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(( o homem carretel ,, 
· ,...,. · Geraldo Bezerra de Menezes 

O lei tor conhece o h omem. Obstina~J, in.terromp.e j ensinamentos legítimos. Com 1 gimento, uma doença , a peli -
carretel? Conh ece-o na cer qu,alquoer raciocínio · qual4 oeS't a pseudo- obediênci a não dada de «terror ao comunis_ 
ta e de sobra. Em regra é quer deba te com um~ refe- . p erde os are~· de docente de mo» e r evela - uma atitude 
•peJ11ona lisbaJ, jarl'QganÚ, rência pomposa ao atual, :\ : superior, de excepcional : O j (sobr~m 0 3 ep·ítetos) "estrei 

·c~eio de veleidade.:• todo prog modernidade, às . exigência '> I hiom em-car:·etel ~ as:>im ( ta'' , :·unilat_eral", '·isolacio
il1o., tJco, onJScJen te desbrava - do mundo novo, a ordem no , mesmo: nao sa1 de sua 1 m~~al '' '·JI.ecwná\ria-« , «pCIL 
dor do fu turo . va às n ovas fôrça.::• sociais . i linha não muda não se tica ' ' " anti -democl'át ica .. 

Em mat éria de Fé apre.J J oga cem palavras olvida so travá não se dEsarma nãc de "ct ~fesa de de privil Po-ios~:. 
gôa-se católico , e táz côro 

1 
luções,_ n a .. aberturá para o se cm:rige · não renuncia', não etc . O homem-carretel . ., pis; 

com os sem-Deus colocando futuro·'. ·se humilha . e rep1sa n estes chavões mes 
no pelour inh o os que recor_ l Até. os ·pontífices ,sim, a té Se o fiel pC'r imperat ivo mo sabendo que a Igrej~ con 
rem às fon tes ou aludem à ! os Vigários de Cristo são de con.::c1encia não dá tré tinua a condenar o comunis 
história r elig iosa. O apêlo i clarsificados da linha tàl ou· guas ao vicio 'se combate 'J mo ateu e sua inconJundivel 
a o.::• Livros Sagrados não pas I qual, como se -todcs não as. êrro a here~ia se faz um filoscfia de vida . A respeito 

1 
sa de " 2Vangelismo anacrô - , sentassem ~ma atuação nas pron'unciamento ' ainda que é b-em ·expre.::siva a alocuçãÓ 1

1 mco" . Nada d e louvores linhas mestras da verdade, -no plano dos pi:icnípios , con - de Sua Sant idade Paulo vr . 
e orações aos que nos prec.e da justiça, ào amor , da li- tra o comunismo não t ard :J. no 75.o aniversário da Re-I 
d eram ce m 0 sinal da ,Cruz . herdade, da paz; como f·e a desdennhcsa 'advertênci :l.: rum Novarwn (in rev. «ES· J 

A Hierarquia não constitui todos ignorassem as nota • - Alto lá, isto não é prude n tudos• ' m o de out . _ dez. : 
u m élo de união a Pedro e a caracterÍsticas da Igreja : te nem cristão . E' obra ne- de 196Íll. Nada importa . R!' ; 
Cristo, . R edentor do mnndo , una, santa, católica e apos- gátivista e polêmica . Não ef lembrar tais €nsi namentos i 

·nem há falar na con tinuida. tólica; como se todos , n t amos numa época de host L é «agitar 0 anti-comunis~ 
el e do magistério eclesiástico misf'ão de evangeli zar , de lidades e an! t_p.m as. O que mo·•. 1 
1ou na fucessão do colégio a- marcar a presença do Filho cumpre é ser a favor e não Pode a Igre ja sem fug·ir ~ I 
p ostólico . Todo o passado - de Deus no mundo, não esti . cor;tra . ' sua missão apm·tólica , condo Í 
é o lugar comum do grupo vessem a ten tes às mudanças á Desotarte o Que se ante- n a r "as r aizes materi alistas 1 

- a penas relembra êrros in sociais na defesa de um uzer às l~is de Deus à Ver do . capitalismo• ou .. 0 ateísmo I 
tclerância, santos inexpr.essi "Crifti àn ismo s.empre imu- ade, «ao legado éspirtual Pra tlco da civilização bur. 
vc,-, Igreja comprometida e tável e sempre novo» . e Cri.::-to" em suma. não guésa"; pede denunciar em I 
bas cor, Jen a çõ~s. O E• qw' Chcca_se desee à C!"ític '3. merece cÓndenação. o' me- têrmcs candent e.::• e naS di-
Qusam mencioná.lO ' são ui - desabusada' e implacável ta- lhor é clamar con tra a Igre - versos p~anos ,a' "Onipotên 
t r apas-sados medío~res sur xan do-a de intoleran te ·~ara ja, contra o Papa, contr~ c1a econom1ca' •, os desacêr_ 1 
dos à lu ta 'ou melhor ~ ceiE baixo, porqu e a voz do P a• tudo menos contra o êrro a tos e injustiças do capitalis - / 
J:iração dEmoníaca ~m pro! pa não coi r: cide com suas Opreisão. r eligiosa, o ateísi~c mo, do século paEMdo e do / 
de uma Igreja m enos eFpi idéias e inclinações. pcovocante . atual , como o fêz por seus 
n tual m enos sacramental, Apesa r de tudo , faz ques I Insisto: a critica, mesmo t Pontífices, entre Óutros do- I 
m enos santa , numa palavra , tão de proclamar-H~ submis -

1 

construt1va à óoutrina mar cumentcs, n a Rrrum Nova_ 
nlcnos preocupada com o l so à Igreja, mas lego escla_ xista , tão sómente p or .::-er rUPJI, na Quadragt~sfmo An- ~ 
Regnum Dei . · r ece que se curva apenas aoE -- crí tiCa, é tida ,sem constran no. na Mater et Maglstra na 

- • ....__,"'!'J in Tt!rr!s; pode <'d!'s~ 



cer aos problem·a~· concretos 
e pcsitivos do nosso século•' 
a ponto de realçar os c ontra~ 
tes entre a s naçõe<·· desenvol 
vidas e subdesenvolvidas de 
piorando nestas «O es'tacto 
de indigência rio qual se de_ 
batfm milhõe<· e milhões d~ 
sêres humanos'•; pode recla
mar "O estabelecimento de 
maior coopera ção internacio 
n al no campo econômica' ' 
(Gaudimm1 et Spes); pode 
a]:ôr..se / , guerra ao colania
lismo ,ao racism'o; pode1 p:·o 

