
300.1 6.4- OPINIÕES SOBRE A SAUDAÇÃO FEITA POR EDMO RODRIGUES LUTTERBACH A 
GERALDO BEZERRA DE MENEZES.1960-1961 . 
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Opiniões sÔbre a saudaxão de EDMO RODRIGUES LUTTERBACH: 

Professor A.F.CEZARINO JÓNIOR, da Faculdade de Direito da Uni

versidade de São Paulo: 

"Li com midto agrado o discurso com que o Professor Geral
do Bezerra de Menezes foi saudado em nome da turma de 1960. t . - , ele uma justa consagraçao dos seus elevados meritos. 

Embora já conhecesse, de sobejo, as inúmeras e valiosas 
realizações de sua vida de infatigável e estudioso trabalhador, 
mesmo assim, vendo agora reunidas quasi tôdas elas, me enchide 
admiração" (São Paulo, 10 de abril de 1961). 

Ministro EDGAR DE OLIVEIRA LIMA: 
. 

~~~"Wuito apreci~ as justas e altos conceitos com que o 
bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach se referiu ao consagra
do Professor e notável magistrado" (Rio, 2 de maio de 1961). 

Dr.JO!O DE OLIVEIRA FILHO, Presidente do Instituto dos Advoga

dos: 

,/"..4/'.8'4>~~~ ~ personalidade do jurista, do prof!!J 
sor e do magistrado é espelhada por forma admirável e justa" * 
(Rio, 27 de abril de 1961). 

Desembargador CARLOS XAVIER PAES BARRETO: 

"Acabo de ler a oração do bacharelando Edmo Rodriguea Lu!, 
terbach que, em nome da turma, prestou, de fato, homenagem a 
um grande mestre brasileiro. 

Conheço todos os aços assinalados no discurso, pois ve -
nho acompanhando a a de Geraldo Bezerra de Menezes, desde 
quando presidente do "Centro Acadêmico Evariste da Veiga". 

A alocução, porém, focaliza outra feição de sua personali
dade: o modo como, pelo saber e pela bondade, conseguiu a ve•~ 
ração da mocidade. 

Maior galardão não pode ter um professor". 

Desembargador VIRGÍLIO FIRMEZA, do Tribunal de Justiça do Estâ 
, 

do do Ceara: 

11Fo1 com muito prazer e curiosidade que as páginas do folh.! 
to, contendo a eloquente saudação do bacharelando Edmo Rodrigu~· 
Lutterbach, foram lidas, reveladoras que não de um perfeito re* 
trato moral e intelectual do festejado Ministro Geraldo Bezerra 
de Menezes, cuja fidalguia pessoal recordamos aqui sempre com a . 
maior simpatia" (Fortaleza .. , 23 de maio de 1961).,_ 
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Dr.CELSO LANNA, .Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

Primeira Regiãos 

"Nada mais fácil e nada mais difÍcil existe, pode-se afi~ 
mar sem receio de incidir em incongruência, que biogra~ar o ~ 
nistro Geraldo Bezerra de Menezes. 

Bastará ressaltar tudo que ná de bom, de virtuoso, de puro, 
de precioso, para se estar retratando a sua vigorosa personal! 
dade. 

Focalizá-la em sua totalidade, constitui a meu ver, empre
endimento inatingÍvel, pela complexidade e versatilidade de a~ 
pectos e manifestações com que se apresentam a sua inteligên 
cia, capacidade e talento multiformes" (Bio, 18 de maio de-1961). 

Professor Dr.MOZART VICTOR RUSSOMANO, da Faculdade de Direito 

de Pelotas~ Rio Grande do S~ Juiz do Tribunal Regional do 
Trabalho da Quarta Regiãos 

"O discurso de saudação que foi dirigido ao Professor Ge
raldo Bezerra de Menezes é, ao mesmo tempo, espêlho e feflexo: 
espêlho de sua vida cultural e reflexo da admiração que todos 
nós · lhe votamos" (Pôrto Alegre, 7 de junho de 1961). 

Professor Dr.ELSON C.GOTTSCHALK, da Faculdade de Direito da 

Bahia, Juiz do Tribunal Regional~o Trabalho da Quinta Região: 

"Li com vivo interêsse a brilhante saudação do acadêmico 
Edmo Rodrigues Lutterbach ao seu ilustre Mestre, meu nobre a~ 
go Bezerra de Menezes. O retrato de sua vida, de sua brilhante 
obra, de sua fulgurante carreira está, a!, estampado com maes
tria, servindo de belo exemplo à mocidade estudiosa de nosso 
paÍs" (Bahia, 26 de maio de 1961). 

Dr.WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA, Juiz, representante dos em
pregadores, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, 
com sede em São PauJ.o, autor de "InstituiçÕes de Direito Pro -
cessual do Trabalho~ 

• 

"O Ministro Geraldo Bezerra de Menezes soube impor-se, de~ 
de muito jovem, à admiração dos juristas patrÍcios. A brilhan
te trajetÓria de'sua carreira é índice seguro de seus elevados 
méritos. Como figura tÍpica de magistrado impoluto e conscien
te dos seus deveres, tem, com inteligência e retidão admiráveis, 
constituído um dos mais significativos luzeiros da mais alta 
CÔrte Judiciária Trabalhista. 

Maior galardão n~o poderia ter o ilustre Ministro d~que a 
admiração de seus Pares e de seus discÍpulos, dos advogados e 
dos jurisdicionados. Maior galardão não poderia ter do que o e
levado aprêço que lhe dedicam os juristas do Pa!s e do que a r~ 
levante projeção internacional de suas obras. 

1 tarefa meritÓria de magistrado e de jurista eminente, Ge
raldo Bezerra de Menezes tem aliado a · sua personalidade de homem 
pÚblico, jamais negando sua relevante contribuição para elabora
ção de nosso ordenamento positivo. 

Se não o conhecesse pessoalmente, há midto, poderia admirar-
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lhe apenas as qualidades de jurista e magistrado . Conhecendo-o , . , 
como tenho a honra de conhece-lo , admiro-lhe tambem os dotes m2 
raia e de coração , o idealismo, a pureza de sentimentos , a reti , -dão , a amizade , alcandorados pelo mais aprimorado esp~rito cri~ 
tão, que nos irmana nos mesmos ideais" (Publicado em "O S. Gonç!!, 
lo" , em 3 de junho de 1961) . 

Dr. ERNESTO CHAVES NETO, Professor da Faculdade de Direito da U
niversidade do Pará , antigo Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 8a . Região: 

"Senti dupla e marcante emoção em ver, na saudação proferi
da pelo bacharelando Edmo Rodrigues Lutterb~ch, que ainda em nos , -sa Patria , conturbada e viciada na egolatria , se encontram pessoas 
que se sehtem bem em proclamar os merecimentos, morais e intele• 
ctuais , daqueles homens que, como Geraldo Bezerra de Menezes , só 
têm vivido para a prática do bom e do justo. 

Coniratulo-me de todo o coração com êsse novel advogado e me 
sinto desvanecido e honrado se me permitir adotar e ratificar os 
conceitos formulados nessa àaudação , que representa a expressão 
da verdade e a proclamação das virtudes que nasceram e se desen
volveram como um estigma da prÓpria Divindade . 

Felizes os filhos que têm a ventura sobrenatural de terem um 
Pai como Geraldo Bezerra de-Menezes" (Belém, 4 de abril de 1961). 

Professor Dr.JOSt DA SILVA RIBEIRO FILHO, da Faculdade de Direi~ 
to de Sergipe e Juiz do Trabalho- Presidente da Junta de Conci -
liação e Julgamento de Aracaju: 

"Admirando o Juiz, o Escritor, o Professor{guardo viva lem -
brança de sua erudita palestra na Faculdade de Direito de Sergi
pe) , foi com profunda aleg~ia espiritual que li tudo quanto dis
se a respeito do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes o então ba
charelando Edmo Rodrigues Lutterbach. 

Pode o eminente mestre ficar certo de que, em Sergipe , cres
ce o nÚmero dos que o admiram pelo brilho da intel igência e pela 
pureza do caráter" (Aracaju, 5 de junho de 1961) . 

_____. ' 

DR. ALBERTO FORTES, Presidentda d~ Academia Fluminense de Letrasa 
~'-+ ...... ~~ .... 4~ 

• • • "a satisfação com que~ 1· o discurso do bacharelando »::mo 
Rodrigues Lutterbach que, em n me da turma de 1960 da Faculdade 
de Direito de Niterói, *- fêz tão linda e exata saudação . 

O orador foi felicÍssimo, soube realçar o merecimento do hom~ 
nageado, traçando-lhe os feitos de sua vida com beleza , erudição 
e realidade . 

Nada eu ~orava do que serviu a Edmo Rodrigues Lutterbach Pâ 
ra exaltar~~s predicados de cidaÇão , magistrado, professor, ho
mem de letras e , principalmente, chefe de família" (Niterói , 4 de 
maio de 1961) . 



' 
) 

.r 

Professor ISMAEL DE LIMA COUTINHO, da Academia Fluminense de Le

tras e Diretor da Faculdade P.luminense de Filosofia: 

"A saudação do bacharelando Edmo Rodrigues Lutteebach ao emi , , -
nente Professor Geraldo Bezerra de Menezes e uma peça oratoria , 
em que ae destaca a correção e justeza da lingagam, a justiça e 
o rigor dos conceitos, deixando patente a influência benéfica do 
mestre, na personalidade dele, no caso, mas que··certamente se e.a, 
tende à de todos os alunos". 

, 

Dr. RENATO DE LACERDA, da Academia Fluminense de Letras : 

"Li o entusiástico discurso com a atenção que me merece a pes 
, ' -soa nele biografada, que e, incontestavelmente, culto exponencial 

da atual geração que vem dignificando·com tanto realie a cultura 
fluminense . 

Foi um expressivo trabalho de Edmo Rodrigues Lutterbach que 
pode ser Besumido nesta simples frase- Honra ao Mérito" (Niterói, 
abril ~.de 1961) . 

