO TRABALHO 

Doutrina Social e Direito do Trabalho · 
(19.34 - Rio de Janeiro) traduz a soberba 
cultura de Geraldo Bezerra de Menezes no 
campo das doutrinas sociais e reflete ingente 
apostolado . E' o que destacam, não só os nos
sos, mas juristas e professôres de outros paí-

·ses. 

O Ministro Cândido Mota Filho, do Su
premo Tribunal Federal, ex-titular ·do Min~
tério da Educação e Cultura, alude ao "admi
rável ensaio", em têrmos sérios: "Li-o e apre
ciei.:.o pelas idéias, pelo estilo e pela segurança 
nas convicções, que são de um estudioso e, 
principalmente. de um mestre". 

A obra foi acolhida com aplausos por ce
lebridades do velho mundo, o que não ocorre
ria, é claro, se o autor se limitasse a super• 
ficialidades, a arrombar portas abertas ou a 
·repetir lugares-comuns . O trabalho, bem o 
afirma o Dr. Hildebrando Leal, "está farto, 
todo "êle, de originalidade que só a erudição 
inteligentemente assimilada e refletida pode 
·comunicar". Em suas páginas, re!tera o pro
fessor da PUC do Rio de Janeiro, Moacyr 
V. C. de Oliveira, o "presidente do -Tribunal 

· Superior. do Trabalho traçou em c<fres clarís-
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s!mas os ensinamentos dos Sumos Pontífices 
sõbre a doutrina social da Igreja". 

Pre_cisamente por descer a reflexões pene· 
trantes e enriquecer o tema com novos subsí
dios é que, da Universidade de Bordeaux, Pier
re Lavigne, o publicista de Le travail dans les 
constitutions françaises (1789-1943) , emite 
·honroso veredicto: " Jai lu votre noveau livre 
Doutrina Social e Direito do Trabalho avec 
grand interet. Celui-vous place au nombre des 
_grands commentateurs de la doctrine sociale 
de l'Église et son audiénce méritera a ce U
tre d'être universelle". 

Do sábio jurista J. Brethe de la Gressaye, 
'ê'ste julgamento sem reservas: " Cet ouvrage, 
d'une clarté et d'une précisión remarquable, 
apporte une précieuse contribution à l'histoire 
contemporainc et intermationale des doctr~ 
nes sociales". E' o trecho da apreciação publi
cada em " Annales de la Faculté de Droit de 
l'Université de Bordeaux'' (n. 0 2, pág. 135 -
1954). 

No plano crítico, seria impossível alcan
çar maior elogio que o d€sses docentes univer
sitários de França. 

A pátria de S. Francisco de Assis e de 
Dante não ficou indiferente à ''l'opera deZ Be
zerra de Menezes, !'eminen t e studioso brasi
liano", tanto que foi aplaudida por Ricardo 
Richard, erudito mestre da Universidade de 
Pavia (Revista " ll Político" , 1954 n . 0 2) , Giu ·· 
seppe Chiarelli, nome glorioso da Universida
.de de Roma, ressalta que, em Doutrina Social, 
o escritor patrício " ha harmin izzato la canos-
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Lembre-se que o Cardeal Arcebispo de 
Santiago de Compostela, D .. Fernando Quiro
ga, cumpr.menta-o " por su magnífica obra . 
tan llena de sólida doctrina, que s.ervirá para 
dar a conocer la verdad deZ interés de la San
ta Iglesia por la clase obrera" .. 

Ponhamos em evidência, de f o r m a 
abreviada, a repercussão do estudo na Améri
ca Latina . 