:prolongar a. obra r-edentora 
de Cristo, de ter por mi~são 
própria "transmitir palavras 
de vida comunicar vida di 
vina a humanidade'' na lin 
guagem de Roger H aubcr : 
(Introduçã o Geral - Nova 
História da Igreja - 1966 
pág. 8) '. ' o que se pretende: 
aluindo-lhe a~· bases avil
tando_a é arranca -la ' ine·· 
xoravelmente de suas ori
gens divinas;' é abolir o ~~u 

flig·ar_ as e> trutu~·as qtte ~e I plano espiritual de conver
antepoem aos direitas cto ho ' são das almas; é circunscre
mem; pode fixar amplas di- vê_la a uma dimensão social, 
retrizes através de sua dou. <>em "perspecti:vas sôbrena 
trina sccial - nada al::'so- \ turais" voltada por inteiro 
lutamente nada ,satidaz o para o' desenvoÍvimento ma~ 
h c.n:em-carretel, sempre irre< teria! ,para as 1·ealidades 
dutlvel . terrestrês . 
. O que lhe importa é que . ...- "-""'*Ir 
a sua maneira , a IgreJa ·'fl- Uma coi ~a é certa; da 
que acima das paixões" : r e- IgTeja nada restai-ia. 
habilite-se; desprennda-se da Ai ds tá sem disfarrr;s a 
:rassado, repudiando fa lhas que extre"rim haveria de che. 
acumuladas de outra<· erll;s, gar o linhático, a çlizer a ver 
de estr eito e fanático o:Jscu- dad e gro:seiro símbolo da 
ran tismo; vença precencei- • profánáçã o da insensatez 
tos ; desfaça alianças com. t da impost~ua do entreguis~ 
prom~ t edoras ; se,i a , oport1_\- . mo . Urge qu~ alguém sem 
nista transig·ente liberal'; · o temor do jaraão de Í·etrô· 
er•que'ça a prvr.:)essa ' de Cris · gado ou reaci~nário. lhe a. 
to ~ se transmude ::JO rochê_ ponte os êrros e deforma . 
do \.Stlíbmerso, des'pojai ;~o -s e l ções , a posição radicalmente 
do patrimônio sagrado que o falsa, desnorteante, subver-
·Filhl) único lhe confiou. ~'iva. 
Para dizer tudo não conde· l .....,.. 'V' · &ÇV 

ne o , materiali~mo, compr ~. Afinal de ' contas, pode_se 
enda -ú , faça-lhe concesoões , e deve-se ~utar , consciente-
incl inen._<'e para o seu :Ddo mente corajosamente po!· 
apoi.e suas t eses. Eis :t ex~ uma ~rdem social mai~ hu_ 
trabha a es ca~Jr.:lalO/J. l'ec ei màna ·e ma L-; cristã, na de
ta ":rara que não se apro- 1 f esa que SP im]:ôe elo<• "o 
ft{nde 0 abismo entre a Igre 1 prin~idos pela miséÍ-ia e pe
ja e o mundo moderna''. . . las injus.tias sociais' '., sem 

A hora é de tolerância' que haja mister in ve<iir con 
~ue a Espôm do Verbo - tra D eus ,arrasar a Igrej ~ 
ressôa o· a pêlo - nã.o dê ou_ ou trair a ~ua m ensa g·em. 
vidas aos ··catadores de he- Nào é s o!J os escombros da 
resías" . Não aprofunde di- liberdade , num clima totali
vergências. «Concilie'' - a tário e ateu n ão é '·mergu · 

. exortação é sintomatiba _- lhando em ' . tl'evas" , que se Í 
1 acentando, <·em prevençoes , p ode pugnai em nome da 

a doutrina comunista. Aban Justiça e do Amor, contra o 
clone decididamente ·o sôbre egoír·:no a exploração degra 
natu{·a,I ; repudie os Sacrac j dante, ~ mis(>r~a . o aniquila_ 
m2n to~' · rejeite verdades e- , menta da pessoa humana. 
ternas; '··altere a concepçção 1 
cristã da vida e do mundo ; 
consinta afinal - suprema 
biasfêmia - n~ eliminação 
de Deué•l I1:ste nem mais 
nem mmcs o ponto· d ~ che ~ 
gaáa, à+ eipirito conciliador , I 
se quizerem a linha do hO-
mem-ca!1ret~l . ' 

«Tr,anquilizem-sel' os cató 
licos ]:Ois não se pretenu ? 
fechar ou extinguir a Ig'reja . 
Esta deixaria unicamentne 
de traduzir ~ imagem dÓ 
Povo de Dms ' de <·er a insti 
tuição religiosa destinada g __ _....,...~-~ '" 
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O.Homem rretel 

O le1tor conhece o hon.cm-cr.nrlcl ? Co111~ec·e-o. na r~'rln' 
r ele ~L'L' nt. Em regra. é personali"La. arrogante. cJw:o de 
, .,.lrlcia<irs, todo prcgllósltl'O, ouisciPnLe dt'~hrnvtta{)r tio fu
turo . 

Em matéria de Fé. apre-gôa-se católico e l'tt~' t:ôro com os 
sent-Dt·us. toluenJtclo no ptlourinho os que rPc.:orrem ns. fon-
1Ps ;1u n!uclem a h' .stório. religiosa. O apéio aos Livros S:\
g rados liiiO p:tssn ele '·t•vangl'ii:smo .allacrun;co". Na !I-n .lt 
lom·ón' s r oraçcírs nos !JIH' nos precrdl•t·:tm com o sin::tl ela 
Cruz. A T-Iienu·quia n::io const.itui um é lo cl t' nnii'io a Pedro 
P a l'if:to, Ht•dr·nwr lin !llundo, nem h ~\ fnlnr JHt conlinui
u!llit· uo · mngí>:t.ériu rl'lesi,\"tico ou na :mi-·essiío elo colégio 
npo .. tú.lico Tudo o pass:ido - é o lugrrr-comum do grupo -
ll!JPnns 1 eirmbrn e nos, intolel'úttcia, · samos inexpt·<•ssivos, 
IgrPjü rn mpJ·omPtidu r elas condcnac:óeso .. 06 que vusant n Pn
ciun{t·lo, süo ullrflpussaclw;, mNliorrcs. SUl'dos :to Fina l <los 
h'lllpOS. Sllt'CIOS ':1 iuta. 011 'melhor, à c'on~pir::t('fiO drmoníac~ r 
Pm prol ele uma Igreja ·menos espiriLuo.l. ·menos sacrnmen:. 
tal. meaos santa, numa p(llavra, menos preocupada com o r 
Jteg·num Ilei o o • • - i 

' . Obstinado, interrompe qualquer raciocínio, qualquer dc-
hafe, · ..:om 'uma refrrenc:ia pompo~a ao atual, à moclcrnidadc, 
as exigências CIO munci::J' llÓVO, à Ol'dem ~ J1•)Vfl, às 'nàvits' fôr- , 
as sociais . . Ioga com palavras, olvida'·soluçoes, ·na "abet·tu- ! 

m 1iarn o tuturo·'. · . . . . l 
Alú os PoT)tíficrs, sim, atl" os Vigários de Cristo . . súo . 