Dr.FERREIRA NETO, Presidente do Instituto HistÓrico de Sergipe: 

"O m~falecido sogro, Des . Simeão Telles de Meneses Sobral,sem -pre me falou no seu nome e no do Sr.seu pai de quem se dizia pa -
rante . Da! poder o Sr.bem avaliar a satisfação que tive ao rece -
ber o brilhante discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach 
em nome da turma de 1960, cuja leitura muito me agradou, pelo en
sêjo de melhor conhecer a sua excepcional personalidade, tão bem 
e · ~fielmente retratada pelo jovem e ilustre orador" (Aracaju, 12 
de maio de 1961) . 

Dr.EPIF1NIO D6RIA, Secretário perpétuo do Instituto HistÓrico e 
, .. 

Geografico de Sergipe: 

"Fiquei pasmo ao ver, através da minuciosa exposição do bach! 
ralando Edmo Rodrigues Lutterbach a imensidade da operosidade men 
tal do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, t bem um digno fi: 
lho do sábio Dr . José Geraldo Bezerra de Menezes , de cuja amizade 
tive a honra de desfrutar" (Aracaju, 12 de maio de 1961) . 

, 
Desembargador F. CUNHA PEREIRA, do Tribunal de Justiça do Paranaa 

"MagnÍfico trabalho sôbre a ilustre personalidade do Profes -
sor Geraldo Bezerra de Menezes feito, com justiça, pelo talentoso 
bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach"(Curitiba, 14 de junho de 
1961) . 

Dr . Jost HERDY GARCHET, da Academia Campista de Letras: 

"Li atentamente a bela oração do .ihacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach, onde se pormenorisam os acontecimentos marcantes de 
sua brilhante e extraordinária carreira , como literato e como c~ 
tor do Direito . ·Eu, que assisti aos primÓrdios de sua formação m2 
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ral e intelectual, rejubilo-me em ver que se não desviou nunca 
da linha reta que se traçmu na vida, atingindo por isso um a um 
todos os nobres objetivos que se propôs. Em homens assim é que 
repousam as esperanças da Pátria"(Campos, 22 de maio de 1961). 

Dr. CÂNDIDO MARINHO: 

••• "o discurso do Dr.Edmo Rodrigues Lutterbach em cujo con
teudo o jovem orador descrevera, com ~elicidade, a vida lumino
sa do professor, do intelectual, do magistrada e homem de f;L que 
faz honra à nossa civilização e à nossa cultura'' (VitÓria, Esp:Í
rito Santo; 21 de abril de 1961): 

~~o&.~~~ 

"No discurso do bacharelando Ed.mo Rodrigues Lutterbach se 
foealiza, com felicidade e justiça, o perfil do homem, do mestre 
e do jurista insigne, que tanto tem honrado a sociedade, ~ cate
dra e as letras jurÍdicas brasileiras 11 (Juiz de Fora, 12 àe maio 
de 1961}. 

Dr.SEBASTI10 MACHADO FILHO, Procurador da Justiça do Trabalho: 

"Preciosa a saudação do .éhacharelando Edmo Rodrigues Lutter
bach ao Merit:Íssimo Ministro, insigne Jurista, notável Professor, 
Autor consagrado e imortal Acadêmico, Dr.Geraldo Bezerra de Men~ 
zes, cuja obra reflete também stta prÓpria vidan ••• plein dLclarté, 
de.vi~eur et ~ hauteur ~ penséeu, na feliz expressão de G.Vedel 

-- ~~~ as fls.25), e posso acrescentar: " ••• et de conduite plein d~ 
bomtét ~ plus ~ plus" (Rio, 9 de junho de 1961). 

Dr.FRANCISCO XAVIER CARDOSO, Procurador da Justiça do Trabalho: 

''O bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, orador da turma de 
1960, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Haneiro, nada mais fêz do que transplantar à sua magní
fica oração de despedida o explêndor, de todos conhecido~, do maB_ 
to de luzes intelectuais do Min±stro Geraldo Bezerra de Menezes, 
conquistaAo~ através de sua vida de homem invulgar. 

Jamais me curvarei ao ridÍculo das louvaminhas; porém, conh~ 
cedor de sua vida e de sua obra, confesso, quando terminei a lei
tura da oração laudatÓria ao nobre e distinto Professor, tive a im - , pressao de se me haver cerrado os olhos, apos ter contemplado uma 
via láctea de glÓrias. 

Ante a gangrena que mina a humanidade atual, só a fé em ho -
" mens como o homenageado, pode trazer aos que lhe conhecem e as ge-

rações porvindouras a crença em melhores dias, isto é, na felicid! 
de. 

Bem hajam aquêles que tiveram a ventura de ouvir e guardar a 
voz da sua cátedra; enriquecendo, assim, o saber, com o raro lful -
gor de seus ensinamentos" (Rio, 12 de junho de 1961). 
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Dr. CARLOS MENDES PI MENTEL,irocurador Regional do Trabalho da 

la . Região , com sede no Estado da Guanabara : 

"Constato, com alegria, ter o Professor Geraldo Bezerra de 
Menezes passado incÓlume por julgamento autêntico . O julgame~ 
to da mocidade é severo e no seu caso justÍssimo: . 

Dr . PAULO EMiLIO RIBEIRO DE VILHENA, Juiz-Presidente da 4a . Jun -ta de Conciliaçao e Julgamento de Belo Horizonte : 

"O discurso do Dr.Ed.mo Rodrigues Lutterbach retrata com mui 
ta justiça e probidade a vida de Geraldo Bezerra de Menezes , 
professor e ministro . 

O homenageado encontra em mim um aatigo admirador e respe! 
tador e sempre discÍpulo, que vem acompanhando desde os prime! 
ros anos de vida profissional e intelectual , as suas inumerá -
veis contribuições, no plano da Justiça ou da Doutrina , para 
nossa emancipação jurÍdico-trabalhista" ' Belo Horizonte,30 de 
abril de 1961) . 

Dr. ARY ROCHA, Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e Julga
mento de Uberaba: 

"Li, de um fÔlego, o belo discurso do jovem Edmo Rodrigues 
Lutterbach, Com-·isso , ofereceu-se-me a oportunidade de conhecer 
melhor o trabalho profÍcuo desenvolvido pelo Ministro Geraldo 
Bezerra de Menezes em prol do Direito, da Verdade e do Bem. Pro , , -
fessor1 que tambem sou há mais ou menos quinze anos , vi, no re-
lato de sua vida , um exemplo para mim . As cálidas palavras de , - , seu aluno demonstram que todos os seus disc1pulos nao so o ven~ 
ram, mas também o amam. E não poderia ser de outra maneira . Ca
tÓlico até a Última raiz de si~ mesmo , conhecedor profundo de 
todos os meandros do Direito do Trabalho , alma sens!vel às trans 
formações sociais de nosso tempo, magistrado que é uma glÓria -
do Tribunal Superior do Trabalho e é o orgulho de todos nós que 
militamos na Justiça do Trabalho , o Ministro Geraldo Bezerra de 
Menezes é mais do que um professor~ é um mestre . 

~Em 1942, aluno do curso teolÓgiào do Seminár io de Belo Ho~i 
zonte, li , entusiasmado, a magistral conferência que pronunciou 
quando do cinquentenário da "Rerum Novarum.J;· Desde essa época, 
eu o admiro. Depois , em 1959, seu livro(o melhor que conheço a 
reapei to do asslUlto) "DissÍdios Coletivos -ª.Q Trabalho -2. Direi to 
~ Greve", ·3a . edição, muito me auxiliou no concurso para Juiz 
do Trabalho . I 

Sigo as idéias de Geraldo Bezerra de Menezes . S~ o Cristi~s 
mo, conforme se depreende de seus ensinamentos , pode conduzi r- · 
nos à verdadeira democracia social ou à civilizaçao do ~rabalno , 
preconiaada porAlceu de Amoroso Lima" ~"Tribuna Gonçalense"-S . 
Gonçalo , 8 de junho de 1961) . I 
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Dr.Jost A.BARRETO CAMPELLO, Juiz do Trabalho! Presidente da 2a. 
Junta de Conciliação e Julgamento de Recife: 

"Quasi tudo quanto o discurso de saudação de Edmo Rodrigues 
Lutterbach diz, eu já havia pessoalmente comprovado e fico sa -
tisfeito ao verificar que o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
não dorme sÔbre os louros. A sua brilhante tr~jetÓria é um est! 
mulo para os que pretendem dar uma contribuição ao nosso nasce~ 
te Direito do Trabalho" (Redife, 11 de junho de 1961). 

Dr . ORLANDO TEIXEIRA DA COSTA, Juiz do Trabalho-Presidente da la. 
Junta de Conciliação e Julgamento de Belém: 

"A saudação do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach teste
munha que o conceito que o Ministro Geraldo Bezerra de Menezes 
goza na magistratura, também se estende às lides do magistério 

superior. Parabenizo-me, pois, com o Professor Geraldo Bezerra 
de Menezes pelo conceito que logrou conquistar no exercÍcio da 
cátedra que ocupa e apenas complemente o que orna o Ministro c~ 
mo magistrado culto, inteligente e trabalhador" . 

Dr.JOSt LUIZ SALLES, ex-Procurador Geral do Estado do Rio de Ja
neiro: 

"Li, com o mais vivo interêsse, as palavras pronunciadas, num 
linguajar formoso, a respeito~de Geraldo Bezerra de Menezes em 
nome dos bacharelandos de 1960, pelo nosso jovem, mas talentoso 
colega, Edmo Rodrigues Lutterbach. 

Sua Vida e sua obra, conhecia-a, sobejamente. E a mesma admi-
- A ..,. , , 

raçao e alto apreço, das novas geraçoes, por alguem que há ve~ 
do, a golpew de ta~ento e trabalho fecundo, sempre fiel aos seus 

nobres ideais, mantenho-as em crescendo. 
Considero-o, de minha época e no meu Estado, como cidadão, m~ 

gistrado, pai, marido e intelectual, digo-o sem laivos de lison
ja, exemplo a ser imitado. Motivo, mesmo, de orgulho. 

O bacharel Edmo Rodrigues Lutterbach, em seu discurso, eviden 
ciou apreciáveis qualidades intelectuais. E algo mais. Revelaram 
êle e a turma de 1960, um sentimento, que reputo sempre, dos mais 
belos. Gratidão para com o mestre devotado e amigo, externada em 
frases repassadas da carinho" (NiterÓi, 12 de abril de 1961) . 