São um prêmi.o, comentários como ~tes 
de Guillermo Cabanellas, o mestre do Tratado 
dtJ Derecho Laboral ( 4 tomos) : " Su obra Ddu
'trina Social e Direito do Trabalho la he leido 
non yá con lnterés ·sino como una zección de 
sábias ensenanzas. Estimaba - com mucha 
faltá de razón - que después de cuanto se habia 
escrito sobre la doctrina social de la Iglesza; 
poco o nada podia decirse. su obra demuestra, 
al contrario, que muchas cosas estaban por 
decirse y que· era necesario que se dijeran" . 
Após outras digressões, arremata o egrégio 
tratadista : " Obras como la suya quedan, cons:.. 
truyen y abren un horizonte optimista en reza
ción a los problemas laborales sobre los que 
tanto s.e ha escrito y tan poco bueno se ha 
dicho". 

Entre as ponderações de Cabanellas, J . 
Brethe de la Gressaye e Pierre Lavigne, há 
perfeita harmonia. Personalidades universal
mente conhecidas, coroaram a produção com 
perpuasivo juízo critico. 

No sentir de Diego Lamas, autorizado ju:.. 
rista argentino, " Doctrina Social y Derec·ho 
dez Trabajo seiíala defini tivamente la profun._ 

-80-

• 

atdad del pensamiento de Bezerra de' Mene~ 
zes y lo coloca, sin duda alguna, e1J la prime:.. 
ra fila de los autores que afirmq,n que la 
uamada ,, cuestion social" solo puede resolver 
se integralmente a la luz de lo~ principias so
ciales cristianQs'' (Revista « Gaceta deZ Traba-: 
jo'', n . o 169, pág., 21 - Buenos Aires, abril __:_ 
1954) . 

O nobre Presidente da Venezuela, proft;~ 
sor Rafael Caldera, da Universidade Central, 
é um expoente do novum ius. Vê, no seu cole
ga de cátedra, o " eminente jurista crist~ano y 
social". Em seu celebrado Derecho deZ T.rabajo 

2. a ed., pág. 48 - Buenos Aires, 1960), cita
lhe a obra como" exposición de la repercusió'n 
jurídica de las ideas sociales de León XIII, Pio 
XI y Pio XII" . 

Moisés Poblete Troncoso, preeminente 
professor da Universidade do 'Chile, dá-nos 
conta de que o estudo " reafirma .ez grande pres
tzgio que Geratdo Bezerra ha conquistado no 
solo en el Brasil sino que los demás países, 
por sus profundos conocimientos en el campo 
de las disciplinas juridico-sociales" . 

.Exemplo de apostolado moderno1 essas 
páginas foram largamente enaltecidas pelo 
Episcopado nacional. Limitamo-nos a indicar 
dois pronunciamentos. O primeiro, de D. jo
~é Newton: "Fico sem saber o que mais apre
ciar em Doutrina Social e Direito do Trabalho, 
se o emérito jurista, se o grande sociólogo ca
tólico, se o homem de letras, se o apóstcilq, 
porque tudo revela o oportuníssimo . livro"; . o 
segundo, de D. Orlando Chaves : "o llvro com-
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bina admiravelmente o saber do jurisconsulto 
com a fé do apologista católico" . 

· I 

Sôbre DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO 
TRABALHO 

Mons. MELO LULA- "O Fluminense", Niterói, 
26-2-1954 

Pe. ÁRTUR COSTA- "A Cruz", ruo, 21-3-1954 ; 
"O Nova Friburgo", Friburgo, 11-4-1954 . 

· HENRIQUE DE SERPA PINTO - "A Palavra", 
Niterói, 12-2-1954. 
·. JOÃO ANTERO DE CARVALHO - "O Jornal ", 
Rio, 20-12-1953; "J.ornal d"e Alagoas ", 22-6-1954; 
'~Fôlha da Mf!.nhã", Recife, 27-6-1954 . 
, LUIS PEREIRA DE MELO, "Diário de Sergipe", 

Aracaju, 14-5-1954; "O Estado", Niterói, 25-5-1954. 
DAYL DE ALMEIDA - "O Estado", Niterói, 

15-11-,1953; "O Lutador"; · M,anhumirim, Minas, 
1-1-1954; "A Cruz", Rio, 3-1-1954; revista "Vozes" , 
Petrópolis. janeiro-fevereiro, de 1954. 