-· clas~ii'icados clfi linha tal ou qun_l, romo ::;c ,to~los nao as-
. Hf' n!.:tK~t·J:1 sua atüaçfto n;:,s linhas lnt>l'lms ela verclai:le , dtt 
JllsLiça, no itmor. da liiJcrclacle; da · pa7· como se Lodos igno
m ss<·ln •t:; Jtotns c·nructeristlcus da Jg1'e j11: una. snuLa, ocató
lien; C'OlnO st' Lodo:;, na miFsfio . de evangelizar, dt• mnr;:ar a 

· prr:;Pn~·a cl_o I"ilhn de Dt~Us ·no ffiU\ldn, ni'lo r~liv.c~e{ll aL<;n
Lus às muclanças sociais, na d fcsa de um "Cristianismo sem
fJl'P imú: ~i.ve l 1• sf'mprP nôvo·' o 

C}wra-se, dl:~ce à cl'iLica desabusada e _implacável, ta
x:Htdo-a ele imoJprantt: pam bai ;x:o, porque a vw. elo Papa 
Jt:io r:oil'lcic!C> oom sna ~ idéias P in c !inacõc>. · . j 

Apr~m de Lmlo, r':17. qucsl;flo ele p~·óc!atr.nr-~e ·submisso'. 
à lgre.ía: mas lo~o rsclrm.:ce que -;e curva ap~nas abs ensi
n;unentos l<'gílimM. Com esta pseuclo-obcdlêlteia, não pcr!Je 
os ar.'·s clr eloccnlc, ele superior, de cxcepcicnal . O ltmm•m, 
ennrco.!l é assim mesmo: não sai de sun. li Ilha, não mud:1., 
viw st' Lrnvil. >liio se desarma, n.'io sP eorrige, n'nc> r e·-
nuncia. 11 {1.0 se !1umilha. - · 

Sl' IJ fit•l. JiO!' i111pcraLiYO dc consciência, não clã tréguas 
ao ' 'icio, ~· e comiJnte o éno. a hrresia, St' fa7. um pt'ouuncia
mPnLo. ttincla que no plat•o rtos prineípios·. c;,ontra o comu
nismo. ttàn Lan.Ie a dPsdcnllO. :t nclvertl!n<'ia: - Alto ltl, ls to 
ltüu é prudente. nem cristão o 1!: o ora nagativlsta e polémí
•:n. Nãc r~Lamos numa ripoca dP. hostilidatle anútc•ma~. 
O qnc· ~umpr'~ é sPr a favor, f' ufto c.oJ\I.!'ü. 

DPsr;n·lc. o (jll!' se rtntepuYPl' às leis d:! Deus, ?t Verclad<', 
'•ao lt·g:v!ci Psptritunl de Cri:;Lo" em suma, não merece con
dt·t~ac;ao . () ntf' lhor é clamar eontrn. a l~rPja contra o Pa(lfl . 
l'oll"Lra tudo, ntt'llll:-. contra o êno, 'a opressão relig osa; o 
ateí:-illl<l provocantt'. 

Insisto: a cdLica, mesmo cot.\strutiva, à doutrina .mar-

xistn. ti'ío sómente por ser cdtica, é Lida, sem constrangi-~ 
Jncnto, por uma doença. apt::lici<Jcla ele "tc>rror ao comunis- , 
mo" ·e reve la uma :üitu(!e \S0bl':11<\ Oh epiLet,osl 1'estt·.;ita''. , 
''un~ttra l , ' ·iy lariollista". 'Trac:ionália' ', "'clitica", ' o9.llti-! 
CICU10Cr.\Lica", q "defesa d· pri\ il' !"lO<;" 8LC. 0 hiJmCill-Cll.l'• 
reLel pisa e re)Jisa nestes ehv.:. Je:>,. mesmo sabeJ1dO que a , I 
lt!;rcja conLinu:1 :?. condenar o com~nismo ateu e s~ta incon
f{mdívcl filosofia de vida. A re peito, é be'm éxpressiva a 
aiocucão ele Sua Santidade Paulo VI nc> 7j." àniver~ário · dll. 
H.e::nu~1 Nuvarum \in rev. 'Estutlos, de Purto Alegre, -n.-" ele 
out. -clt•z. de l!lt;li l . Nada importa.. .tlelembrar tais en~i.nl!. 
mentos. ú ··.1.gilar os anti-·.:omunismo . 



Pvcl•J a Igrej a .st·m tugir à sua ·missão · apostéliéf'., 
t'ontlen.u· •·as rai:~.es maLeria!ista,; do capit.alismo" ou ''o 
a lebmu ll'úLico d8 civiliz:ação burg uésa"; pode dénunciar. 
em Lêt·mos candentes, e nos diverf:os planos. a ''onipotencia 
t-conômfl~<l" , · os ciP.sacerLu::. e injusti<:<·S elo capitalbmo, elo 
~éculo pa~s<.Ldo e de atuai, como o te?. per Ecu.; Pontíli ce~:. 
entre outros docunwntos, na Ucrum ~ov;u·um, na Quadra
t:t'~ill1•l ' Anno, na Matcr ct Ma;:istru., na J>acem in Tcnb; 
pode ·•·Jest:er aos problemas conc•·etos e positivos do nosso 
sfculo' •, u, ponto ele realçar o,; conLra:::tl's entre as nações dc
:srnvolvlLitts e subClese uvulvidas. cleplorando nestas '•o l'Stado 
clP iutligencia no qual S() cie oat•~m milhór~ e milhões ele sêres 
llulli<ll!n:s ' ', pocl<' r,•clamar ''ü esta bel~:eimruto de maior l!O
operat;.:ir) inLernal'ibnal no campo ecunômic:o" !Gantlhlm ct 
~tH·s; p OCIC opór-sr it (\Uerra. ao co lon iali~mo. ao rncisn;o: 
pude pro1l1~rur as <':-.trut.ut·as que se ~tllt'·poPm ~tes rlirPilds [ 
rio hom m; pode tixar amplas diretri?.es at-ravés de sua dou- , 
lritht ::.c-e ia! - nnda, :1lisolutatmente nada, satisfaz o hu
mem-r-anetel, . emr,rc irrt.dutível. 

· O qu0. lhe imporla é que, à sua maneira, a Igreja fique 
'~acima elas p;Ux õés": tehabilite-se, àscprenda-se do pas
saclo, repuctiando falhas acumuladas de ctutras eras, ele es
treito (; Ianátkô obs::urantismo ; vença pr.oconreitos; cle~!'a
ça "ali:lncas comprometecloras: sejn. oporrun.sta. tmnsigrn
te. liberal; esqueça a promessa ele Cristo e se transmut!e no 
l'OC'héclo submerso, ~lespojancto-se do patrintôi.liO sagraà.n qt;e 
IJ hiho único lhe confiou. Par r, dizer t.uclo, não condene o 
materiaiismo, compreenda-o, faça-lhe concessões, incline-se 
par,t o ~cu lado, apoie suas tesr~. Ets a extranila, a escan
ciuloso receitá, " para que ·ltfto se: aprofunde o abismo entre 
,, I gre.h e o muudo moden to". . . i 

A 11on é ele transigenciaõ. , e conc~ssões! Que a Espó~a ; 
do V·~rb<> - ressôa o apélo - não clê Ollviaos ao~ ''cataclc
n•s ele heresias·•. Não apr::Jfuncla clivergencius. ''Concilie". 
- a e.xorl açfw e sintomática - ac~ i t::mdú, sem prevenções, 
a c1ouit'i :1a comunista. Abandone, decicli(lamente, o sobre
ri;ttur,ü: r epudie os Sacramentos; r·cjeite as verdades eter 
llas ; !tltere a concepção cristã da vida c clu mundo; con -
1-> ÍltLa, arii~al, - suprem"' blasfêmia - na eliminação dr 
Dcu:s! E~le, nem mais, uem n1<'nos . o ponlo de chegada. o 
espíril'l) conciliador, se quiserem, a linha, Cio homem - car
rcLcl. 