Dr . J.E.PIZARRO DRUMMOND, Juiz-Presidente da Segunda Junta de Con 
ciliaçao e Julgamento do Estado da Guanabara: 

"Foi uma grande alegria a leitura do discurso do bacharelando 
Edmo Rodrigues Lutterbach, em saudação ao ilustre catedrático de 
Direito do Trabalho, fazendo-lhe um apanhado da primorosa carre~ 
ra de professor, magistrado e, principalmente, de homem de eleva 
do pensamento, consagrado ao bem da Pátria e ao apostolado da fé 
e da Justiça. . 

, . 1\MJL 
Tambem tive a honra de aee perfilhar dentre os seus alunos e 

na viva voz de suas preleções sentir a altitude mental, e o entu 
siasmo espontâneo que o espÍrito vigoroso do mestre desperta ~ 
seus discÍpulos. E se já admirava o professor antes de ouvi-lo , 
mais convicto do seu valor me tornei com o convÍvio e mais tarde, 

aprofundando-me na dedicação ao direito do Trabalho e vino a ocu -
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par o cargo anteriormente opupado pelo Ministro,na nossa Justiça~ 
só encont~ motivos de dignificação do professor e do juiz. t o 
exemplo mais puro e aut~ntico a ser imitado pelos h~ens de bem". 

Dr.LUIZ DE OLIVEIRA GALVÂO, Juiz-Presidente da Junta de Conciliã 
çao e Julgamento de João · Pessôa: 

"Recebi a cÓpia impressa da saudação que os bacharelandos de 
1960, por intermédio de Edmo Rodrigues Lutterbach, fizeram ao Mi 
nistro Geraldo Bezerra de Menezes. Por êsse excelente trabalho 
tomei melhor conhecimento das suas excelsas qualidades de Juris
ta, Professor e Cristão. ~ bem raro nos dias que correm reunir ~ 

. ma pessoa tantos predicados e virtudes" (João Pessôa, 15 de maio 
de 1961). 

DR.CELSO BRAGA BAC~LLO, Juiz do Trabalho- Presidente da Junta de 
Conciliação e Julgamento, no Estado da Guanabara: 

"Não só felicito e Ministro Geraldo Bezerra de Menezes pela , 
homenagem que lhe foi prestada e sem favor algum, mas, tambem si~ 
to-me feliz por ver reconhecido o seu valor, as suas qualidades 
morais, intelectuais e religiosas, enfim, tudo aquilo que n os 
serve de exemplo e servirá a muitos outros, principalmente àque
les que o conhecem". 

DR.ÁLFIO A.DOS SANTOS, Juiz-Presidente da Junta de Conci~ção e 
Julgamento de Governador Valadares- Minas Gerais: 

"Nesta oportunidade, quero deixar expressa a minha sincerá 
admiração pelos incontestáveis dotes intelectuais e morais do ~ 
nistro Geraldo Bezerra de Menezes. 

MUito antes de ingressar na Justiça do TrabalhoJJ já havia t! 
do ocasião de tomar contato com o ilustre mestre, através de sua 
conhecida obra sôbre "DissÍdios Coletivos", tôda ela um reposit.Q. 
rio de sÓlida cultura e argumentação clar!ssima" (Governador Va -
ladares, 25 de abril de 1961). 

Dra.ALCINA TUBINO ARDAIZ- JUÍza-Presidente da la.Junta de Conci
liação e Julgamento de PÔrto Alegre: 

"Através da saudação do orador oficial da turma de bacharéis 
de 1960, da Faculdade de Direito de Niteró,, são signa e mereci
damente ressaltadas as inYulgares qualidades do mestre, orador, 
escritÓr primoroso e lÍdima expressão da Magistratura brasileira 
do trabalho". 

Jost PEDRO MIRANDA, Secretário da Federação das Congregações Ma
rianas de Ribeirão Prêto: 

"Recebi o folheto de saudação do bacharelando Edmo Rodrigues 
Lutterbach, em nome da turma de 1960, contendo em rápidas pince
ladas a vida do Professor Geraldo Bezerra de Menezes. 

A figura do grande congregado mariano servirá para a presente 
e futura geraçao como um exemplo, um g~a e um mestre" (Ribeirão 

• • Preto, 8 de maio de 1961) 
• 
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JASSONIO BONFIM, Presidente da Federação das Congregações Mari~ 
nas de Goias: 

"Li o opÚsculo "Professor Geraldo Bezerra de Menezes", saud~ 
ção do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, e estou passando 
a todos os marianos de Goiâs, para que conheçam de perto o sem
pre lembrado Presidente da Confederação Nacional, orgulho de ~ 
riano do Brasil" (Goiânia, 25 de abril de 1961) • 

PROFESSOR PEDRO ESTELLITA HERKENHOFF, de Cachoeira do Itapemirjm 
Estado do Esp!rito Santo • . 

"Que Nossa Senhora continue /J ajudando o Ministro Geraldo Be 
zerra de Menezes a dar o valioso testemunho de uma vida 'aut~nti: 
camente criotã, não apenas nas atividades tipicamente religiosas 
mas também nas demais atividades, sobretudo'a profissional. Qua~ 
do um lider catÓlico àe afirma como um valor indiscutível em seu 
campo de trabalho, segl.Uldo suq voa.~çqo, o efP::!to de seu aposto!~ 
do é muito mais positivo" (Cachoeira ~e Itapemirim, 15 de maio 
de 1961). 

DR, NILTON FERREIRA DE SOUZA: 

11Li a saudação de bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach àque 
le que, muito merecidamente, por suas excepcion~ssimas qualida-
des de Mestre do Direito, se perpetua nos agradecidos corações 
dos que tiveram, algum dia, a ventura de ser seus alunos. 

A homenagem prestada pela turma de 1960, através da palavra 
emocionada e eloquente de Edmo Rodrigues Lutterbach, é a justís
sima homenagem que, mesmo em silêncio, intimamente, tÔdas as tur 
mas que receberam o toque mágico-da inteligência e da-amizade dÕ 
imascedÍvel msáre Geraldo Bezerra de Menezes, prestam,lhe diària
mente, aqui fora, nesta agitada e, por vêzes, bem abribulada~i
da post-acadêmica~ 

V., ainda, as apreciaçÕes de Mari:os Luiz da Cunha, 11 0 Flumi. 
nense", 21 de março de 1961; Alarico Maciel, 11 0 Flumine11se 11 , 11 
de abril de 1961; ZÓzimo Alves da Silva, "Tribuna Gonçalense 11 ,30 
de •:S:Pi.l. 1 àiLaa ~ março de 1961 e 8 de junho de 1961; João de Deus· 

dos Santos, "O Estado do Paráu, Belém, 16 de maio de 1961. E as 
notÍcias publicadas em "0 S.Gonçalo", 16 de março de 196t • uTri
buna Gonçalensett, 26 de março de 1961; 11 0 Diário", Vi tó a~ EspÍ 
rito Santo, 9 de maio de 1961; 11 G§zeta Comercial", J de Fora, 
19 de maio de 1961; uA Tarde", Juiz de Fora, 19 de 1961. 
~(DfV~'i7) J~~l :31P4..~~ -196-1. / ..1 



1 .. D. !tUGUSTO =~=-
-·ri~ o P~l uz uo Br~sil: 

1d.nh' aa. i_'.:lCé;;.O t>O::' Gc_· .. :;_el o Bezerra " d5-
·ontL uflrr 1 ::;énprê dezdc que COl"'-rt ci o _i _ ~ c· jo !.'O-
fio lo c~~oçou o Dr . Edmo Hodriaues tuttcrl·ch (B~hi ., 6 

'cri:. 'e ::_961) ~ 

li ""no do Rio de J ,..., r> i!' o:· 
Bc:::..i:..:si <:~ 0 j . ..:tf: a 3~muaçto de Edr o Ro 11· · 

tnch é: O P·· ""e~;::~m· Gv_é,:.~o Bczcr:P'" de No .czc:; ( ::.o 
23- 5-::_9"1). 

cs L te!'
c Jt.l ... i_ o, 

3. D. 11!"-"C. IO r c [;·· :rpo • 
po~ .it<11 o éle .l.it~::!..'Ci: 

i! hc1f:--:.Ji.!:lO o c.:iscu:?so elo Eumo Ro "'.:-i uos Ll.!tt _ be(;!l ho-
•e: ... u' üo o P:'..·ofe~;:Jor Ge:..·n].ào Eozc:-:rc:i :c .. enezos, \ 1 '~is 

::.:::..u:..t:·cs Cct '::Ltico:; <la li'L.ct·ld'1ll.e de D::.ro.:.to r a niv :-o_ .. c 
Fct101'<:.:::.. F]u.il~c..n.sc c u.1 cl~1:3 vultos 'TI~i::; eminentes ·o 1 _c ~o 
Cct6lic..:o ào Est&Do elo ,.,io le JL1nciro , poln t.ul tura r(!li io et 
c ::;cl :: ..... tudo pel<.. ~;uu P- _fwlc1et c vi v;.~ convicçllo. 

4.Z D. LU!S DO ANARAL NOUSII~fl-10 , ..!'cebispo uc Rll:: l:r o 
P.:cto: 

1~ ~;t..i.:d-:..çt:o de Euoo Rod···iguos Lut terbuch bcn .. 1 to on 
f•; c :"O[i d:.! l 'icc. po:.:-son·t.:; .. idmw do Gcrnl<lo :Bcze ,rn 'c .:c o .. ~ 
(_,..!. .J:.""1o P_·cto, 7-4-1961). 

5. C .·uon}. D. ~ICEHTE SCHJ!.RER , :.r.·cob::.spo Ectro ol.it 1 o 
..., Porto Alo r·o: 

Fcl..i.c.i taç~o[J a Gorulc n Bezor1·n da 11enczes pel· opulenta 
ol)_.i:; que 1·e;.!l~ zou c!n su.:J. vida (Porto Aleg:-c, 30- 3-1961} • 

. 
6. D. AN'l'ui;IO ~E. !\EIRA DE l1ACEDO, .P.r·co ispo Coadjuto_' e 

.AJ"' ·pec·:c'' ~ . - -· .... ' . 
