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LIVRO DO 

O ministro Geraldo Bezerra de Trabalho", em segunda edição, pn
Jieaaezes, além da rigorosa compre- jetou-lbt' o nome no cenúio jurl
elllio eom que exerce os seus ai- !lko, sendo recebido com os maio 

res aplausos pelos doutrlnadores, 
juizes e professore5 universltúios 
D&ciouaJs e estrangeiros . Levl car. 
neiro classificou-o de ,._.,..trai 
estudo" e "uma das mais belas Jti· 
giDas que se têm escrito ao Bra
sil sôbre pn.blemas de Dlrelt. do 

Trabalho, em que o vigor e a ela· 
rPz:t d& argumentação se aliam ao 
profundo conhecimento da mat6rla 
e à elegbcla da uposJPo". 

''Doutrina Sodial e Dlftite do 
Trabalho", assim se intitula a no
va obra do miDl.stro Geraldo Bezle. 
ra de Menezes. Muitas dúvidas de 
ordem doutrinárias são desfeita 
pelo autor. Livro valioso. de subs
trato sociológico e amplamente de
cumeutado . Mais uma vez, o autor 
revela sólida cultura juridica, espi· 
rito de súttese e método expe&IU
vo. 

A contribuição teórica e pritiea 
do miuistro Geraldo Bezerra u e .. 
boração do Direito Social Brasilei
ro ji lhe propiciou titulos es.prao 
sivos, entre os quais o de "DD& de 
las mayores autoridades dei uovo 
Continente eu cuestioues la._.. 
les", na opinião do consagrado pro-

Ministro Geraldo Bezerra de tessor Santiago Montego Dia, ea· 
Menezes tedritieo da Universidade de 11&-

drid . 
&8a deveres de judicatura, está-,~-"""""--=~~--------

Prea4Udo ao J!_afs grande serviço "() FLV Ml fr'ET'ISE"'"'-~ RJL 
eea a pnllcaçao de seus escelen· J L "I 
te1 es&udoll de direito do trabalho . _'-U ~ 195'!3. 
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'' outrina ocial 
Direito do Trabalho " 

MIGUEL HERNAINZ MARQUEZ 

Dentre os vános fatores que em publicação de qualquer estudo 
eu conjunto têm sido destacada n1ano 011 linha feóric11 ciescrita, co

influência na formação do Direito 111 0 u .·orre com o que comentamo&, 
do Trabalho nos tempos recentes, C:evid<.• à culta pena, já veterana 
e mais precedentemente nas cor- nl'stas lides, de Geraldo Bezerra de 
rentes encaminhadas a tutelar os Menezes. 
trabalhadores, existe um s ô b r e I Divide seu livro em quatro gran
cuja transcendência e alcance não des capítulos, respectivamente alu. 
se tem aprofundado o devido para sivos a; a "Rerum Novarum"; a 
rixar wa verdadeira fôrça operan-

1 
Igreja e us operários; programa :;o

te Aludimos às tendências católi- cial cristão ; e Pio XII e a questão 
cas, que, desde seus primeiros social, terminando com interessan
tcmpos, têm mantido uma posiÇ_ão tes documentos e anexos . Jnclúe, 
de defesa dos trabalhadores, tem- além d1sso , abundante e seleciona
perllda, dentro de sua unidade con- da lnbl10grafia . 
ceptual, as necessidades de cada }.imita, como vimos, o estudo da 
momento histórico mfluência catolica a partir de fins 
Cum~~a éstc atuar !lcscl<' os pri- rlo século passado, que é quando 

mitivos povo& romanos, em que se 1ealrnente a atuação social da l&re
ousca urna proteção aos escravos ja se vem produzindo com um sen
e se marca c caminho do trabalho t1do orgânico e definido, e com 
livre. Nas posteriores épocas do uma variedade de contribuições re· 
t>splendor gremial, opera através terada~ que dão consistência desta~ 
do fundo sentido religioso de Ir-1 cada c diciência indubitável ao que 
mandades, Grêmios, Confrarias e antes só eram manifestações con
COL'porações . E sobretudo com 0 , substanciais a uma ideologia, po
poste.rior momento que marca Leão 

1 

rém sem um tão acusado resalte 
Xlll e·n sua "Rerurn Novarum" _ na vida real. 
1891 -- a~ doutrinas sociais católi- A oi:>ra tôda está escrita com a 
cas tomam nova vida, se organi- clara exposição proverbial no au
zam e miriarn um período de es- tor. unida a uma profundidade de 
plêndido florescimento, em cujo conceitos e documentação que a 
apogeu nos encontramos . re:~!çam dest:lcadamentE> . De tôda 

Por isso, é muito de aplaiJdir a ela, ;) Capítulo m é, sem dúvida al-

'Tfl.HBI!rrt PvBllcADO ~1"1: gu~a, o ma~ ntoo~vel por soa orde
naçao c con]UD . 