''Tr!1.nquilizem-sc'' '.'s ratólicos, pois nfw se pretencle fe
char ou extin~uir a Igreja. E~ ta dei xa rüt, ütiicamente. de 
traduzir a imagem do Povo de Deus, de ser a instituição re
ligiosa uestinada a prolongar a obra redentora de Cristo, ele 
ter por missão própria ''t;:ansmitir palavras de vida, comu
nicar vida divina à humaniClade'', na linguagem de ·ctoger 
Haubert (Introdução Geral - Nova Histót·ia. da Igreja -
l!lüG, pli.;:!'. 8 l . O que se pretendP. , alwncio-llte a~ bases. avil
Lando-a, ê arrancá-la dE: sua:, origeu;; divinas; é abolir o seu 
plrmo espiritual de conversão e salvação das almas; é cir
c UliSCt't'vê-la a uma dimensão social, sem 1•perspectivas <;o
tm•naturais", voltacla, por inteiro, para o desenvolvimP.nto 
matr·rial, para ns reafldades terre~tres. 

Uma coisa é certa: ela Igreja, Igreja, nada restaria. 
Aí eslá, sem disfarees, a que extremo haveria de chegr.t· 

o linllático, grosseiro símbolo da profanação, ela insen ~ate:.~, 
ela im.po.<Lw-a. elo entreguismo. Urge que alguém, sem a· te
mor cio jargão ele retrógrado ou reacionário, lhe aponr.e m; 
enos e deformações, a posição raclicalmeute falsa, de:;nor-
teante, &ulJversiva. · 

Afinal cie contas, pocle-se r; cleve-.<:e Jut:1r, conscientemen
te, cora] Of'amente, po1 um~t ordem social. mais humana e 
mois eri::.tã. na defesa, qu~ se impõe, dos ''oprimíd'Os pela 
rnil;él'la e pelr,s injustiças sociais". sem a vi tent:ltiva de ar
ras~•!' a Ip.rejn., côro ele Cristo e. templo do Espírito Santo. 

Nã'l é ROb os escombros da lJberdadf', num clima totalitá
rio e aten, nõo é ''mergulhando em trevas''. que se pode p~
nar; em nome da Jústiça e do Amor, contt·a o egoísmo, a ex
pioração degradante, à mlwéria, o anittullamento da pessõa 

humt.na. 
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ADVOGADO 

ZlliXOtOCSJDJtac:Môlá113CK:IXxmtxXào~ 
VITÓRIA - Est. Esp. Santo 

s-4-496'7--

VitÓria, 5 d~ janeiro de 1967. 
Geraldo, amigo. 

Tenho em mãos a sua estimada carta 
de 20 de dezembro -do ano passado, a qual só recebi no dia * 
4 dêste mês de janeiro de 1967, porque estava em Guarapari. , 
Todavia, no dia 5 "f. Gazeta", que e o maior jornal que cir-
cula no Esp!rito Santo,estampou o seu interessante trabalho, 
cujos exemplares na mesma data eu lhe remeti , por registro * 
postal . 

Qua3do se realizará o concurso para 
catedrático de Direito Penal da Faculdade de Direito da Uni
versidade FJ.tal do Estado do Rio. Até agora eu soube pela i~ 
prensa que o professor Oscar Stevenson(afamado) está inscri
to , e pelos lábios ~o Sardinha e seu que eu farei parte da Co 
missão Examinadora, mas não tive qualquer comunicação ofici- :f· 
al. 

A ~ 

Eu e minha esposa desejamos ·a voce ~ 
dignissima famflia feliz 1961. 

que mui o admira e e~ 
tima, o 



6--1-r 67-

(( o homem carretel 
Geraldo Bezerra de Menezes 

O leitor conhece o homem• Obstinacto, in.t:errompie j ·ensinamentos legítimos. Com 
carretel? Conhece-o, na cer - qualquer raciocínio, qual~ j e1S1ta pseudo-o.be,diê'ncia, não 
ta, e de sobra . Em regra . é quer debate, com uma refe - i perde os are[< de docente, de 
ipe~lona~ist:.aJ, Jar.rogan~e. rência pomposa ao atual , à ,' superior, de excepcional. O · 
•cheio de veleidade"' todo prog modernidade, àS exigência<; I .hiomem-carretel é assim 
illóstico onisci:ênte desbrava - do murldo novo à ordem no mesmo: não sai de sua 
!dor do' futuro . va às novas fÔrça~· sociais. i lin!ha não muda nãq se · 

Em matéria de Fé, apre. ] Joga com palavras ,olvida ;>O travá, não se des~rma, nãc ' 
g ôa-se católico e faz côro luções na "'abertura para o se corrige não renuncia não 
com os sem-De~s colocando 1 futuró· ,. ·se humilha. ' 
no pelourinho os que recor_ I Até os Pontífices ,sim, até Se o f iel pO'J.' imperativo 
~·em àS fon i'es ou aludem it i os Vigários de Cristo são de con[Clencia não dá tré 
história r eligiosa. O apêlo ' clafs ificados da linha tál ou guas ao vício, 'se combate o 
ao~· Livros Sagrados não pas qual com·õ se todos não as. êrro a heresia se faz um 

. ~>a de "·evangelismo anacrô- sentássem ·sua atuação has pron'unciamento,' ainda que l 
nico··. Nada d e louvores linhas mestras da v·erdade, ·no plano dos pricnípios, con- , 
e orações aos que nos )Jrece da justiça, do amor, d a li- tra o comunismo, não tarda ( 
deram com 0 sinal da Cnt2 . berdade, da paz; como ~·e a desdennhosa advertênci1: 
A Hierarquia não constitui todos ignorassem as nota~ - Alto lá, isto nã-o é pruden 
um é lo de união a Pedro e a características da Igreja : te, nem. cristão. E ' obra ne
.Cristo R eden tor do mnndo una santa católica e apos- gativista e polêmica. Não e1: 

nem l~á f alar na continuida~ tóiÍca; c ~mo se todos , na tamos numa época de hostL 
de do magis tério ecles iás tico miso•ão de evan_gelizar, de I lidades e anátl_m as. O que 
10u na f<Ucessão do colégio a- marcar a presença do Filh,o cumpre é ser a favor , e não 
postólico. Todo o passado - de Deus no mundo, não est!t. contra. 
é o lugar comum do grupo vessem atentos às mudanças Destarte, o Que se ante
- apenas reJ.embra êrros in sociais na defesa de um puzer àS leis de Deus à Ver 
.tolerància, santos inexpl:ess i "Crir•tiánismo sempre imu- dade, «ao legado éspir tual 
v o~:, Igreja comprometida e tável ~ sempr e novo». de Cri~io'', em ·suma, não 1 
d as condenações. OP qttP Chcca.se, desce à crític";l' merece condenação . O me- [ 
ousam m encioná._Io, são ui- desabusada e implacável , ta- lhor é clamar contra a Igre- ~ 
trapassados medíocres sur xando-a de intolerante para ja contra o Papa contra 
dos à luta, 'ou melhor, à ccn <: baixo, porque a voz do Pa·· tudo, menos contra 'o êrro , a 
:Piração demoníaca em pro! pa não coincide com suas Opre-'õsão religiosa, o ateísim(l I 
de uma Igreja m enos erpi idéias e inclinações . provocante. 
ritual menos sacramental , Apesar de tudo, faz ques~ I Insisto: a crítica, mesmo 
m enos santa, numa palavra, tão d e proclamar-r•e submis~ 