EPIFâNIO DóRIA - "Diário de Sergipe", 
Aracaju, 18-12-1953; "O Flumínense", Niterói , 
26-12-1953 ; "Correio Fluminense", Niterói 30-12-
1953. ' 

Pe . ABILIO REAL MARTINS, "O E5tado", Ni
terói, 6-1-1954. 

Pe. JOSÉ GOMES BUENO - revista "Verbum" 
da Pontifícia universidade Católica d.o Rio de Ja
neiro, junho-1954, págs . 275-277 . 

MáRIO C . VILELA - Revista "O Momento", 
Rio , j.aneiro-1954. 
· · Ver, ainda, referência'S em Arnaldo Sussekind, 

Ji)élio Maranhão e Segadas Viana - Instituições de 
.Direito do Trabalho, 5.ra ed., 1971, págs. 59, 61, 62. 
e 63 . 

ESTRANGEIROS: 

DIEGO LAMAS - "Gacef:Q. del Trabajo", Bue
nos Aires, Argentina, an.o IX, n.0 169, primeira quin
zena de abril de 1954, págs. 20-21· revista "Legis
la ção do Trabalho", S. Paulo, n. de junho-julho de 
1954; "O Estado ", Niterói, 17-6-1954; "O Nova Fri
burgo, 19-9-1954. 
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JULES-LOUIS TELLIER - Jornal "Vers l'Ave
nir' ', Namur, Bélgica, 28-1-1954. 

J BRETHE DE LA GRESSA YE - Annales ·.de 
la. Fa.culté de Droit de l'Université de Bordeaux", 
n. Z, 1954, pág. 135. 

MIGUEL HER:RAINZ MARQUEZ - "Revista .de 
Trabajo" Madri. fevereiro-1954; "0 Fluminense", 
Niterói 23-3-1954; revista "Legislação do Trabalho", 
s. Paulo, janeiro-fevereiro de 1954. 

RICCARDO RICHARD, professor da Universi
dade de Pavia Itália - revista "11 Político", 1954. 

Pe . LUIZ PAULUSSEN, Vice-Diretor da Fede
racão Mundial das Congregações Marianas - re
vista "Estréia do Mar", Rio, setembro-1954. 

FRANCISCO BENITO MOLINA, Juiz do Tri-
bunal Central do Trabalho da Espanha revista 
"Justicia Social", Madri, janeiro-1954. 

Ver também as referências em: 
Rafael Caldera, Presidente da República da V~

nezuela - Derecho del Trabajo, 2.a ed., Buenos Ai-
res, pág. 48. . · 

Carlo Lega, professor da Universid'ad_e de ~r
ra ra - Dovei'i giuridici di contenuto e~lCo-sociale 
dei tlatore di lavoro - "Revista di Dirit.to del Lavo
ro", Milão, j aneir o-junho de 1957, pág. 95. 
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Barreirinha (Am. ) 15 de outubro de 1957 

Exmoo Snro Dr. Geraldo Btlzerra de Henezes 

D.D. 1-ünistro do Superior Tribunal do Trabalho 

Atravea da nossa }"Estrela do 11ar11 tive conhec:Lm~nto da honrosa pessoa do 
nosso Presidente Nacional. 

Julgo não hav·~r mais nec«3ssidade de a~')resentqção porquoJ já o fiz na minha 
saudação , entretanto, vou identificar-me : sou Congregado Hariano de N.SA do Bom Socorro,e 
são José de Barreirinha, no B~ixo Amazonas, ocupando, por genermsidande dos ~eus innaãe , o 
cargo de Presidente da mesaa1.ha treis anos, por rP-eloição. Esta 6ongregação e muito nova , 

' " ... porem já contamos com 120 congregados, na maiori~ jovens TloJ ate entao graças aos poderes 
de Deus e de Maria Santíssima, se teen dedicado a vida mariana. 