<<~EVrsm ti'ErRF19/fJb,~~ ~ f't~tE~eiAO * A9~'f 
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m 
Bezerra 

Mansenbur MELLO LULA 

A conhecida e benemérita Escola Industri~>". ! Dom Bosco de Niter6i 
vem prestando, dia a dia, os mais relevantes .:erviços ao Brasil, com a 

de livros magnüicos sôbre os mais variados I! interessantes 

Quem acompanha o movimento , o trabalho fecundo, a competência 
a seriedade, a organização c o esfôrço da Escola 
Industrial Dom Bosc~ não pode deixar de aplaudir, 
com entusiasmo crescente c mais viva simpatia. 06 
seus criteriosos e digno:; dirigentes, pelo bem 
imenso feito à nossa terra e à nossa gente com a 
disseminação de livros, revistas, almanaquea e 

opúsculos de orientação segura e cristã. 
A Escola Industrial Dom Bosco de Nitel.'ói ea

tã de parabens . 
De suas oficinas têm saido trabiilhos de valor. 

Religião, ciência, história, crítica, sociologlJ, literatura, artes, ro
lfDiWI::eli, biografias, etc. 

Agora mesmo acaba de ser dado à publicidadt um excelente livro 
titulo- DOUTRINA SOCIAL E DIREITO DO TRABALHO, da au· 

toria do sr . Geraldo Bezerra de Menezes, um dos ma!.> fúlgidos espiritos 
nova geração. São conferências c discursos da maior atualidade, 

ventilados com brilho e segurança, num estilo que ::.eduz c interessa vi
amente v leitor. 

Os comentários l>Óbre as enc1clicas !.Ociai:; do::. Papas prendem a 
r•u~ou~:••u pela doutrina e elegância do autor dos HOMENS E ID~ À 
LUZ DA F:t. 

O sr. Geraldo Bezerra estuda, com nobre paixao e seriedade, a dou
social da Igreja, e sabe claramente que li que~táo social é, no fUil

uma questão moral e religiosa. 
A Igreja proclama, dia a dia, a diinidade da pe.;soa humana, u pri

mado de Espírito e quer a harmonia entre as classes. 
A propósito da Rerum Novarum é bom lembr.tr um fato autêntico 

86bre Leão Xlll. Como se salle, a encíclica teve grande repercussão em 
t6das as nações. E classes conservadoras ficaran1 :nuito alarmadas. 

··o FLVM J bÓiti?E7~ ítÍTERÓI, ~:3 o'E:FEVE f?E/f/{) t>E 195'1 





'Doutrina Social e Direito ~o Tra~alho' 
Pe. &rtur Uost&1 

.lu não C7'eW que ;á hou
vesle ap&t'ecldo entre nós uma 
análise tnail percuclente e lúci
da da EnclcUca •Rerum Nova• 
rum» do que esta que acab4 
de apresentar o nr . • Get-al• 
do Bezera de Menezes, no seu 
Uwo •Doutrina Soctal e Dit'etto 
do 7'1-abalho•. 

O autM é um nome muito co
nhecido atrAvés de obras amerio
res, como •Homens e Idéia• à Luz 
da Fé», seu livro de estréia, publi
cado em 1942, •Politica Sindical 
Bralilei7'G», dcula a lume no ano 
seguinte, e "Dilsfdiol Coletivos do 
Trabalho" ;á em P edição e re
cebido com 1Wt101'es gerais da 
critica nacional e estrangeira. 