1 

construtiva à êioutrina mar 
menos preocupada com. o [ so à Igreja, mas logo escla_ xista, tão sómente por f•er 
Regnuml Dei. · rece que se curva apenas aos,- crítica, é tida ,sem constran 

,._ • · --- _,.._.,_ ~ " ..,. ~ - --~ ~ -- -.- · · , . l-gi~ento:·/ uma -doença, apeli-

-« J p "'/-Li r'7 dada de «terror ao comunis. 
_j7~@1St. IY&/(A~ ' ) mo» ,e revela - atitude 

tO . -- · . ./' L -~'l..l~ , (s?bram. os epíte·tos) "estr ei 
lf1...{..o-J "~ c.Jo,J';'\.V~; b .....-1.51.-~ ta ', '·unilateral", "isolacio -

~ ..-fD {. ·S>f' • niE~~I'' ''Jiepion{l\riao<< , «po.Jí_ 
/ r I tica•, "anti-democ~·ática·', 

de "dEfesa de ,gJ! pri·vilegioS>> 
etc. O homem-carr·etel pisa 
·e repisa nestes chavões mes 
mo sabendo que a Igrej~ con 
tinua a condenar o comunis 
mo ateu e sua inco-nfundível 
filoscfia de .vida. A respei to 
é bem exprefsiva a alocução '·

1

1 

de Sua Santidade Paulo VI . 
no 75. o ani·versário da Re- 'I 
rum Novarum · (in rev. «Es .. 
tudos•', n.o de vut. _ dez . I 
de 1966) . Nada import(l- . Re ! 
lembrar tais ·ensinamentos I 

é «agitar o anti-comunis~ 
mo'•. 1 

~ 

1 
o.. I 
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Pode a Igr.eja sem fugir à 
sua missão a.po~·tólica concl" 
nar '·as raízes mate{·ialistas 
elo capitalismo• ou ··o ateísmo 
prático da civilização bur. 1 
guê>a"; pode denunciar em 
têrmos candente/! ·e nos di- i 
v~rsos p~anos ,a' '·on!potên. 
c1a econom1ca'' os desacêr 
tos e injustiças' do capitali s~ ! 
mo, do século pa[·Sado e do ' 
atual , como o fêz por seus I · 
Pontífices, entre Óutros do- prolongar a obra r.edentora 
aumentos, na, &erum Nova,_ de Cristo, de ter por mP•são 
rutml, na Quadra.g~s:fmfl· An- própria ••transmitir palavras 
D(), na Mater et Magistra na de viela comunicar vida di 
Paceml in Terri~; pode «des- vina a humanidade'' na lin 
cer aos problemap concretos guagem ele R,oger Haubcr~ 
e positivos do nosso século~ ' (Introdução Geral - Nov:t 

· a ponto de realçar os contra; I História da Igreja - 1966 
tes entre as naçõe<· ctesenvol pág. &) . O que se pretende: 
vidas e subdesenvolvidas de aluindo-lhe a<• bases avil
plora·ndo· nestas «0 estado tanclo_a é arranca-la ' ine·· 
de indigência no qual se de_ xoravelmente de suas cri
batem milhõeB e milhões de gens divinas;' é abolir o ~~u 
sêres humanos'•; pode recla- I 
mar .. o estabelecimento de plano espiritual de co!lver-
maior cooperação internacio - são das almas; é circunscre
n al no campo econômico•' ' vê_la a uma dimensão social 
{G_au.diallDI et Spes); pode <em ·· perspectivas iôbrena ' 
opor_se / , guerra ao coionia- turais" voltada por inteiro 
lismo ,ao racismo; pode pro· para o' desenvoÍvimen to ma~ 
f!Jg·ar as estruturas que ~e 1 teria! ,para as realidad~s 
ante~õem aos direitos dO h o I terrestres. 
mem, pode fixar amplas di- .J 
retrizfs através de sua ctou_l l Uina coisa é certa· da 
trina social - nada abso- Igreja, nada restaria. ' 
lutamente nada saW·faz 0 Ai está, sem disfarrr;s a 
h omem-carretel, s·émpre irre que extrema haveria de che. 
dutível. gar o linhático, a dizer a ver 

O que lhe importa é que dad e, gro<seiro sim'oolo da 
à sua maneira, a Igreja "'fi ~ profanação, da insensatez, 
que acima das p.aixões": re·- da Impostura, do entreg.uis-
habilite-se; desprennda-se do I mo · Urge que alguém, se-m 
passado, repudiando falhas o temor do jargão de r etró· 
acumuladas de outrat· eras g-ado ou reacionário , lhe a. 
de estreito e fanático O·bscu~ ponte os êrros e deforma-
rantismo; vença prec•mcei- ções ,a posição radicalmente 
tos; desfaça alianças com·. falsa, desnorteante, subver-
p~ometedoras; seja oportu- ava. 
msta transigente liberal· 
e'que'ça a promessa' de Cris'· Afinal df contas, pode.se 
to e se transmude no ..rochê e deve-se lutar consci"nte-
do SUJbrrlerso , ,deS}lojanclo-se' mente corajosamente ~ por 
do patrimônio sagrado que 0 I uma Órdem social mai~ hu. 
<Filho único lhe confiou. mana e- mais cristã na de
Para dizer tudo não conde. ' fesa, que se imr::õe ' do<• "o 
ne o materiali~mo , compre_ : primidos pela misé{·ia e pe. 
enda-o , faça-lhe conces~ões las mJuStJas sociais'' , sem 
inclinen./:'e para 0 seu !odo' 1 que haja mister inve<·tir con 
apeie suas teses. Eis a ex~ I tra Deus , arrasar a Igrej<:!. 
!(;rainha a esca111dal.ctla, x·ecei ou traü· a sua mensagem. 
ta, "para que não se apro- Não é so& os escombros ela 
funde 0 abismo entre a Igre liberdade, num clima totali
ja e o mundo moderno• '.. . tário e ateu, não é "'mergu -

A hora é de tolerância 1 lhando em trevas", que se 
Que a Es·pôo·a do verbo _ pade pugnar em nome da 
ressôa o a pêlo _ ·não dê ou_ l Justiça e do Amor, contra o 
vi dos aos .. catadores de he· egoiEom~, a exploração degra 

' resías". Não aprofunde di- 1 dante , a misér~a , 0 aniquila. 
V'ergências. «:Concilie•' _ 3 mento da pessoa humana. 