Com e;randc ..!..nteressc , tomei conhoci onto do b1•.:lh·'ntc cii::;

curso de E .:.:10 Rodrigues Lu.ttcrbnch , ontl3 coo oucr..s pa_t::.vrv.s o:c 
Lontou t:rar.::-.2' .... impoluta c eméri til fivnr--. d~ G raldo Bczer:·n de 

~ , -
Hcnczcs , que atw' en prol de nossa Pt..tria no W"~st:Íf:Jjno ca po 
cducac~onal c do Direito do Trabé}lho (St:o P~ulo , 2 - 3- 1961) • 

. - 7. D • .ANTONIO DE CASTRO l/ÃYER Eisi o c Canpos: 
Rcc ,bi o opusculo cm-:t o discn.~·:::;o &o Ecuno Rcllr::.gucn; 

L't!tte:!:b<...ch sobro o Professor Geraldo Bezcrrz. de Menezes . El:n 
bo~ hora o pr~blicn:>:>am. 

A luz, disse No:J::;o Sonhe", f oi fei t<... P"'!'a ::;c cc l~ccr 
<.. vista e ilt":tinar a casn. E Dr . Bozm:ra de Ménczes com sua , 
8çno apost6liGa ~ bem luz qu..c i l umina e ac:'.cra o c<F11n..l-to ( c .... mpos , 
20-3-1961). 

8,. D. AUGUSTO PE'l'RÓ , Bi s po de Vuca_ :.o , Ri o G!" n~.:e c: o Sul: 
Li e apreciei n ~2udaçao de Edmo Rod~igucs Luttorb~ch cc, 

g~ande intarós::;o. 
l~s::;oc.!l:o-P.le) ~:J pc.lavras C:!lo2.·osas dos Bachà!'Qli .. ndo:; uc 

1960 e unvio ao Frc.fossor Gor~ldo Bezoj_•_·a de 1-:!en.ezcs- os meus 
CUlllpl'~.'-lOnto::; pelo belfs:Ji!JO trDbGlho ' e C~tcdra que VCID rcali
z<:.llCO, enc::r:rccenclo ns lntclieu.1cü.1s o ord!entun o as almas . 

Com o opúr;culo, t. ~~.do ~. con .. l1ccor mais de perto o aba
li:.n.c~ o o é:.pl'cciudo p:cof'o:z sor , o eminente os cri tor a :Jincero ca
t6lico (Vacaria , 20- 4-1961). 
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9• D. GREG6AIO WARMELIN~, Bispo de Joinville, SC: 
Constata-se, mais uma vez, que nAo ~ totalmente verdadeira 

a idéia de que os homens !oram absorvidos pelo materialismo, Os 
bens do esp1rito, as posiçees definidas, pri ncipalmente cat6licas, 
continuam a encantar e entusiasmar, Basta que as coloquemos vi
vas e n!tidas diante dos olhos da mocidade do nosso tempo. E e
la se entusiasmar!. Nem poderia ser diferente. Professor Gersl
do Bezerr~ de Menezes, continue a plantar (Jo1nv1lle, 1-4-1961). 

10. D, ANTONIO FRAGOSO, Bispo de Crate6s, Cenr,, 
Li atentamente a saudaç!o de Edmo Rodricues Lutterbach ao 

Professor Geraldo Bezerra de Menezes, Foi grande. a ale~ria que 
me trouxe esse rlpido esboço da fisionomia moral do pro!issio
r.ul competente do DireitG que deu l sua pro!isslo o entusias
mo que s~ se costuma i dar a uma Vocaçlo, Ale~ro-=c, pois, 1&
bê-lo cristlo ldcido e vicoroao que sempre buscou as perspecti
vas cristas do universo jurÍdico, 

Parece-=e absolutamente urcente coordenar o apostolado es
pecializado de quantos se dedicam no Brasil a inserir ~ • 
Evantelhe em teda a vida jur!dica, respeitande a leg!t~au
tenemia dns respectivas esferas. E neste pente Ger~lde Bezerra 
do Menezes~ bem um pi•neir• (Sie Luis, 13-5-1,61), 

ll.ns, JERONIMO MAZZAROTTO, Reiter da Universidade C~t6-
lica de P aml: 

Feliz a _oportunidade que me proporcionou a leitura da 
saudnç!o de Edmo Rodricues L~tterbach, e dest•arte conhecer me
lhor as qualidades morais e intelectuais do Professor Geraldo Be
zerra de Menezes (Curitiba, 20-4-1,61), 

12. D, JOSt L1ZARO NEVES, Bispo de Assis, SP: 
Li todo o discurso de Edmo Rodricues Lutterbsch, e foi cran

de satisfa çlo para mim conhecer o curricuJ.y __ de Geraldo Bezerra 
de Menezes. Sõ tenho que me concratUlar com o professor pelo 
brilhantismo de tio bela carreira. i o que maia dmira ~ qae 
n!o se deix~ levar pela vaidade e continua sempre fiel secuidor 
de Kosso Senhor (Assis, 24-2-1,61). 

13e B, EXPEDITO EDUARDO DE OLIVEIRA, Bispo de Patos, Para-
!ba: 

Percorri a saudaçlo de Edmo Rodri,uea Lutterbach e tiYe a 
crata satisfaçlo de constatar o valor intelectual e moral do 
Professor Geraldo Bezerra de Menezes, tio bem ressaltado nos tes-
temunhos daqui e iiJI dalhures, _ 

Queira o homene.ceado aceitar aa minhas 11nceras concrat~a
çOes, pequenina voz que se une ao concerto de tantos louvores, 
merecidamente prestados A sua dicna pe~soa (Patos, Para!ba - maio 
de 1961), 

-
14, ~8 ALONSO SILVEIRA DE MELO, Bispo de Diamantino, Mato Groa-

801 

Na saudaç!o de Edmo Rodricues Lutterbach pOe-=e em evidência, 
mais umn vêz! a brilhante atu~ç!o ~e Geraldo Bezerra de Meneze1 
na vida pábl ca, na cAtedral na macistratura, na tribuna, nas le
tra~, no campo j~idico-:oc al do trabalho e na liderança do lai
cato ca t6l j co. Deo Gratiasi. I 

15. D . _,.JOS:t; VJ\RANI , E:l..~Io ct'e J <:!botic obo l: .. 
~ be~o t,..:-b~~h') ~ot!'e A Vid~ Uni. vc:r:;~t6:r :tr. do Profe ~ 5?:r Ger c..~.do 

E c zerrD de :·!rmc zc !': de Ed,,o Rodr Leu c~ Lut t crtc ch, põe em re..~.e vo ~ ~eu 
('n r ttcr de ho~!lc:1 ~lt-tn c ,,.~rtl!n ~o , de c ,.. i ~ t~o <lc:o;tc•~rtdo c r:rr:Jt0_ ico. 
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Kanifc5t~ç~o de ~ncerJ otc~; 

MONSENHOR EMÍLIO JOS~ SALIM, Reitor da Universidade CatÓl~ 
ca de Campinas: 

"A expressiva homenagem tributada ao professor Geraldo Be
zerra de Menezes veio pôr em maior evidência seus notáveis tra
balhos e sua personalidade cristã invulgar" (Campinas, 14 de 
:abril de 1961) o 

i·:ONSE:JHOR FREDELICO :·EEOLD , Vil?~!"i. o Ge.,.nl u:. s'r~u i d; ore ~o d,., 
F~ori~n6po:i~: 

"Trabalho, em verdade, à altura do homenageado. E que se 
lê de uma assentada, pelo vivo interêsse que sugere. 

Quem assim soube merecer saudação tão carinhosa e tão si~ , , , 
cera, ja ali soube levantar, imperec~vel, a melhor das estatuas 
no coração dcs seus alunos e admiradores" (FlorianÓpolis, 24 de 
abril de 1961). 

Pe.BERNARDO J.B.MIELE, Reitor do Seminário Gentral de Nossa 
Senhora Aparecida (Curso de Filosofia)- Aparecida,- Est.S.Paulo: 

, 
"Foi sumamente agradavel para mim descobrir no tolheto bi~ 

gráfico à pg.l6 a referência de sua participação no I Congresso 
Mundial de Apostolado dos Leigos, em 1951, ocasião em que, cur 
sando o Pio-Brasileiro e a Gregoriana, servi de cicerone acomp~ 
nhando V.Excia. aos atoa daquele primeiro e memorável Congresso 
do Laicato e da Hierarquia da Igreja. Talvez V.Excia. ainda se 
recorde de que fui destacado até para levá-lo ao local de sua 
hospedagem no Trastavere ••• 

Agora estou aqui tentando acertar com minhas responsabili
dades na Reitoria do Seminário FilosÓfico para os seminaristas 
de todo o Estado de São Paulo. 

' , Passei o folheto a nossa Biblioteca. E o Pe.Bibliotecario, 

Leocádio Pontes, t~bém,fo~do lá em Roma, sugeriu-me escreve~ 
se a V.Excia., que e apost~tão ardoroso e exemplar congregado 
mariano, pedindo suas obras, para enriquecer nossa bibliografia 
de Doutrina Social da Igreja e Direito do Trabalho, matérias que 
são lecionadas em apêndice à Sociologia, em nosso terceiro ano 11 

(Aparecida, 28 de abril de 1961). 

Pe.C.VASCONCELOS JR.: 

~ A "Se este aluno falou, foi pela "marca" que voce deixou.Coa 
tinue marcando. Se, entre os homens, jamais se parecem duas im
pressões digitais, creio que a sua traz traços da. de Cristo. 11 Que 
vos vejam e que me louvem". Leiam a sua mão e acertem com a do 
Pai" {são Paulo, 8 de abril de 1961). 



Pe. WALMIR FERNAliDES BRANDÃO, S. J. : 

"Recebi o discurso pronunciado pelo acadêmico Edmo Rodri -
gues Lutterbach, representante da turma de 1960, da Faculdade de 
Direito de NiterÓi. Li-o atento e fefleti. Elevei humildes pre -
ces aos céus num hino de ação de graças, por possuirmos ainda em 
nossa Pátria brasileira, tão ameaçada e minada de t antos males, 
um catÓlico a tÕda prova, de fibra, de conviçção e da envergadu
ra moral do Ministro Geraldo Bezerra de Menezes. 