E-stou recapitulando._ a leitura de um livro de sua autoria intitulado 11 

Dutrina Social e Direito do Trabalho", que me . foi oferecido gentilmente pelo nos:3o amigo 
Rafael Faraco. Nessa formidavel obra, saboreando ~ pala'lra por pala-vra, vi transparecer 
claramente a sua profunda dedicação à causa sagrada do trabalho e o verdadeiro amôr p~ 
las insin~amentos do Divino Mestre - Ama o teu próximo como ~í mesmo, e, me faz repet!r 
o que disse o ilustre. Pro!o J. Pinto Antunes, no Prefácio, 1!o. ~ainda sob esta esplen 
dida.e indelevel impressão espiritual" ••• que estou lhe escrevendo ~sta [--
segu1nte : _ ___-----:-{1.u.efg.~Lt.o_d_t_V_~-~-~'71......_----

Remetente: de Andrade Aurelio Carneiro de An~aae 

Endereço~ Barreirinha - Amazonas 
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VIDA JUDICIARIA 
LUIZ PEREIRA DE MELO 

Jui1 e Profel8or d11 Faculdade de Direito de Sergipe 

7 LJB 
Ocupa õ Dr. Geraldo Beze1 ra de Menr zea, na ma

gi •tratura do Trabalho . um lugar de merecido relêvo . 
Daí, 01 aincero1 encômio• de deatacada1 figura• do 

Supremo Tribunal Federal e dentre elat, por exemp,lo . o 
Mioietro Oro:~;iwbo Nonato. 

Aliáe, o Dr. Geraldo Bezerra de Meneze1 é um 
rdlexo direto de aua invulgar abnegação á J u1tiça do 
T rabalho-

O livro recente- c DOUTRINA SOCIAL E DI 
REITO DO TRABALHO », do culto juiz e juriato. pro 
piciará, certamente um grande reflexo na vida aocial e 
jurídica do oouo paía 

Neate trabalho, o Dr. Geraldo Bezerre de Menezea. 
revela, além de uma acentuada afirmação eapiritual, ocri 

· t oloda num ideal edificente, forrado numa cultura pro 
fu nda e aalutar, um eêoto de previ1ão do1 grande• pro· 
b!emru jurídico aociai1. 

Naa pe'ginal de - Doutrina( Sooial ~ Direito 
fJ:abal?o; deparamo• _com uma léJtura exuberantemente 
1natrut1 v a quao prove1toam . · 

Realçando tema• de evidente importancia; aoali 
aaodo · 01 com uma firmez11 e 1egoraoç ~ reconhecida . o dr. 
Geraldo Bezerra Meoezea . faz diuipar quai1quer dúvidaal 
quo por ventura pudeuem aer arguidaa . 

Abre o Mioiatro Geraldo Bezerra de Meoeze1 . aua 
tbra, com um eatudo precioao .JObre Rerum Novarum - , 
cooferêocia que foi auwemente aplaudida na Academia 
F lominenae de Letraa . quando do traoacuno oomemJ· 
rativo do seu cinqueotenácio -
• Solenidade promovida pela Junta Dioceaana da 

Ação Católica de Niteroi, é, além do maia, uma flagrante 
repercuuão doa idei81 aolotsre• contida• naquela Enci 
clica . em nono paÍI. 

OJ diveuoa aapectoa da famoaa e formoaa Rerum 
N ov arum com aua1 refl~xõe1 ali encontramo• no bojo 
de aua onaliae oonvinoente e concludente. 

O penaemento do aotigo Arcebitpo de Peru1a -
Leão XIII , olí e1tá, e1tuante de Jêoao de previ1ão 

E quo Leão XIII. - cá lui daa lei• · divinn á luz 
dd razão», aoube, como nioguém defender o direito de 
propriedade particular. 

A Igreja e Oa Operários, é outro eatudo va!ioao 
do Mioiatro Geraldo BezerrtJ de Meneze1 e que tanto 
êxito alcançou quando lido no CoDgreuo Euoaríat ico de 
Barra do Piraí em 1944. 