1 ·exortação é s!ntomat.iéa - / 
acefttando, Eem prevenções . · 
a àc.utrina comunista. Aban I 
clone decididamente o sõbre · 
natu;·al; repudie os Sacra" 
m~n tost·: rejeite verdades e-
ternas;' altere a concepçç[o 
cristã da vida e do mundo ; 
consinta · afinal , - suprema 
biasfêmi~ - na eliminação 
de Deuu! :fl:ste nem mais 
nem menos, o ponto de che~ 
gada, o espírito conciliador , j 
se quizerem a linha do ho -
mem-carret~l. ' · 

«Tr,anquilizem-sel' -os catõ 
licos, pois não se pretend~ 

fechar ou extinguir a Igreja . 
Esta deLxaria únicamentne 
de traduzi~ ~ imagem ctÓ 
Povo de Deus de [•er a insti 
tuição religi~a destinada a 
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Mais de trezentos Marianos provin
c] ).:. de vári:>s Estados d a Federação par 
~i:-: om da Sexta Assembléia em Brodos-

._.fecho rttt é cr 1'rl1" (j 

ANO XXXIX - Ribeirão Preto . Se""<!a Feira. 27 de Janeiro de 1967 Numero 13-598 

a ;::v1rtlr das 15 horas, na Cava do Bos
nl:-3 - A objetva c.e Miyasaka mostra-nos 
.~s C'On'/'?ncionais no refeitório d o Semi-
11 A .íct "l'ltrna Irnaculalja". 

rrosseuu_e VI 

«leigos na 
Conforme estava prc:r.amarlO, tev•e inici ' na manhã 

de ontem a Sexta Assembleia Nacional d~ Dirigentes 
l\'lar•anc.s iia cidade de Brodo-qui. As sessõ s são reall 
zaclas no . Seminario 1\:la-t>la. Imaculada. 

O J)rimeir-·, ato realizado foi a concelebração da San 
ta Missa às 11 horas pelos sacerdctcs as:.istentcs 
rias OC . Mariana.:; pres 'ntes e Federações. 

. Após o café fo.j aberta a sessão plenaria às 9,~0 ho 
r as . Após a a ,pr-csentaçã.o do E:,; taJe da Confederação X a 
r; nal ria, t ·r-n er <' !fP.çõe;; Marianas do Ri ' d e Janeiro 
pelo Padr? Paulo J. de Souza fOi dado inicio aos traba 
hw,. u cu.-.. crenLJsta aa m;u{hã foi o I>r ueraldo üe
~crra. d e Menese:,; (p'residente da C . N.O.M. 

'l •EM~~ APRESENTADO 
Atuallzaç&•o da-s Congre· 

gações l\'larianas diante da 
realidade nacional e em fa 
ce do 0 C-ncili 0 Ecumenico 
Vaticano Segundo. 

DEBATES 
A conf r encia foi seguida 

de deba-tes sobre o terna a· 
pres ~ ntado . Os circulos de 
ãrbates foram realuados 
até ao meto dia . 

PALESTRA PARA 
ESTUDANTES 

p o a lmoço- houve um 
periodo d ! repouso aos con 

gressJstas de horas . Na pari 
te da tarde seguiram-se O-s 
deba.tes nos círculos de e 
tudo da conferencia da m 
nhã., peJas · qufpes especial 
za>das . Houve ,palestra p 
ra estudaf'tts por um ,a 
cerd1lte dirigente de Fcd 
ração. I 
BI~ v-ós 

_.- PRESENTES 
Notam - ~ a presença. d e 

Dom Frei Felicio Cesar da ' 
Cunha Vas<·llncelos e Dom 
Grtttlmí P~. 

mente Arcebispo d~ Ribel· 
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O leitor conl1ece o homem carretel? Conhece-o, 

na certa, e de sobra. Em regra, é penonalísta, arro
gante, 'cheio ·de veleidades, todo prognóstico, oni:i
cien,te desbJ·.avaclor do futuro. 

Em m atéria de Fé, apregôa-se católico, faz côro 
com os ~m-Deus, colocando no pelourinho os que 
reeorrem às fontes ou aludem à história religiosa. O 
a pêlo aos L ivr os Sagrados não passa de "ev,angelismo 
a nacr ônico" . Nada de louvôres e orações aos que 
.nos procedem com o sina l da Cruz· A Hiera:rquia não 
constitui um élo de união a Pedro e a Cristo, I:.e
dentor do mundo, nem há falar na continuidade do 
m agistério eclesiás tico ou na sucessão do colégio 
apostólico. Todo o passado - é o lugar comum do 
grupo - apenas relcmbra êrros. intolerância, · santo& 
inexpressivos, Igreja comprometid~t. e das condena
ções. Os que o.usam mencio ná-lo.4 ão ultrapassados, 
medíocres, surdos an sinal dos tempos, surdos à luta, 
ou m elhor, à conspi rnção ' · em prol de 
uma Igreja men os espiri1. al, menos sa.crantental. 
me.nos santa, em uma pa avra , menos preocupa~"& 

com o 1\.EGNUM DEI. ~~ 

Obstinad o, interrompe qualquer raciocínio, 
qualque.r d<•bat e, ,cúm uma ref crência pomposa an 
a tual , à moder n idade, ns exigências do mundo novo, 
à ordem nova, às novas fi\rças sociais. Joga com pala
vras, olvida soluções, na ",abertura pa ra o futuro". 

Até os Ponlíficeo, sim, até os Vigários de Cristo) 
são classificados da Iinlm tal ou 01(~1! , como se todos 
não assentassem sua atuação nas- linhas meJt r as da 
ver dade da justiça, do amor, da liberdade, da pa7; 
com o s~ todos ignon;ssem as not,as características 
da Igreja: uftt a, santa, catól ica e apostó1ica; corno se 
todos, na missão de evangelisar, de marcar a presença 
do F ilho d t: Deus n o mundo, não estivessem atentos 
as mudn nças sociais, na defesa de um ··cristianismo 
sempre imutável e sempre novo". 

Cho('a-se, desce a críiica desabusada e implacável
taxando-a de intolerante para bnixo, porque a voz dO 
Papa não coincide com was idéias e inclin;lções. 

Apesar de tudo, faz questão de IH'oclam<U"-se !sub
misso à Igreja, mas logo esclarece/ que se curva 
apenas aos ensinamentos LEGíTI~lOS. Com c~la 
pseudo-obediência, não perde os an:s de docente, de 
superior, de excepcional. O homem-carretel é assim 
mesmo: n ão sai de sua LINHA, não muda, não se 
trava, não se desam1a, não se corrige, não renuncia .. 
não se humilha . 

Se o fiel , cumpr indo o seu dever, nã@ dá tréguas 
ao vício se comb::tft o êrro, a heresia, se faz um pro-

' • I • nunciamento, ainda que no plano dos prmctplos, con-
tra o ccmunimto. a . ad,,crtência n ão tarda: - A1to lá, 
istp, não é pl'Ude~lte, nem cristào. f: obra negativistd 
e polêmica. Não estamos numa época de hostilidadct. 
e an!~.mas. O que cumpri ·é ser a f<~vor, _ e não conln:. 

Destarde, o que se antepuse}tas lei ; de Deus, a 
Verdade, '· a o legado espiritual de Cristo", em suma, 

• 
GEHALDO B.EZEH.RA DE MENEZES 

não merece condenação. O melhor é clamar contra 
a Igreja, contra o Papa, cc>Jltra tudo, menos cont ra 
o êrro, a ~pressão religiosa, o ATEtS:>.IO P' .OVD
CA:!';TE. 