As páginas 3 a 13 me encheram de admiração e reepeito;as 1• 
a 26- Homem de Fé- me comover~m e entusiasmaram. t desses catÓli 
cos que o Brasil precisa. t dêsses lÍderes raros que - se ressente 
a nossa Pátria. Os padres não-bastam. Os leigos muito poderão fa 
zer, como vem fazendo o Professor Geraldo Bezerra de Menezes, em 
prol do robustecimento do catolicismo nacional" (São Leopoldo , 
Rio Gr ande do Sul, 7 de maio de 1 96l)o 

Pe.EURICO BRAGA: 

"Recebi o bem feito trabalho do bacharelando Ed.mo Rodrigues 
Lutterbach: "Professor Geraldo Bezerra de Menezes"+ 

f uma bela fotografia. Bem merece colocada no gabinete de 
todos os estudiosos. 

Para que Geraldo Bezerra de Menezes continue a emoldurar a 
galeria dos ilustres filhos do Brasil, peço a N.Senhora muitas 
bençães sobre sua fronte" (NiterÓi, 27 de abril de 1961). 

- E~troneciro -

Pe.RENATO ZIGGIOTTI, Reitor Mor da Congregação Salesiana: 

"No discurso do bacharelando Edmo Rodrigues Lutterbach, com 
Íntima satisfação, vejo traçado o magnífico perfil de Geraldo Be
zerra de Menezes como Acadêmico, Lente Universitário, Magistrado 
e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho. 

E vejo a mais, com muito prazer, que é colocado em justa r~ 
lêvo o seu adamantino caráter de homem de fé, de catÓlico convi~ 
to. 

Que a Virgem Auxiliadora o abençoe e o sustente sempre no 
combate pela santa causa de Deus- ut bonus miles Chisti 11 (Turim, 
Itália, 22 de abril de 196l)o 

MONS.ENHOR SEZINA~IDO OLIVEIRA ROSA, Secretário Geral da Ação 

Catplica Portuguêsa: 

"Pela leitura do opÚsculo que insere a saudação feita ao Pro 
fessor Geraldo Bezerra de Menezes, que bastante apreciei, consta
to, c om particular satisfação e subido aprêço, o temperamento a -, . 
p ost oll co de Sua Excia. e a sua dedicação à Ação CatÓlica, em cu-

j as filei r as serviu como Presidente da Junta Diocesana"(Lisboa 
ll de abril de 1961). ' 
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Prezado mestre : 

Jamais, em tôda a minha vida acadêmií!a, la
mentei tanto a ausência de cultura c pendores de 
oratória como neste instante em qu..c tenho a in
cumbência de falar-vos no último dia de aula, em 
nome dos bacharelandos de 1960. 

Doi& sentimentos, aparentemente inconciliá
veis, a alegria e a tristeza, me dominam e pertur
bam . Rejubilo-me, porque falo a um mestre que 
mtúto prezo e admiro. Magôa-me, porém, a certe
za de que, a partir de hoje, ver-me-ei privado da
quelas aulas que prendiam a atenção da classe e 
enriqueciam os nossos conhecimentos. Aulas ini
ciadas sempre à hora precisa, profundas e bem mi
nistradas, graças à vossa cultura e ao vosso amor 
ao Direito. Aulas vivas e atraentes, que nada ti
veram das chapas ou disco~ destinados apenas à 
satisfação de programas ou exigências oficiais. 

Afb·mo-vos, Senhor Ministro, que ninguém le
cionou nesta Casa envolto de maior atenção e 
afeto de nossa turma do que o ilustre catedrático 
de Direito do Trabalho. Lamentamos, veramen
te, que a matéria não nos fôsse lecionada a par-
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tir do 4.0 ano, porque mais podcríamo~ -aprende
la e melhor aproveitaríamos vossos ensinamentos. 

Sou fraco otador, não tenho palavras sufici
entemente vibrantes para dizer-vos do nosso apre
ço por vossa personalidade e pela extensão de vcs
s,t obra . .Não vim à tribuna para uma despedida 
protocolar, trazendo-vos scdiços elogios. Aqui es
tou, concieotemente, em nome dos colegas, com a 
sinceridade que empolga as novas gerações, para 
transmitir-\'OS, antes de tudo, a nossa gratidão ~em 
limites. 

Os "bacharelandos de 60" manifestam, publi
camente, o seu agradecimento por vossas aulas e 
pela confiança que nos soubestes incutir. 

Não vos posso esconder o <Juanto me sinto 
emocionado neste momento. Tanto vos devemos, 
professor, que, dificilmente, poderíamos externar 
o nosso "obrigado". 

Já vm, conhecíamos antes de freqüentar o 5.0 

ano, e \'OS admirávamos desde o vosso ingresso 
nesta Faculdade, pelo conhecimento ele vossa vi
da e de vossos trabalhos. 

VIDA U~IVERSIT ARIA 

Iniciando-a em 1932, fize~tes todo o curso de 
Direito nesta Casa, que se enche ele justa ufania 
pelos triunfos intele~tuais do ex-aluno. 

Ainda alcançamos, como professores deste es
tabelecimento, algun dos vossos mestres: Ramon 

-4-
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Alonso. Paulino ~cto, Abd Magalhães, Oscar 
l'rzewodow~ki, Teles Barbosa e Antenor Costa. O 
Professor Ramon Alonso, verdadeiro príncipe dos 
ad\'ogadcs fluminenses, nós o elrgemos patrono 
da tum1a. E o Professor PauHno José Soares de 
Sou7.:l Neto, nome que honra a sua estirpe, jurista 
de altos méritos, glória do ensino universitário flu
minense. é o no~so ensígne paraninfo. 

Em nossa Faculdadt>, começaram os vossos 

triurfo ·. 
Eleito pelo · colegas do segundo ano, inte

gr,lstes a delegação dos cstucl:mtes desta Escola 
qut•. em 1933, sob a chefia dos Professores Oscar 
Przewodow5ki c Teles Barbosa, esteve nos Estados 
da Bahia e Pernambuco, em viagem de confrater
nizaç·ão universitária. 

Fostes membro, e um dos fundadores, da 
Academia de Letras dos Universitários Fluminen
ses e orador oficial do Diretório Central dos Es
tudantes do Estado do Rio de Janeiro. 

Em 1935, assumistes a presidcncia do Cen
tro Fluminense de Estudos Jurídicos, fostes orador 
oficial do Centro Academico Evaristo da Veiga 
e conquistastes o primeiro lugar num concurso de 
oratória entre todos os alunos da Faculdade. 

Em 1936, cabia-vos, por eleição, a presidência 
do Centro Academico Evaristo d1 Veiga. Foram 
,·ossos antecessores neste pôsto, durante o vosso 
lustro academico: Toledo Piza, José Garchet, Tho
mé Tostes ~!achado e Admário Alves de Mendon-
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ça. ReaHzastes uma gestão profícua, como é fá
cil verificar-se da leitura do vosso relatório publi
cado em "O Gládio", de janeiro de 1937, e dos 
doze números desse mesmo órgão c dos dois da 
"Revista do Centro Academico Evaristo da Veiga", 
todos correspondentes ao ano de vossa presiden
cia. 

Chefiastes, no último ano do vosso curso, a 
delegação que representou a Faculdade de Di
reito de Niterói, no I Congresso Jurídico Univer
sitário Brasileiro, realizado na Cidade do Salva
dor, e integrada, ainda, por Américo Lúzio de 
Oliveira, Jorge Sáder, Emanuel Pereira das Neves, 
Luiz Tinoco e Rubens Maia. 

Bacharelando em 1936, o~ vossos colegas vos 
guindaram à condição de orador oficial da turma. 
Os números de "O Gládio" c da "Revista", então 
publicados, estamparam inúmeros artigos da lavra 
do estudante Geraldo Bezerra de ~lenezes. 

Prefaciando o folheto, contendo o vosso dis
curso de orador da turma, o então presidente do 
Centro Acaclt1mico Evaristo da Veiga, Ferry Ja
coud d'Azeredo, escrevia em 1937: "Geraldo Be
zen·a de l\1enczes, dotado de qualidades morais 
puríssimas, é uma personalidade daquelas que 
Deus, "a chave inevitável do universo", nos man
da de quando em vez, vestido de todos os atribu-

.. tos do homem: a inteligcnci:l e o caráter, o talen
to e a honra, a aptidão para o trabalho e a apli-
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cação contínua da atividade em benefício da 
Pátria". 

Justifica-se, portanto, o título de membro be
nemérito do Centro Acadêmico Evaristo da Veiga, 
que vos foi conferido, em sessão solene, realizada 
a 21 ele outubro de 1937, bem assim a homenagem 
que vos foi tributada, em 1941, com a inauguração 
do vosso retrato, na sede do Centro. 

~IAGISTERIO 

Ao mesmo tempo, firmava-se a vos~a persona
lidade fora do campo jurídico. No magistério, 
principalmente. Professor de Português e Histó
ria no Ginásio Bittencourt Silva, de 1933 a 1939, 
ginásio este em que fizeslcs o vosso curso secun
dário, de 1927 a 1931. Lecionastes as mesmas dis
ciplinas na antiga Faculdade Fluminense de Co
mércio, de 1935 a 1939; Sociologia, no Curso Com
plementar da Faculdade Fluminense de 1-Iedici
na, de 1937 a 19-H; Noções de Direito e Legisla
ção Social, na Escola de Serviço Social do Estado 
do Rio de Janeiro, estabelecimento de ensino su
perior que, há meses, vos prestou expressiva ho
menagem, dando o vosso nome à Biblioteca; Di
reito Constitucional e Coletivo do Trabalho, no 
Curso de Aperfeiçoamento, mantido pelo Ministério 
do Trabalho. A vosso cargo, esteve a cadeira de 
Direito do Trabalho, na Faculdade de Direito da 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, de 1955 
a 1956. 
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Paraninfastes as tunnas de bacharelandos, de 
19!9 e 1955, do curso ginasial do Colégio Sale
siano Santa Rosa; de assistentes sociais, de 1957 
e 1958, da Escola de Serviço Social do Estado do 
Hio de Janeiro; a de bacharelandos de 1957, des
t,t Faculdade. 

Já em 1943, com a te~c intitulada "Política 
Sindical Brasileira" (Livraria Educ1dora-Rio) vos 
inscrevíeis para concorrer à livre docen:ia de Di
reito do Trabalho, à época em que pontificava 
neste templo do Direito o famoso jurista e soci6-
lcgo Oliveira Viana. 

Em 1956, atravél. de concurso memorável, con
quistastes a cátedra, com a tese "O Direito do 
Trabalho na Constituiçüo Brasileira de 1946" 
(Haddad-Editores). 

