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GABINETE 
DO 

REITOR 

UNIVERSIDADE DO CEARA 
A VEN I DA VISCONDE DE CAUIPE N . 2853 

fO R TALEZA- CEARA- BRASIL 

17 de janeiro de 1963 

Prezado Pro~essor 

Geraldo Bezerra de Menezes: 

Tenho a satis~ação de acusar o recebimen 
, -to de seu amavel cartao que veio acompanhando dois 

opÚsculos, editados pelo Centro Acadêmico Evaristo da 

Veiga, da Faculdade de Direito da Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro, contendo um dêles a sau 

dação feita ao eminente colega pelo bacharelando Edmo 

Rodrigues Lutterbach, e o outro um esboço biogr~~ico 

sÔbre a vida universitária do ilustre pro~essor. 

Agradecendo a gentileza da remessa, con

gratulo-me com o prezado amigo pela homenagem que aca 

bam de lhe prestar, com as presentes publicaçÕes , os 

seus alunos. 

Sirvo-me do ensejo 
, 

para abraça-lo , cor 

dialmente. 

~L I~ t .ç.rt-
AntÔnio Martins Filho 

Reitor 

Exm2 Sr. 
Pro~essor Geraldo Bezerra de Menezes 
Tribunal Superior do Trabalho 
Av . Presidente AntÔnio Carlos , 251 
RIO DE JANEIRO - G.B. 

3f - 153 
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CONft:RtNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO llRAill 

Palácio São Joaquim 

Rio df! Janeiro 

Exmo e pre~ado amigo 

Rio ,lS/6/962 

Ministro Ger~ldo Bezerra de Menezes 

Agradeço_muito cordialmente ~ oferta que me 
fez de~ publicaçao ''A Vida Universitaria do Profes
sor Geraldo Bezerra de Menezes" ,que acabo de rece
ber. 

Grato por suas bondosas palavras a meus res
peito e com especial b;nç~o a todos d~ FamÍlia, 
subscrevo -me 

_)_1~~~ 
~bispo do Rio de Janeiro 

81-:201 
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Vi tdria, ~s de agosto de 1 962 

PrA zado Mestre 
GeraldO Mo.nted&nio :Bezerra de Menezes. -Saud.a.çoas.. -Recebi e nao foi com. pouco in~eresse qua 

li 4. pÚblioação ele BUlO RODRIGUES LUTTERBACH.• TrabalhO 

como esse.· 4 ~m dificU hOje. em dia, pois atualmente• -CJom rare exoeçe..o os e.x•alttnos. quando obtem sucosso na 

vida, dio todo o mérito, sem modestia, a sua p-essoa e -quando n o triuni'Gm acusam os seus mestre&. e prOfess or 

é o heroi esqu~cido-.-

0 autor de sna Vida Universitaria, estri
bado em dados concre tos mostrou o que foi o ilustre lles

tre não s 6 cano lid~r univ ... rs ita.rie, c om.o te.mbem como 
estudante, orador- e dm1n4âtre.dor.- _ 

aaro lles tre, foi cOm prazer <ltle li a JIÍ - , -alud ida publicaça.o e e com satisfaçaG que apresento os 

-us votos de saude e :f'e lic idades:, e.xte ns i~as a sua mui 

digna íamilia. e atenc i osamente 

J"osllrarques · da: s~; 
Cxa. Postàl· n§ 237 ~ 
Vitdria~.E.Santo ~ 

81-213 













Petrolina ,20 de Agosto de l9õ2 

Exmcb.Snr .Dr .Geraldo .l:iezerra de Menezes 
M.D.Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 

Louvado seja N.S .J .Cristo. 

Com muito grata surpresa recebi o delicado cartão e os dois 
impressos,com que v.Exc.se dignou de me obsequiar. 

Jrelicito-me de ter verificado,pela leitura dos mesmos,que 
nada havia de exagêro no conceito que de v.Exc.me ficou no con
grsso de Ação Social de Petrolina.uepois do que soubtframos pe
la voz da fama e do que vimos e ouvimos no congresso,parecia
me que pouco ou nada se poderia dizer em acréscimo da estima e 
admiração que v .Exc.aqui deixou. os doia trabalhos ,porem,que ti
ve a honra de receber demonstram o contrário "que muchas cosas 
estaban por decir-se e que era necessário que se dijeran•;•sim 
como disse alguem da doutrina social da Igreja,depois de ler a 
obra"Doutrina :::>ocial e Direito do Trabalho"de v.Exc. 

Assim fiquei conhecendo melhor seu valor e cultura,não 
somente como de orador e estilista e de" crente fervoro~o,acas-
telado na sua fé e que leva no peito a bravura dos guerreiros 
cristãos" :mas tambem como de poeta e de jurista derrgran presti
gio conquistado no solo en orasil,sino que en los demás países, 
por sus profundos conocimientos en el campo de las disciplinas 
Jurídico sociales;que "tem trazido Une précieuse contribuition 
a 1 histoire contemporaine et internationale des doctrines s oei
las" ;cuja" firma al pié de um traba .i o o en el encabezamiento de 
um libro constituve una P'arantia se&mra de seriedad e calidad" . 

Foi realmente uma grande satisfação a que me deram 
os dois trabalhos de Edmo Luttterbach,incontestaveis depoimen
tos depoimentos em favor da personalidade e méritos de v.Exc. 

Agradecendo a honrosa lembrança àe tão apreciado presen
te,ra~o votos pornue_Deus conserve por muitos anos a serviço da 
Igreja e do Brasil,tao denodado e eficiente paladino da Fé e da 
Justiça. 

Creia V.Exc. na grande es t ima e admiração dêste 
servo em J .c. 

~ , 
---~ .. ...-'i' d"'~ Mons .Angelo ~âõ 






























