Insisto : a crítica, me ' mo construtiv,a., à doutrina 
marxista , únicamen±c por ser crílica, é tida, sem cons-
trangimento, por uma doença, apelidada de '· te rror ~ 
ao comunisnH~ e revela wna . . atitude / sobram os JJ}.~ 
epitetosl "estr)ta'', "unilateral'', ''i s~acionista" , 1"-~- \ 
.. reacionária", 1 

.. pü lít ic:1 ", "an'i-demncr:-liica ··, de 1 
prh·ilégios", •etc. Ü hom eurcanetcl p~a e r -pisa 
neíitcs ch,'lvÕE::fl , me~mo sa bendo que a Igr eja conti wn 
a condenar o conmni -;mo ateu e su ;~ inc" lF1<1í,·cl 
líto~>ofia dt .1da. •IctlLrm·, <· n : 'P ,, ti . . .. : ,. 

mentos pontifícios, é :t~ itar Q .a nti-c{lmunismo .... . 

f'ode a Igreja, sem fugir à sua mi s:o:.ão aposlólit';~ 
cOllcierur ··as raí7es matc-ria l' s±as do ç«pi'tllismo'' ou 
··o at,císm o prál i co da civili?ação bur !ll'~~m ,. ; F ode 
denunciar, em têrmos can dtntes. e no:;; divers.Js pla
nos, a "onipotência econômica'', os dcsacêrtos e in 
justi<,:a ~> d o capitalismo, do século passado e do :1tual. 
como o fez por seus Pcntífices, entre outro · à ocn
men1o , na HERF \I ~\OVAHU~I , na QUADRi\ Cl~ SJ -
1\!0 Al\'NO, na MATETI ET M AC ISTHA, na VACEM 
IN f~~HIS; ~~~ "de~ :.: cr ~os problem,:ls conf:rdos 
e positivos d~ ~~so seetdo , a pon l o de rc:•lp ·· ns 
cunhastes enhe as na(;ôes dcsen vohicias e.f tó~e:-en
YOlvicbs. deplOI andtl llC.:Í<1S "o e. h d o dC' i ,(!J, J nci:: ' 
n aual se dehatem milhões c milhil··:s rlc fl. l~ •. ~ lm-
maHÔ~"; pode rec ;.H P'~Il' "o fJialwlecimento ~~''IÍM 
coope~~ão interna' i nal no campo ccc-néi,nk ·· (<;.a_w 
diam Jb'\. ~; po pôr-se à gnerr<l, ao enh:1 .tmS· 

mo, ao r<~~'fs~o; pod pronigar as estruturas qu ::: se 
antepõem aos di rei1os do homem ; pocle fixt r amplac 
diretrizes através de sna doutrina ;.ocia l - nada, nh
solutamentc nada, sati::;faz jo hontem-c<Hrct.J, sempre 
irredutível. 

O que lhe importa é que ··a Ign:j;~ fiqn '' cima 
das p~ixõri: = reabilite-se; desprenda .. se ' ln s.,ado) 
n.:pud.an. erros ecmnuhlClos de outr eras, de es
treito e fanát ico abscurantismo; · .ça p1 cconcd tos; 
de-;faça ··,alianças comprome ; seja üJ,Orlnn istfl., 
tra nsigente, liberal ; CS'Juêça a promes:::a de c, isto 
e se t rammude no rochêdo submer~o, despojando-s(' 
do patrimônio sagrado a,u~ . Filho (mícü J];e confiou. 
Para dizer tudo, não ccnJcne o J'f'.:t1c; ·i ·:!lú,,no, com
preenda-~, faça-1 e c<~>1 · ·. ; ,i~s. in(. J j :~ c-!: :. : ,' ·, ~. ,. 
lado, apo~ suas tes·cs~ Eis a ex' ranha, e ~ : ·car:dalo • a 
receita, "para que não 5 C aprofunde o ahislll o entrl' 
a Jo-rE'ja e o mundo moderno ·· ... 

1j.hora é de tJ";t.nsidncias e conc2ssi~cs : Que a 
Es:p~a do Vt'1bo - re,si,,l o :lpêl() - niio dê om ido 
ao ~. "cafad rc·~ de hen:.~ia ""· Não apro f11nde diYer :.~ e n· 
cia:;. ''Concilie·". ~- a exo r-t aç;';o é !'.intt~mátic.ttl ce.itan· 
do. sem prevenções. a dn Pírina conmni ta . }. handone, 
decidid:~n~en1e , o snbr~<latural; repudie os Sacw w!'-· 
tos ; reJCltJl verdade!- eterna·' ; a l:te1·e a c~epçao 
crísl ii d!t vida c do munc1(,; IJitHll • · consinta, afin;'l,l, 
- suprema bla.sfêmía - na eliminação d <.: Deus! f.:ste , 
nem m :ü s, nem meniJs. f\ espírito concilíador, se qtu
zercm, a linha do homem-carretel. 

Tranquilizenrse os cat;óljcos, pois não ~e pre 
tende fechar ou .extinguir a Igr l.! ja· Est.a deixaria , 
únicamente, de traduzir .a imagem do Povo de Deus, 
de f>er a instituição religiosa. de· tinada a prolongar 
a ohra redentora de Cristo, de · ter por J\USSAO 
Pl\óPIUA "transmitir pa.lavras de Yid<t, comurnic.alr 
vida didua à humani dr,d·::", sep;undo as expressões d<• 
Rw•er Haubert (lnt.rvduçii.o Geral- NOVA HISTóRIA 
n:, J.NGREJA - 1966. pág. 81 . o que Se pretende ( 

1 arrancá-la de suas uri gens ·divinas; é abolir o seu 
plan n espiritual de con 'ersilo e salvação das alma::.. 
f:mt;~•;ia ükôpica, cuja supn::ma.cia não ~e justifica; é 
circunsclevê-la a uma dimensão socia l, sem '\Jersp<:c
tivas sobrenaturais", vol1a da, po r inteiro, para o 
LCSCPvolvimento m:< terüll, i~a ~· él aS reaJ,dades terres
treS, w jo primado nin.0,uém poril em d{,vida. 

íJma cois.a é celta : da l ·~reja, nada restaria . 
\1. está sem disfarces, a que extr(!n,• haver i.'1 

m·~n . . v . 
de chegar o iinhál ico, g~osseiro sim bolo da p_rof a-
na ~·ão, da insensatez, da Impostura, _do ~ntregmsm? . 
Urge que al guém, sem o tem or do JHrgao ele r~~·~·, .. 
g:·::tdo ou reacionúrio, lhe aponte os êrros? a posiç<t:'J 
radicalmente falsa, clesncr: e ante, suhversh·a . 

Afinal ele contas, pude-~' e e deve-se lutar, cons
cicnt..:menLe, cora jof'?..menic, por. uma ordem soc!a1 
lT',"i i<; hu11ana c maL crisJl. na ·rlefe_s~~, q~1e S·~ i n;~'.õ:, 
dos "opr irnidos pela miséria e pelas l11JuSliças soct:ns . 
sem que haja mi ·ter arrasar R Igreja , côr po de Cristo 
e tem-plo do Espírito Santo, ou trai r a .'.ua n'len ~:1~e.1 1 . 

1\ão é sob os e ~:;cOJ~lhros da liberdade, num clima 
to ta lítúrio e ate~ nu o é ''r•1el':,!ulhnndo Cm trevaS", 
q11e se pode pugnar. em n ome tla .Justiça e do ·~-~l?r, 
contr a o egoísmo, a cxplora.ção degradan'e, a m1scna, 
o aniquilamento da pcssôa humana. 
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SERVIDOR D~ PALAVRA! 1!: o título ·que melhor exprime a 
intensa vida apostólica de D. Antônio de Almeida Morais 
Júnior, benemé:ito Arcebispo Metropolitano de Niterói. 