Pouco depois, em 1957, assumicis a direção 
d.1 Faculdade, substihtindo um mestre de muitas 
gerações, atingido pela aposentadoria compulsó
ria, o emérito Desembargador Abel ~1agalhães. 

Tivestes a árdua tarefa de enquadrar o estabele
cimento sob o novo regime, resultante da federa
lização. Os corpo~. docente e discente, aplaudi
ram, sem reservas, a vossa atuação esclarecida . 
Deploramos que as responsabilidades sem conta 
dos vossos encargos de magistrado da mais alta 
Corte Trabalhista do país vos impedissem de anuir 
aos apelos da Congregação, para que continuásseis 
à frente dos destinos de no~sa Escola. 
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CARREIRA DE MAGISTRADO 

Destaquemos, em traços rápidos, a vossa vi
toriosa carreira de magistrado. Presidente, ele 
1939 a 1941, da Quinta c, de 19-12 a 1944, da Se
gunda Junta de Conciliação e Julgamento, do an
tigo Distrito Federal. Em 194.5, Procurador do 
Con: elho Nacional do Tntbalho c seu último Prc
silh·nte em 1946. 

Quando de vossa nomeação para a presidcn
ciJ do Conselho Nacional do Trabalho, os flumi
nense~ vos renderam, nesta Casa, homenagem da 
mais ampla repercussão. Fizeram-se ouvir o De
sembargador Abel Magalhães, Diretor da Facul
d:tdc, ex-Presidente elo Tribunal de Justiça c In
tl rventor no Estado do Rio ele Janeiro; Dr. t>vloura 
t' Silva, Prefeito de Niterói; ~1on cnhor João Quin
t:s>la Raeder e Dr. Dayl de Almeida. ltstes dis
e;ursos e o vosso de agradecimento, bem como o 
do Professor Alcebíadcs Delamare, proferido na 
solenidade da \'Ossu posse, estão publicados em fo
lheto (Imprensa Nacional - Rio de Janeiro, 
18-11)). 

~Iini~tro do Tribunal Superior do Trabalho, 
em 1946. Em setembro do mesmo ano, na forma 
cb novo Regimento Interno do Tribunal, elabora
do à luz da Constituição de 1946, procedeu-se 
à eleição do Presidente, cargo para que fostes 
eleito pelo voto unânime dos vossos pares, e 
no qual permanecestes, ainda reeleito, até 1951. 
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Também, por eleição e reeleição, desempenhastes 
a função de Corregedor Geral da Justiça do Tra
balho no Brasil, de 1955 a 1959. 

O que foi a vossa gestão na presidencia do 
Tribunal Superior do Trabalho dizem os vossos 
relatórios, publicados em folheto: Relatório Geral 
da Justiça do Trabalho, de 1947 (41 páginas) , de 
1948 ( 36 páginas), e o de 1950, sob o título t. A 
]u~tiça do Trabalho no Brasil - Relatório das 
atividades de 1950, com observações relativas ao 
primeiro decenio da Justiça do Trabalho como ins
tituição autônoma., (57 páginas) . 

Não posso, evidentemente, dizer-vos, prezados 
LOl('gas, da atuação do Ministro Geraldo Bezerra 
de 1\lcnezes como magistrado. Recorro às recen
tes palanas do ínclito .\[inistro Júlio Barata, ao as
wmir a presidcncia do Tribunal Superjor do Tra
balho: "GeraJdo Bezerra de fenczes é um Juiz pa
radigma de Juízes". ("O Jornal", Rio de Janeiro, 8 
de janeiro de 1960). 

REAUZAÇOES NO CAi\lPO DO 
DIREITO DO TRABALHO 

A Justiça do Trabalho deve ao Professor Ge
raldo Bezerra de Menezes, como último Presiden
te do extinto Conselho Nacional do Traball10 ines-

' tim.íveis serviços, pois foi o autor do projeto, con-
vertido no Decreto-lei n.0 9. 797, de 9 de setem
bro de 1946, promulgado pelo notável Presidente 
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Eurico Gaspar Dutra, e que deu à nova Justiça a 
sua atual organização. Foram extintos os antigos 
Conselho Nacional e Conselhos Regionais do Tra
balho ,e criados o Tribunal Superior e os Tribunais 
Regionais do TrabaJho, sendo organizada, em ba
ses sólidas, a magistratura do trabalho, com o in
gresso dos Juízes togados, por concurso, nas Jun
tas de Conciliação e Julgamento. 

Presidi5tes à Comissão Elaboradora do Ante
Projeto do Código Processual do Trabalho, cons
tituída por nomes da envergadura do Professor 
Costa Carvalho, então Diretor da Faculdade Na
cional de Direito, Professor Evaristo de Morais 
Filho, Professor NéUo Rei~, Dr. Geraldo Faria 
Baptista, Dr. Délio Ma1·anhão, Dr. Jair Tovar. 

O referido ante-projeto e respectiva ex-posi
ção de motivos estão publicados, na íntegra, na re
vista "Trabalho e Seguro Social"', do Rio de Ja
neiro. A sua elaboração não constitlliu esfôrço 
inútil. A prova está em que as reformas· introdu
zidas na Justiça do Trabalho, com a promulgação 
da Lei n.0 2.244, de 23 de junho de 1944, na 
parte relativa às alterações do processo trabalhis
ta, foram "extraíd.as na m6r parte dêste Esbóço 
do Código Processual do Trabalho", como reco
nheceu, expressamente, o Titular da Pasta do 
Trabalho na Exposição de Motivos ao Presidente 
da República. Tais alterações tiveram por fim 
''abreviar o curso das demandas e reduzir ainda 
mais o formalismo processual". 
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Representante do Tribunal Superior do Tra
balho, participastes da Comissão Elaboradora do 
Ante-Projeto do Código de Organização Judiciária 
do Trabalho, sob a presidência do ilustre Ministro 
Delfim Moreira Júnior. 

Integrastes a Comissão Elaboradora do ante

projeto de regulamentação do direito de greve e 

dissídios coletivos de trabalho, da qual também 

fizeram parte, sob a presidência do Minü.tro da 

Justiça, pr. Tancredo Neves, o Dr . Oscar Sa

raiva, Consultor Jurídico do Ministério do T~a

balho; Senador Dario Cardoso, presidente da Co

missão de Constituição e Justiça do Senado; Depu

tado Lúcio Bittcncourt, presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça da Câmara dos Depu

tados; Dr. Evariste de f orais Filho, Procurador 
d.a Justiça do Trabalho; Dr. Délio Maranhão, pre
sidente do Tribunal Regional do Trabalho, da Pri
meira Região; Dr. Anor Butler Maciel, Consultor 
Jurídico do Ministério da Justiça . O Dr . Oscar 
Saraiva foi o relator da parte relativa à regula
mentação do direito de greve, cabendo-vos rela
tar a parte referente aos dissídios coletivos. O 
ante-projeto e sua fundamentação foram publica
dos na revista "Trabalho e Seguro Social", do Rio 
do Janeiro, e na 3.a edição da obra "Dissídios Co
letivos do Trabalho e Direito de Greve", de auto
ria do nosso mestre. 
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Participaste!., ainda, da Comissão designada 
para elaborar um ante-projeto do Código de Tra

balho. 

ASSOCIAÇOES CULTUR-\IS 

Com todos t'Stl's encargos, ainda \ 'Os sobrava 
tempo para ler, pam lecionar, para l'sere\ cr, para 
falar . ~ft>mbro da Academia • 'itctôicnsc de Le
tms, ocupando .t cadeira patrocin.tda pelo nome 
aureolado de , ·osso pai, Dr. José Geraldo Bezerra 
de ;\lenczes ( 1 ), fô5 tcs seu p:·c·.;iclt•n tl'. eleito e 
reeleito, de 1945 a 1948. Da 1\cademia Valcnciana 
de Letras; ela Academia Flumim•n e de Letras, a 
que igualmente pcrtencc•u o vosso progenitor; da 
Academia Cearense de Letras; do Tnstituto Brasi
leiro de Direito do Trabalho; do Instituto de Di
reito do Trabalho da Univcrsidadl' do Litoral, Ar
gentina; da Sociedade Internacíonal de Direito do 
Trabalho; do Seminário ele Lc~isla~·ão Soci.ll da 
Faculdade de Direito da Unin~rsidade de São 
Paulo e membro honorário do Imtihtto de Direito 

( I ) ,\gripino Crit·co, ~xhnio c itk•l literário, brinda Jo•é 
G<·mldo Brzerra de \lenezt•s com ,.,t, , títulos: partejodor de cé
rc.·hros. professor de corn~í"m. ~tntologi.l ~.·m curnc t· osso; humu-
1Ust.1 ü moda antiga; cultura t• nn·m{Jria miraculosas; ad mirável 
m(lquina pNlsante; h01nt·m qut" s;lht• qu::&sc tudo. sabe latim e 
h'ologin como todo um convtnto. ltld ll um c.!:tlhhlu junto; forte em 
h ponimil. domina os lingu.LS inctí~cn." r ,, fiJolo~in.. em gertll. 
E ns§nn o dt-fínc: ''nlmo apostóHc .. l c c)nÍfitu límpidou (,.A ~fallhã"' 

- lho, 15 de junho de 1926). 



Social de São Paulo e da Associação Brasileira de 
Técnicos em Direito Social. 

HO~IE;\J DE Flt 

ão posso silenciar uma nota característica ele 
vossa personalidade. Sois um homem de fé, fir
me e desas1>ombrada. Herdastes de vossos ante
passados a t(~mpera do lidador católico. Entre 
êles, de vosso pai, a <1uem me reportei, e de vosso 
aYÓ, Dr . Leandro Bezerra \lonteiro, :intrépido 
parlamentar do Império. grande defensor dos Bis
pos D. Vital c D. Macedo Costa, na célebre 
Questão Religiosa . 

Quando cursá' eis os bancos acadêmicos, um 
vosso colega de turma, no Ginásio e na Faculda
de, Anibal de \leio Couto, poeta primoroso, assim 
fi.xava a vo1;sa personalidade, em estilo jocoso: 

.. Orador 'He mão cheia, o nosso amigo 
Para um discurso, sempre encontra um pé, 
Fala ante um bêrço, ou junto de um jazigo, 
Deita o Ycrbo na rua, ou num café; 

Inspirado escritor, seu sonho antigo 
É ser um dia nm Carlos de Laet; 
Sempre as fras.es latinas tem abrigo, 
Nos bons trabalho~ que lhe inspira a fé . 