Get-aldo Beaeffa de Menezes 
poaaui ainda outras credenciclil 
que atcstatn o seu valor intelec
tual • a sua cultura. t memb7'o 
do Tribunal Supe7'iGr do Trllba
lhu, professo,. de DiTeito Consti
tucional e Colettuo do TTabalho 
no Curso de Divulgação e Aper
feiçoclmentõ manttdo pelo Minü 
tério do Trabalho, prof. de Dto 
reito do Trab.zho na Escola So
dal do E1tado do Rio de Janeiro. 
Faz pGTte da Sociedade Interft4• 
clonGl de Dtrefte Social, do Ins
tituto BrasUetro de Direito do 
Trabalhe e do In1tituto de Direi• 
to do Trabalho da Faculdade 
de Ciência• Juricltcas e Soo:tab, 
ü República Argentina. E ain
da membro correspondente do 
Semincirio de Legislação Social 
da FaculciaM de Direito da Uni• 
t1ersidade de S. Paulo e honMá
rio do Instituto de Direito Social 
de São Paulo e da Aasoclação MINISTRO GliBALDO a•z•aBA 
Brcutleit'a de Técnicos '!m Di· Dlt IIBDZBI 
...Ue SociAL Pertence também j 



Academia J Flumhaeftle de Leti'Gs, de Qll8 i um doB sócios mata 
destGcadoa. 

Com todos êstes titulas, Que o recomendAm como homem de 
~cia e de letru, Geraldo Bezerra de .llene.ze1 i, ac:tma de tudo, um 
homem de Fé. Herdri7'o do nome e das tradições católicas de di&t&n
ta famUia b7'uildra, em que se dataca o mdto tneonfundivel de Joli 
Geralclo Bezerra de Menezes lle tem Hbtdc? honrar a memória e se
guir o exemplo do seu Umtrc pai. 

Esc?'evendo "Doutrina Soc:tal e Direito do Trabalho", o autor 
teoe em msta princtpcllmetate "sermr n Deulc d Santa Madre Ig?'e;tl'', 
como acntuou na dedicatória do exemplar que me ofereceu. E foi, 
sem dúvida, utn incstlmavel suvlço prettado a IgreJa Católica cata 
exposição clara e honeata de lUCI doutrina no plano da ;uattça social. 

Desde o primetro capitulo, o autor desmente a velha calúnia de 
uma Igre;tl aliada do capltatilmo e indiferente à torte do proletaria
do. Restabelece a t1erdade sôbre a posição católica em foce do libe
ralismo individualista do século XIX e da extremada reação do so
cialilmo retxJlucianária. Mostra em qU48e todos os países do mundo, 
na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, u Sulça, na Ea• 
Pl&nha, na Amtria, nos Estados Unldoa, o amplo mommento de ar;ão 
aocial que precedeu a "Rerum Novarum", fto scmtldo de defesa das 
clalses proletciriaa contrA G e.:tploraçio do capitalismo. 

A relmndlcação dos di7'eitos dos trabalhadores contra a gaft4n· 
cio desenfreada dos patrões tora. ;ct preconizada por homens como 
Ketteler, Alberto de Mun, Balmes, Mannlng, Giblons c muitos outroJ. 
As atividades deases O.Dostolos da juattça soctal eram desenvolvldi, 
em Uuros, discursos ~ congressos, como 01 realtzados em LUge nos · 
Cl'&OI de 1386 e -.r e o de Angers em 1490. _ • 

O autor not dei conta, no ZO ccpUulo da obra, de tollo êste 
magnífico trabalho que encheu uma deu mais belas páginas da histó·· 
ria da IgrejA, ma.s para logo a.ce'llh.ca.r Que foi a. voz do grande Leão 
XIII, com a lUCI a.utorida.de suprema de cheje universal da criatanda.oo 
de, a que mais forte e meia aUo se levantou para combater a injusti
ça social domiBante u época. Foi o notcivel pontiflce quem denuft• 
ciov, eontra a ordem juridica então extatente. a iniquldade dos contra• 
toa em que uma das partes por menot favorecidcu, se au;ettavct d ex
ploração ela outra, que lhe impuraha um trabalho exaustlw e um •a· 
lcirio de fome. 

