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'Doutrina Sncial e Direito ~o Trabalho' 
Pe . . ..4rtur Cost.tl 

Eu não creio que já hou
vesse aparecido entre nós uma 
análise mab pcrcuctente e lúci
da da Enclclica cRerum Nova· 
rum» do que esta que acaba 
de apresentar o snr . • Geral• 
do Bezera de Menezes, no seu 
livro «Doutrina Soctal e Dtrelto 
do Trabalho•. 

O 'autor é um nome muito co
nhecido através de obras anterio
res, como «Homens c Idéias d Luz 
da Fé», seu livro de estréia, pubtt
cado em 1942, •Pol!ttca Sindical 
Brartletra», dada a lume no ano 
seguinte, e "Dúatdtoa Coletivos do 
Trabalho" ;á em Z. edição e re
cebido com lwvoru gerais da 
crlttca nacional .e estrangeira. 

Geraldo Be&erra de Menezes 
possui ainda outras credenciais 
que atestam o seu valor intelec
ttlal c a sua cultura. E membro 
do Tribunal SuperiGr do TrAba· 
lho, profeuor de Direito Consti
tucional e Coletivo do Trabalho 
no Curso cü Divulgação c Aper
fdçoamcnto-manttdo · pelo Minis•· ·. 
Urio do Traba~o. prof. de Dt. 
retto do Trabcllho na Escola So
cial do E•tado do Rio de Janeiro. 
F4Z parte da Sociedade Interna
cional de Dirdto Social, ' do Ins
tituto Brasileiro de Dtretto do 
Trabalho e do lmtttulo de Direi• 
to do Trabalho da · Faculdade 
de Ciênclaa Juridicas e So•:fais, 
" Repáblice~ Af'gentina. E ain
da .membro correJpondente do 
Semindrio. de Lcgblaç4o Soe~ 
da Faculdade de Direito da Uni· 
veraldade de S. Paulo e honorá
rio do Instituto de Direito Socfot 
de São Pauto e da A.uoctação 
Braatleira de Técnicos P.m Dl· 
f'dte Social. Pertence também à 

MINIST&O GltRALDO BEZE&RA 
DE liENBZES 
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Academia ] Fluminense d~ Letras, de que · é um dos sócios mafs 
destacados. . 

Com todos êstes t!tutos, que o recomendam como homem de 
ciência e de letras, Geraldo Bezerra de Jl~nezes i, acima de tudo, um 
homem de Fé. Herdeiro do nome e dai tradições católicas de · distin
ta famll!a brasileira, ~m que se destaca o vulto tnconfL~,ndivet de Jo3é 
Geraldo Bezerra de Meneze• ~te tem •abidq honrar a memória e se
guir o exemplo do •eu ilustre pai. 

Escrevendo "Doutrina Social e Dlrlito do Trabalho", o autor 
teve em vista principalm~nte "servir n Deus e d Santa Madre Igreja'', 
como ace7\tuou na dedicatcSTia do ~xemplar que me ofereceu. E foi, 

. sem dúvida, um ineathnavel aervlço preatado a Igreja Católica esta 
exposição clara • honesi4 de sua doutrina no plano da justiça social. 

Deade o primeiro capitulo, o autor deamcnte a velha calúnia de 
uma Igreja aliada do c(\pltatilmo e indiferente 4 10rte do proletaria- ' 
do. Restabelece a verdade aôbre a posição católica em foce do libe· 
raUsmo individualista do aéculo XIX e da extremada reação do so
cialismo revotuciondrio. Mostra em quase todos os pabes do mundo, 
na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Suiça, na Es•. 
panha, na A usttia, nos Estados Unidos, o amplo movimento de ação 
social que precedeu a "Rerum Novarum", no sentido de defesa das 
ciaases proletária• contra e& exploração do capltaliamo. 

A reivindicação dos direitOs dos trabalhadores contra a gand_n· 
cia desenfreada dos patrões fora já preconizada por homens como 
Ketteler, Alberto de Mun, Balmes, Manning, Gtbtons e muitos outros. 
As atividades dessea apoatolos da justiça s.ocial eram desenvolvida~ 
em Uvros, discurso~. ~ congressos, como 01 reatfzados em Liége nos · 
a'4os .de 1386 ~ lMT e o de Angera em 1_490. .-· ·\ · 

O autor no• dá conta, no 2° capitulo da obra, de to'tlo êste 
magnijico trabalho que encheu uma dal mala belaa páginas da hlstó· 
ria da Igreja, maa para logo ac~r que foi a voz do grande Leão 
XIII, com a sua autoridade suprema de cheje universal da cristanda• 
de, a que maia forte e m«ia alto se levantou pare& combater a in;usti
Ç4 aoctal domt"ante na época. Foi o notável pont{flce quem dcnun· 
ciou, contra a ordem jur{dica então exiatente, a inlquidade dos contra• 
tos em que uma deu partes por menos favorecidas, ae aujeite~vc: à ex
ploração da outra, que lhe impunhCJ um trabcllho exaustivo e um sa
lário de tome. 

O autor de "Doutrina Social . e Direito do Trabalho" estuda d 
luz da Enaictlca outras ·quutões ainda hoje dbcuttdas. como o direito 
de proprledacll> que o socialiamo pretende transferir do lndividiLo 
para o E3tado, 4 primazia do espiritual sobre o material tão bem ex• 
pressa pelo Santo -Padre Pio XI, no "Quadragéulmo Ano'': "De que 
servirei aos homens ganhar todo o universo, po~ mala raciona& explo-
raçl!o. de aeus recursos, ae vem a perder a sua alma? " . 

Não pretencU fazer, nem esta ac~ao comportava, um estudo mais 
completo da obra de GerAldo Bezerra de Menezes. Quero, todavia, a$- · 
llnalar, como um dever de 1ustiça,. e n4o por almplea amisade ao au
tor, que ''Doutrina ~ocial ~ Direito do 2_'rabalho" é um dos melho· 
resllvroa que 14 ·a_e eacreveram sobre o · a~~unto • 
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