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Tem talento a valer, cultura a bessa, 
\lesma assim, nos exames, faz promessa, 
Faz promessa na fácil sabatina 

A. sua aspiração é ser Juiz, 
Ha de vestir a toga e se1· feliz, 
'la impressão de que veste uma batina ... " 

("O Gládio - junho de 1935). 

Do Professor Geraldo Bezerra de Menezes, 
ao recebe-lo na Academia Fluminense de Letras, 
dis~c Luiz Lamcgo, conhecido intelectual: 

"A vossa sinccridacl€0' cristã tem sido o vosso 
escudo. Anima-vos o exemplo dignificante daquê
le que foi o vosso Pai, vosso Mesh·e e vosso Arrúgo: 
José Geraldo Bezerra de Menezes. Dele vos vêm 
a cultura, a modéstia, a corage.rn e a bondade. 
Incutindo-vos a mesma fé sincera e a mesma vi
são nítida ao~; homens e das coisas, êle deixou um 
~:-xt•mplo na sua vida límpida. Imitando-o, tínheis 
a l'('rteza de vencer, - não pela violência, pela 
imposição ntde de princípios ou opiniões ou pela 
astn<:JOsa e vesga política dos que buscam subir 
depressa, - ma:; pela inteligência, pela sinceridade, 
prla serena confiança, pela justiça, pela bondade ... 
Ajnda-\'OS a fé, aquela mesm:.t fé imortal de vossos 
maiores. - divina, inspiradora, escudo indestrutí
Yt'l, fôrça eterna que derruba montanhas, transpõe 
infinitos e planta, sôbre as ruínas dos sonhos e sô-
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bre as angústias dos homens, como símbolo de es
peranças e de glória eterna, a Cruz de Cristo, ma
deiro tôsco e sublíme, que aponta às vãs filosofias 
a redenção humana". 

Fostes o primeiro Presidente da Junta Dioce
sana de Ação Católica de Niterói e Presidente da 
Federação das Congregações 1arianas da Dioce
se de Niterói, de 1937 a 1945. Vice-Presidente da 
Confederação Nacional das Congregações ~Iaria

n:.ts ( 1949-1953 ), quando Presidente o Senador 
Apolônio Salles. Coube-vos a presidência da mes
ma Confederação, de 1954 a dezembro de 1959. 
Representante do Brasil no I Congresso Mundial 
de Apostolado dos Lcigos, realizado em Roma, em 
1951, sendo eleito para a Comissão Presidencial, 
composta de seis membros. Representante do 
Brasil no Segundo Congresso Mundial das Con
gregações ~i:lrianas, realizado nos Estado Unidos 
da América do Norte, em 1959, no qual apresen
tastt•s a tese sobre a dignidade da pessoa humana. 

Do vosso esfôrço apostólico, falam, com muita 
eloqüencia, as páginas de dois dos vossos livros: 
.. Homens e Id~ias à Luz da Fé"', em segunda edi
ção, e "Dotdrinn Social e Direito do Trabalho" 

ESTUDOS, DISCURSOS E CONFER~NCIAS 

Desde os tempos de estudante, como sal ien
tou Luiz Lamcgo, singularizou-se a vossa atuação 
pela pala na escrita e falada. São muitos os vos-
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sos trabalhos, artigos, discursos, conferencias, es
tudos, consagrados à história, à sociofogia, à reli
gião, ao direito. E podemos citar, a título de exem
plo, o primoroso discurso de orador da turma dos 
baeharPlandos de 1936 (Livraria Dias Vasconce
los - ~ iterói, 1937); o trabalho sôbre .. 0 Conse
lheiro Paulino - Aspectos da Política Fluminense, 

no Segundo Reinado' (Revista do Instihtto Ris

rico e Geográfico Brasileiro, vol. 19.0
, janeiro-mar

ço de 1946); o discurso de posse na Academia 

Fluminense de Letras, em 1948 (V. folheto -

Academia Fluminense de Letras - Recepção de 

Geraldo Bezerra de Menezes, em 22 de julho de 

1948 - Departamento de Imprensa Nacional, Rio 

de Janeiro, 1949 e separata do vol. III da "Re

vista da Academia Fluminense de Letras", con

tendo os discursos de Luiz Lamego e do recipi

('nchírio): a oração de parininfo da turma de ba

dwrelanclo~ de 1957, desta Faculdade, publicada 

soh o título "Democracia e Direito do Trabalho·· 

( R(•vista da Faculdade de Direito de Pelotas); a 

monografia sôbre "A justiça do Trabalho - Sua 

sif!.nificação na história ;urídica e social do Brasil" 

(Rio, 1947, Imprensa N acionai); o penetrante es

tudo "Direito do Trabalho e Segurança Social" se

parata da "Revista da Faculdade de Direito da 

U nÍ\ ersidade do Pará" (dez. - 1959) . 
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LIVROS 

A obra com que c~treastes, "Homens e Idéias 
à Lu;::; da Fé" (Escolas Profissionais Salesianas, 
1942), reúne estudos c confen~ncias. :\Iercccu 
consagrador prefácio de Levi Carneiro, afamado 
jurista, egrégio fundador da Ordem do · Advocr,tdos 
e representante do Brasil na Côrte Internacional 
de Justiça, em Haia . Oscar Stevenson, douto 
catedrático da Faculdade de Direito da Uni
versidade do Brasil, saudou a primeira edi
ção, com éste elogio: "Escrito em excelente lingua
gem, simples, elegante e expressiva, o h·abalho, 
vaie, acima de tudo, como bela comprovação de 
alta cultma, principalmente cultura católica". E 
O li\ eira Viana fez a apresentação do livro à Aca
tl~mia Brasileira de Letras, com estas palavras: 
"Este livro, pela altitude e seriedade dos temas 
nele debatidos, é. <em dúvida, uma formosa ,tfir
maç-ão de intcligc\ncia, a reyc]ação de um t ~píri

to forte e austero que aperece já dotado de wltu
ra bastante para abordá-los com intrepidez c se
gurança. já afeito à meditação e ao jôgo de idéias 
gera-is, já senhor de seus pens::nnentos e, o que é 
mais, já senhor da sua pena, pois sabe versar os 
seus temas prediletos num estilo excelente pela 
concisão, pela vernaculidacÍc c pela dignidade de 
expressão". 

Revista e aumentada, saiu, em 1959, a se
gunda edição de "Homens c Idéia> à Luz da Fé 
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( Hio - Coleção Estrela do \lar ). S~bre o li~o. 
c~c:rcvcu Dom José Newton de Almetth Baphsta, 
Ascebispo \[etropolitnno de Brasília: "Homens e 
Idéias". achados com flagrante fclicicladP à luz 
de uma fé que é um inccndio. a iluminar o Brasil. 
:\fais do que ao Autor, agraclt•ço a Dtus. que à 
no ·s.l Terra, t:w sem padH•s l' tão 'em t<ltt>ci~mo. 
concede a compens.t~·ão m,tgnífica ele tão grande 
apó~tolo leigo... Per :.ua wz. afinna o Bispo ele 
Pt'trôpolis. D. \fanut•l P(•dro d 1 Cnnh.t Cintr<t: 
"f. lino que se lt\ p:tgina por p[tgina, com prazer 
,. com prm·eito. Irradia as m.tis nobres (' ma i• san

t.t~ convicções". 
Da Espanha, o ,\rcehispo D. Luiz Alottso 

;\fui10vcirro, assim se manift•stou sôbre a obra c o 
autor:. "denso conteniclo de iclcns a11tenticamente 
catôliras c xpucstas cem 1111(1 ropagc litcrario impc
UIIJlc 11 anw1W. CO/H)( iamos cn E'paiía s11s traba
;os sol;rc SC'cioloç,ia pero r,<;/('; nuceo a~pccto de Sl1n 
pasonaliclnd lwce que lc fdir.itc c bendiga cotl 
rcclohlacla corcfialidacl'. ~I onsenhnr Dr. Ochí.vio 
N. DPrisi, Reitor ela Llni\ l'r~i<Ltdl' Cttoltc .. Argcn
tin,t. declara qm· - "c~ realmC'IlfC' alentador ver 
como 11111 hombrc /rlicn fw wt!Jiclo discernir nlll 

tanta llllllinosidacl y cem tr111tn corage los lwmbres 
y las correntes act ttales dei Jll'IWIIIl ienfo n l11z de 
los princi])ÍOS de mtestra F (o". 

Ao segundo livro ele vossa autoria, "Política 
Si,cltcal Brasileira ( r .I\ raria l· dmadora - Rio, 
1943 ). já nos referimos. "\a lllOHogr<tfi 1 ··,\ Justiça 

- 19-



1 

I 

...... _ -

do Trabalho - Sua significoçlio na história jurídi
ca e social do Brasil", estão publicados, em apên
dice, consagradora~ opiniões de professores nacio
nais e estrangeiros sôbrc a tese do nosso mestre 
dedicada ao estudo c à evolução do direito indi
ca] brasileiro. 

Julgo oportuno, caros colegas. a reprodução 

de alguns dêstes depoimentos. chamando-...-o a 

atenção para o seguinte: são Julgamentos fixando 

ã atuação do Professor Geraldo Bezerra de ~Iene

zes, antes de sua ascenção ao honroso pôsto de Mi

nistro do Tribunal Superior do Trabalho. 

O eminente catedrático da Faculdade de Di
reito de Belo Horizonte e de São Paulo, Professor 
Pinto Antunes, assim se manifestou sôbre a mo
nografia: "Recebi. M dias, "Política Sindical Bra
sileiro''. Li. tôda. de um só fõlego, pelo prazer in
telectual que me proporcionava''. E não escondeu 
a "esplendida e indelével impressão intelectu<~l" 

que lhe deixaram aquelas púginas. De Dorval 
Lacerda estas palavras: "Prt'ciosa tese, ondt o 
autor se revelou (não a mim, que já o conhC'cia 
bem atra\'é de suas primorosas ~cntenças) lllll 

profundo conhecedor do Direito Social". Le:.do 
"o magnífico estudo", Helvécio Xavier Lopes con
gratula-se com o autor: "De há muito, já me ha
bituara a admirá-lo pelos sens artigos de doutri
na e pela segurança dC' suas decisnes, cooperando 
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t·mn grande brilho para rápida implantação da 
Justiça do Trabalho em nossa Pútria". E afirmou 

0 conhecido Professor Evcrardo Backeuser: "O 
autor se está tornando cada vez mais seguro no 
t•stilo c na precisão e concisilO elos concc.>itos. :E:ste 
livro, de meu brilhante confradc c conterràneo, 
tem as características de um livro de mestre: de
duzido com lógica; os capítulos evoluem histori
camente, desdobrando-se ao Jnl'\mo tempo a dou
trina de modo a ser aprendida com facilidade por 
ti•cnicos e leigos". 