O autor de "DoutriM Social • Direito do 7'ra.balho" estuda d 
luz ela Encriclica outra.s queHões ainda ho1e dilctdldas. eomo o di7'eito 
de propriedadlo que o aoc:tallsmo pretende transferir do individt&o 
para. o Estado, a primazia do espiritual sobt'e o material tão bem e%· 
preasa pelo Sa.nto .Pa.dre .Pio XI, no "Quadragésaimo Ano": "De ~ 
aermrct aos homens ganhar todo o unive11o, po_.. maia f acionai e:q;lo• 
7'açilo lk seus recursos, ae vem a perdef' a BWI alma? " 

Nó pt"etendt fazer, nem esta se{;iio comportava., um estudo maia 
completo da obra de Gftoeldo Bezerra. de .Hetaezes. Quero, todavia, as· 
liMiar, como um dever de #wttça, e nlo por limples amisade ao au• 
tor, que "Doa&trina Social e Dlrrito do Trabalho" I um dos melho· 
re• llvroa que t4 se e~m sobre o q,unto. 

<'L..Q Wov11 FRiBIIRCo""- fRÍSV!UlO,~ 11r~t: 118tttJ... PE A951f 
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d.t razão:., eoobe. como oiogoêm defeoder o direito de 
propriedade particular. 

A Igreja e Oa Operários, é outro eatodo valioto 
do Mioittro Geraldo Bezerra de Meoeze• e que taoto 
êxito alcaoçou quando lido oo Coogreno Euoarhtíoo de l 
Barra do Pirai em 1944 · ~ 

Deparamo• oo tra61oureo de 1081 págioat vigoro111, 
todo o acervo dae determinaç~e• <te natureza eoooomict 
e bem auim da vida eapiritoal doe operários. O C8rater 
objetivo da doutrina eocial crittã eatá refulgeota de ideiat 
P. enciuamentoa Ei lo, afirmando com tobeja razão que 
Leão XIII - ccom a 1ua tempera e ioluição do futuro, 
em 15 de maio de 1851, ba, teou ulb8 bandeira. ~~nrtnllri 
1ua voz profética, moltrando 8 urgeocia de arraooar 01 
lrebalha<loree da tituBção de miléria a que forem anaa 
tadoa e a oeceuid8de de integra lot oa vida aooial:t. 

Efetivamente a figura de Santo Padre, foi ioooo 
cuuao:eote o verdadeiro c inepirador da J uatiça Social, 
Do Muodo moderno». 

Era a voz da Igreja, atravez do Somo Pontifioe 
1empre edificante e •empre oportuna em prol da homa 
oidade 

A remuneração que é ante• de tudo um Direito, 
como retribuição humana do ulário ao trabalhador, 
mereceu de Leão XUI. a auertiva de que - cdo traba 
lho do1 operário• taem et riqueza• doa Etladot•· Com 
puhaodo te aquela maravilhota Eociclica em derredor da 
tituação do• tnbalb~tduret, recooh.cemot que -cde certo 
oão pode a caridade tubttituir a juttiça quando o devi 
do te oega iniquamente, e te reclam11, .Para at queatõet 
retoltantea ddt relaçõet entre o capital e o trabalho. 
uma aolução conforme á juatiça e á equidade•. Expio· 
raodo muito bem a dootrioa e com ela ot acue aagradot 
priocipiot o Dr. Geraldo Bezerra de Menezee, aoube ret 
ultar · ot lapid·area conceito• de Leão XIII Alih Dom 
Luie Almarcba, culto Bitpo de Leon, em euB reoeotínima 
obra Ideat Socialet. mottra oot:t para que a vidd eooial, 
tal como é querida por Deut, etioja teu fim. é eueoaial

1 que um ettatuto jotidioo lhs tirva de apoio exterior de 
refugio de protecão ». Não meoot brilhao te é o teu et 
tudo (Confereoaiej tobre Programa Social Crietão- que 
o dr. Geraldo Bezerra de Meoezet revela ter um expo 
titor tincero, claro. brilhante e de um têoto de previaão 
doe problema• que ventila naa pagina• de tua obra
Doutrina Social e Direitfl do Traba 'ho Foi, maia uma 
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vez 1iooero o Dr. Geraldo quaodo proclamou que oio 
Íe concebe a aboiiçio de priocipio1 morai•. A Igreja 
po11ue, evidentemente autoridade como oo1 afirmou 
Pio X, em 19ll:l, em 101 enciclioa Siogulari Qudam, pera 
aoluoionar a que1tão 1ooial e oom ela aue1 oontroveraia1 
intimamente relacionada• â natureza do trabalho. Nio 
eaqueçamoa de que a Igreja •empre abominou 01 abueo1\ 
do oapitali1mo. Tanto auim que verberou IUBI iojueti 
ça• flsgraote1 . evidenciando 01 reeultado• maléfico• de I 
tei1 abuaoa. Leão XIII em 1891. com Rerum Novaram 
ee 001 afigura um eabio eai aeu eeoao admirsvel de 
previaão, 