Deperamoa oo tralucurao de 1uaa págioaa vigoroau, 
todo o acervo da• determioaç'3ea 1o natureza econômic11 

-
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e bem auim da vida etpiritual doa operã'uos. u carater 
objetivo da doutrina tooial criatã ettá refulgente de ideist 
P emiuameolot Ei lo, afirmando oom tobeja razão que 
Leão XlU - ccom a tua têmpera e ioluição do futuro, 
em 15 de ~aio de 1851, hasteou uma bandeira, llrgueu 
tua voz p~féticll. mottruodo a urg6oc1a de arrancar 01 

treha!hadoi'et da titu!lção de miaéria a que foram arrat 
tadot e a o~oeuidade de integra-lo• na vida tooiah. 

Efetivamente.~ a figura de Santo Padre, foi ioooo 
ouuao: ente o verihd€1iro c iotpirador da J uttiça Social, 
oo Murido mod<:i'oo•. 

Era a VQZ da Igreja, atravez do Sumo Pootifioll 
1empre edifioaote e tempre oportuna em prol da huma 
oidade 

A remuneração que é aotee de tudo um Direito, 
como retribuição humana do ealário ao trabalhador, 

· mereceu do Leão XIII. a auertiva de que - «do traha 
lho doa operário• aaem ea riquezaa doa Eatadoa:t. Com 
pultaorJo le aquela maravilhou l!;oc[clica em derredor da 
aituação doa trabalhadoret, reconlu.cemot que- c de certo 
não pode a caridade tubttituir a ju1tiça quando o devi 
do te nega iniquamente, e te reclama, para aJ quettõet 
reeultantea du relaçõet entre o capital e o trabalho. 
uma tolução conforme á ju11tiça e á equidade•. Expio r 

raodo muito bem a doutrina e oom ela ot aeut tagradot 
princípio•, o Dr. Geraldo Bezerra de Menezet, toube re1 
ultar oa ·lapidare• conceito• de Leão XIII . Aliás, Dom 
Luit Almarcba , culto Bi1po de Leon, em aua receotíuiwa 
ubra Ide!! ~ocialeaJ mottra ooa i..: para que o vidd tocial, 

1 tal como é querida por Deut, atinja teu fimJ é eueooial 
que um e1tatuto jurídico lhe airva de apoio exterior de 
rdu'gio de protettão ». Não menot brilhante é o teu e a 
tudo (Conferência) tobre Programa Social Crittão- que 
o dr . Geraldo Bezerra de Meneze1 revela aer um expo 
11itor tinoero, claro. brilhante e de um aên1o de previtão 
doa problema• que ventila oa1 pá'ginal de 1ua obra
Dqutrint ~ ..!!.. Direito .!!Q_ Traba'ho ., Foi, maia uwa 
vez tinoero o Dr. Geraldo quando proclamou que oão 
1e concebe a abolição de prindpiol morai•. A Igreja 
po111 ue, evidentemente autoridade como o o a a f ir mnu 
Pio X . em 191~. em tua eociclioa Siogulari ~~ perlil 
aoluoiooar a quettão 1ooial e com ela tutu oontroveuiaa 
intimamente relacionada• á natureza do trabalho. Não 
e1queçamoa de que a Igreja •empre abominou 01 abutot 
do oapitalitmo. Tanto auim que verberou aua1 ioju1ti 
ça• flegrante~ evidenciando os reaultadoa maléfiooa de 
teie abutot. Leão XIII em 1891 . com Rerum Nunmm

1 
ee ooa afigura um eébio em 1eu aeoto admirável de 
previ•ão. 

1 
Quando dobrarnus a ullima página do livro do 

Dr. Otraldo Bezerra de M ~nezes, percebemos corno 
a dignidade do homem, conliúÚJ sendo _. viva e 
salutar preocut.Ja('ão da Igreja Católica, sempre vigi 
Jante na liberdade e no dirello do horr.em. Um livro 
vblioso e de túofundas meditações. 

I 