Juristas e professores estrangeiros louvaram. 
igualmente, o estudo. O insigne Professor Túllio 
Ascarelli, da Universidade dt• Bolonha e contrata
<lo da Universidade de São P<Htlo, a t\le ~c referiu 
dêste modo: "A clara e aguda exposição do des<'n
volvimcnto do direito sindical brasileiro no quadro 
geral do direito comparado wnstitui. realmente. 
uma contribuição notável ao estudo do assunto." 
Ontro mestre, Dr. Carlos R. Desmarás. da Uni
venidadc de La Plata, declarou, em sua aprecia
ção, que - "el metoclo acloptado facilita la bus
quccla de antecedentes IJ el orden seguido contri
buyc a que todos los estudiosos cncucntren en "Po
lítica Sindical Brasileira", una fuentc de infor
tJWción sumamente útil en cstos momentos de re
construcción mundial'. O saudoso Professor Edu
ardo Couture, da Universidade de ~lontevideu, 

cuja obra alcançou grande repercussão no Brasil, 
<'~creveu sem rebuços: "Esc belíssimo libra fué 
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agradecido, en mi corazón, desde el primer 1110-

mento y también desde el primer momento fué 
aprovechada su ensefianza''. Por fim, menciono a 
crítica do jurista argentino Valeriano F. Lamas, 
em artigo publicado na ''Gaceta del Trabajo", 
(Buenos Aires, ano I, n.0 V, janeiro-fevereiro de 
1946, págs. 315-516). Após aludir ao "me·/uloso 
trabajo monográfico ', diz o articulista: ''El calor 
de la obra como fuente ele información y d{_ crtu
clio para los estudiantes y estudiosos es inegablc. 
Em stls páginas se cncucntran expuestas las dis
tinct(l$ orientaciones por las que ha posado el mo
vimiento sindical brasilefio desde sus primeras ma-
1lifestaciones hasta la fecha' . 

Não me é possível, clC'vo confessar, tanto por 
escassez de tempo, como por falta de atributos, 
examinar, com pomwnorcs, as obras do \Iinistro 
Geraldo Bezerra de \IC'nczcs. Limito-me. no par
ticular, a simples ree;i~tro c à reprodução de crí
ticas autorizadas. 

"Dissídios Coletiro8 do Trabalho e Direito de 
Grer;e ·, já em 3.a. edição, obteve êxito sem prece
dentes, no setor jurídico-trabalhista. Sôbre a pri
meira edição, disse Lcvi Carneiro, após classificú
lo de "magish·al estudo": ""fl: uma das mais belas 
páginas que se tl\m escrito no Brasil sôbre proble
mas de Direito do Trabalho, em que o vigor e a 
clareza da argumentação se aliam ao profundo co
nhecimento da matéria c à elegllncia da expressão". 
Joaquim Pimenta, catedrático de Direito do Tra-
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balho da Faculdade de Direito da Universidade do 
Brasil e da Faculdade de Direito do Rio de Ja
Jl(·iro, dedicou belíssimo comentário à obra, e que 
serviu de prefácio à segunda edição. O Professor 
Hicardo Richard, da Universidade de Pavia. na 
Itúlia, fez amplo estudo sôbre a mesma, publi
cado na Revista Italiana "ll Diritto del Lavoro'' 
(Roma. 1951. pág~ . 36-43) sob o sugestivo título 
"Contribuição brasileira à doutrina dos dissídios 
coll'ti\ os de trabalho", <pte serve ele prefácio à 
3 a <>dição. 

\ obra sôbre ''Doutrina Social e Direito do 
Trabalho' ( 1954 - Rio de Janeiro, Brasil) traduz 
a vossa grande cultura no campo das doub:inas so
ciab. E o que reconhecem não só os nossos ju
ristas c professores, como os de outros países O 
Profcsor Pierre La\·igne, da Universidade de Bor
deaux. autor de ''Lc travail dans les constitutions 
françaises (1789-1945)" emite opinião que muito 
honra a nossa cultura: "Tai lu r:otre nottvcau livre 

- "Doutrina Social c Direito elo Trabalho" avec 
granel intérc}t. Celui-r:ous place au nombre eles 
grands commc11tateurs de la cloctrine sociale de 
I Eglise et son awliénce meritcra à ce titre cfêtre 
unircrsclle". Outro pronunciamento digno de des
taque é o do célebre professor J. Brethe de la 
Grcssaye, da Faculdade de Direito de Bordeaux: 
··cet ouvrage, crune grallde clarté e;t d'une préci
siOII remarquable, apporte une pn cteuse contribu
tioll à l'histoire contemporaiue et internationale 
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<leb doctrines sociales" (trecho da aprec~açao pu
blicada em "A~tnales de la Faculté de Droit de 
T:université de Bordeaux ', n.0 :2. 195-1, pág. 135) . 
Guilherme Cabanellas, nulor dr ''Tratado de De
rcclw Laborar' ( 4 tomo!. 1 t< \ 'P a franqueza de afir
mar· ··su obra "Doutrina Socwl r Direito do Tra
balho" la he leído non ya con illlere.), sino como 
uma lecci6n de sabias ense11anzas. Estimaba - con 
nwclw falta de mz6n - que después de cumlto 
se habín escrito solne la docfrina social de ln 
lf:!.lesw, poco o 11ada podia dicirM!. Su obra de
muestra, al contrário, que muclws cosas estaban 
por decirse y q11c era neces·sario que se cliferan". 
Após outras. consicll"rações. conclui o afamado 
tratadi~ta: "Obras como la .wya quedem, consrruyen 
y obren un horizonte optimi~fll f'11 rclari6n a los 
probltmuzs laboralf'ç sobre LM ({LU' tanto se lw cs
('rÍ/o y tan poco bueno se ha cÚcho" . 

O .Ministro Càndido \ lot.t Filho, do Supre
mo Tribunal Federal, professor da Faculdade de 
Direito de São Paulo, da Academia Brasileira de 
Letras, e antigo ~Iini~tro ll.t Educação e Cultura, 
referiu-se, expressamente, ao "admirável ensaio stJ
bre "Doun·ino Social e Direito do Trabalho', di
zendo: "Li-o e apreciei-o pelas idéias, pelo estilo 
e pela segurança nns convicções, que são de um 
estudio~o e, principalmente, de um mestre". 

A obra "O Direito do Trabalho na Constitui
ção Brasileira de 194õ·, assegurou-vos, como real
cei, a cátedra nesta Faculdade . A ela, se referiu o 
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cousagrado constitucionalista frances Georges Ve
dei, professor da Faculclade de Direito de Palis, 
produ mando-a: . .. "or11:rage plein de clarté, de 
virrueur et ele lta11leur de pensée' . Héctor Genoml, 

t-
jurista argentino. em artigo publicado numa re-
vista de Buenos Aires, escreve: "La firma de Ge
raldo Bezerra de ~1eue~es al pie de um trabajo o 
en d encabezamiento ele um libro constituye UD<l 

garantia segura de seriedad e calidad. Los libras 
de este iurista son toclavi'l escasos en número. pero 
cad!l uno de elos agrega una colwnna indestructible 
al basamcnto de su reputw ión continental. Non 
crccmos que en nuestro país hflya nadie, e11tre Tos 
q~tr militan en nuestra espccinlidade, que ignore 
quir:n es y qué lwce csfC' ilustre !Jim·ileflo" ( "Ga
( du del Trabajo'', abril - 1957 págs. 48-49) . 

Não é demais lemhr.1r qtl(.' o Professor Moisés 
:Poblete Troncoso, da Faculdade ele Direito da 
Universidade do Cbüe e Diretor do Seminário de 
Cic!ncias Econômicas e Sociais, autor de inúmern 
obra~, apreciando o livro ''Doutrilla Social e Di
reito do Tmballw". escreveu que o mesmo - "rca
fitm(l ('/ gran presti~io que Geraldo Bezerra dt" 
~lcuczes lw conqui.staclv 110 solo e11 Brasil sino ({lle 
e11 los demás pai5es, pm· sn~ profundos conocimi
entos Cll d ''limpo de las disciplinas ;urídico so
ciall's· . 

Qnanclo saiu a primeira edição de "Dissídios 
Cofr.tirns do Trabalho~, o Professor Raul Ruiz. 
Gonzàles, ela Universidade de Cochabamba, na 

-25-



Bolíyja, fazia a seguinte comunicação ao autor: 
"Estoy haciendo traduzi.r "Dissídios Coletivos do 
Trabalho", y si Ud. m.e autoriza, para solic-itar su 
transcrición con comentário e11 la Revista Jurídica 
de Ta Faculdad de Derecho ele esta Universidaà'. 

Do Professor Santiago Montero Díaz, da Uni
versidade de Madri, esta afirmação: ''He recomen
dado la. segunda edición de "Dissídios Coletivos 
de Trabalho" a todos mis alumnos y espero qtte 
sea - como merece - conocido en Espana . Real
mente es Geraldo Bezerra de Menezes una de las· 
mayores autoridades del N ttevo Continente e11 
cttestiones laborales". 

Como vemos, as obras do noso mestre deram
lhe invejável projeção intelectual, no país e no 
estrangeil'o. 

Temos, Senhor Ministro, na vossa vida, de 
trabalho ininterrupto, de estudo conciencioso, de 
idealismo, de fé, um exemplo admirável. 

Colegas: Tudo fiz por corresponder à vossa 
confiança. Desculpai-me, porém. se não estive à 
altura do encargo. 

A "Turma de sessenta··, por meu intermédio, 
vos renova, eminente professor e amigo, o seu 
agradecimento pelas aulas e orientação que no~ 

destes. O dignissimo e estimado colega Oswaldo 
Siqueira, autêntico valor da nova geração, vai, em 
nome de todos, entregar-vos uma simples lembran
ça. mas de alta significação afetiva. 
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