Quando dobramos a ultima página Elo livro do 
Dr. Geraldo Bezerra de M~mzes, percebemos como 
a dignidade do homem, contifJÚJ sendQ uma viva e 
salutar preocupação da Igrejo~ Católica. sempre vigi 
Jante na liberdade e no direuo do horr.em. Um livro 
V4lioso e de profundas meditações. 

---~-
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• '.A nossa Congregação ·ldp-iabá COI)ta hoje com a AI;$~ 
I ~etiça ~o .Exmo : sr. Mtill..stro ·.Geraldo :Bezerra de, MeQ.~~ 
. presial!nte da Confederação CatóUca a Diocese .e ::! 
' deração :das Congrega~ .Marianas,' que -yem em · 

l
sua ;:yaliosissima. colaboração às solenidades que .::tam ·=r. mais -~ ·eplsó~o : ~e. :nossas. _come~ora~~ 

. 'Sr. MinistrO. ~lestes trazer-nos a vossa palavra ~ 
na· de ..conhecin!ento.:e~M lé, de fé imortal. de um 'v'erdli· 
..(leiro católico, de um~ llder mariano : Já o saudoso car'Kãu 
r'b. Sebastião Le'in&.1Jonvara, textu~mente, - "a pala~ 

I
' piedosa e quente.de ·Geraldo Bezerra de Menezes, que, h~ 
r.ando o nome ,pptérno;- não é mais uma promessa. ~ 
uma -· aflljma(1ão d~ cultUÍ"a vasta e ·sadia". • • • 

- . Dispensais qualque.r- apresentação, primeiro porque "\\-
dos nós vos conhecemos bem, e segundo porque bastaria 
que 8e dissesse apenas_ ·o~.9U~ afirmei: sois um católlco~· yer-
dadeiro. . . - - I • • 

. 'Desnecessário acresceiitar que desde muito jovem ~ 
meçastes a .colher vossos ·triunfos: ainda estudante de aii • 
to, em 1936, fostes, como .presidente do C. A : Evar~ 
Veiga, chefe da delegação fluminense ao I Congresso Jt\
rídico lJniversitário Brasileiro, realizado na cidade do· Sal
vador. Fostes, logo a~; eleito orador oficial da Turma de 
BachaJ:elandos. · Em 1937,· professor do Colégio Bittenfiol],it 
Silva e de Sociologia do Curso Complementar da Fa~_P,; 
de. de Medicina até 1943. :Desde 1945, lecionais sociologia ,e 
aireito do trabalho na Escola de Serviço Social do Estal!.P
dd Rio e Direito Constitucional e Coletivo do Tréll>alhõ no 
Curso de Especialização mantido pelo· Ministério. do ·Trà-
balho. ..:.. . . - '• ~ • ' 

Presidente da Segunda Juntá de Conciliação e JulP,-· 
mento do ·Distrito F~der~ de 1938 a·-1945,-quando passa,; 
tes a procurador do Contrel)lo Nacional d<> Trabalho, .. po1 
qual, fostes presidente · e~:t949··· ,Elért)orastes entã6 o pr-o
jeto; convertido em lei., dap~o .'à ... .:JuS'tiça do Trabalho ~p 
Brasil a sua estruturação atdàí ··"e!.i.prestando-lhe utn c~~ 
judiciário~ e não q aq.mmlstra:tivo que predominava; piin· 
cipalmente na Ílltima \!1-§tância_ Ministro, do Tribunal "su
perior e seu pr~eia· o :IfrE_?! · q te &l!é\ maio de 1951,' vós wf) 
con~artes Péll~ - . t~ · , , _ •<J)élos c.OObecimentos · 
..Q,i~.-~l-~~ . • · . · Jpe~ sffiEeridade e .= · 
~~ . 