O seu zêlo pastoral, que é uma· chama dhina, não comporta li
.lllitações, bem o sabem os que lhe conhecem a vida, marcada 
por grandes empreendimentos, desde Vigário em Guaratin
guetá, ou, na plenitude do sacerdócio, como Bispo de Montes 
Claros, Arcebispo Metropolitano de Recife e Olinda, atualmen
te de Niterói. Em sua atividade, plena de lutas e vicissitudes, 
tlm ideal o domina, sem desfalecimento: a glorificação de Deus, 
B continuação da obra de Jesus Cristo, através da Ecclesia 
Una, Espôsa do · Verbo 

Saudando-o em sua posse na Academia Fluminense de Le
tras, apontamos-lhe os méritos de realizador infatigável. Da
quela o~açào, permita-nos o leitor o traslado da súmula dos 
11eus livros. 

n·. Antônio, benemé-

1'ito Ar-cebispo metro

politano de Niterói, 

justamente considera

do o maior orador sa

cro brasileiro da atua

lidade., teve o seu livro 

"Discursos e Conferên

cias" prefaciado pelo 

acadêmico GPraldo Be

zerra de MPnezes, uma 

das mais altas e.rpres

•õPs ria c'llltura flu m i

nense. 

* 

"Na alentaria monografia sôb1e ··A do!llrzna ae ,.·,euu , 
em terceJra eciição , V . Excia. Revma . não se perde em criti
ca. estéril. Frisa lhe ""O grande valor" e "as grandes lacunas". 
Repete Maritain, para quem Freuc! '·foi admirável em muitas 
coisas". No r.ntanío, com que veemência fixa o aspecto nega
tivo da teoria . Rejeitando-lhe os êrms, dissipa os devaneios de 
um desnlenu:tdor "p:·m-;;exualismo". Na "interpretação dos fa
tos"', em :JUe estrutura sua qoncepção, o ilustre psicólogo de 
Viena chega '·às mainres monstruo~idades como a de ver nu
ma criança, ainda no berço, um inrestuoso ou um parricida 
em pro1eto" . 

Na análi3e psicológica, há aspectos, embora chocantes, que 
não podrm ser suprimidos. Ainda assim, não é sob conjectu
t·as desconPxas ,ia dizendo diabólicas, ou com enigmas impe
netráveis :niio é proJetando, à fôrça, em todos os quadros da 
v!cf1> . um fnncto inconsciente d·e lascividade e de lama; não é 

araultetanrlo um automa ti•·mo pslqtlico-sexual, inverosslmel, 
depl:Jmen 'i·e que se chega a explicações definitivas no e·s
tudo de caracteres, temperamentos, ·disposições, lutas e feitos, 
p9r~ qur se desvPnde ou rf:' t rate a personalidade humana. 

A tal respeito, V. Excia. Revma. não perdôa a maneira 
por que Freud invade os domínios da Arte da Moral, da Li
teratum. · da Relig!ao, venao, em todos êles, num materialismo 
gro~;;eiro, rPpugnante, apenas "a sublimação da sensualidade". 

Ape>.a r destas incursões em tantos dominios, acentuou Ro
lanct Dolbiez, "a. investigação psicanalitica não explica o que 
hà de filo~ófico r.a Filosofia; o que há de artístico na Arte; o 
que há. de rf:'ligião na Religião .A especificação dos valõres es
pirituais escapa ao instrumento de investigação criado pelo gê
nio de Freucl". 

Tenho E'm mãos o livro do Pe. Cantera "Jesus Cristo e os 
Filósofos"', traduzido e apresentado por D. Antônio. Confessa o 
traclntor que seria capaz de assiná-lo como expressão viva da 
obr!l quP. nos ~onhos dP sua mocidade, desejava escrever sôbre 
a IJP!Pza clivma do Mestre . 

ouv1 Psta qín t f!~e lapidar que a pena do nos10 Arcebispo 
dek. ·ou acêrca das idE' ias triunfantes na centúria passada: 
• .Renan e todo o século ~. reflorindo na. !igura pálllia de Je-

SERVUS ERBI' ·DEl 
': 

. · ~6 
o V.~,.,.~ 
. ' 

Prefácio ao liv~ ''Discursos e Conferên
cias" de D. Antonio 4e Almeida Mo1ais 

sus despojado do halo .divino. Século de orgulho descomedldd. 
Spencer procura sujeitar a evolut:ão humana às fOrças ri(ll
das da natureza material; Fourier· cria o homem do pro~ 
indefinido; as evocações do angelismo ressurgem em Rousseau, 
Marx arquiteta o seu estruturalismo econômico; Hegel, conf\Jnro 
dindo o homem e Deus, aperta todos os fatos dentro das fOI'Qt(B 
de sua dialé"ticf\: Comte deseja apagar, com a esponja do Posi
tivismo, o sobrenatural e a metafísica". 

EZERRA DE MENEZES 

autoc de "Hou,Ld ot He(lven", que, após suplicar o auxfl!o dos 
santos, rogou· 6. RainHa (!os C2us : 

.. E por fim, e acima de todos. o Virgem Maria, 
Se de tua alva pureza 
Algum proveito pode êste livro timr, 
Cobre de lfrios cada pensamento!" 

A conseqüência ai está, no juizo do tradu to r emérito : C) Em 1964, publica "Breviário de Maria", páginas de gratidão 
sÉ.culo XX "nasceu atormentado" pela necessidade de 

1
Deus e e amor. '"'Iludo .em nossa vida, - confessa na introdução -

recuperação dos homf:'ns. dependeu da misericórdia e do carinho material de Nossa se-
Do mesmo teor, de resistência ao êrro, o seu penetran~ e nhora". 

erudito . ensaio '"Filosofia da Liberdade" (Ed. Vozes, 28 ed.) . Do livro, retivemos o traço essencial, ou sejam, os concei-
E' livro de pensador vlioroso . Na agitação incolor da m~. tos sôbre a, SantissUna Virgem e a maternidade divina - ecce 
pondera, "pret.ende~se rf:'duzir o homem à. categoria de sim) les mysterium dico, na frase de São Paulo: "Ela se 'associa a Deus 
autômato. negando-lhe o verdf\deiro. valor, aniquilando-lhe I. no soberl!-no mist&io. da Encarnação e da Redenção. Sem Deus, 
personalidade". Na concepção do homem, está a fonte da u.. Cristo seria apeh!s hOmem. Sem Maria, Cristo seria s·Jmente 
berdade: •·ubi S1Jiritus, ib liberjtas". Define-a como constitui..... Deus, E o céu e a krra permaneceriam separados por um 
da, essencialmente, da "conjugação da inteligência e da vonta.i:, abismo insondável". ~ 
de": •·pelo domínio de nossa entidade moral, pela projeção ~ Com a mesma a~eza, retoma a idéia central da encarna-
ra! de nossa vontade, é que somos realmente livres". - J; , çio r\e J~us Cristo, "isclarece, como que penetrando ti.o "in-

S. Excia, Revma. reproduz a sentença de Monsabré: ">3u~ terior do "ni!stério" : 
pr!mi o livre arbítrio, e tudo se tornará Inexplicável ,ridicu!p~ · 1 "Em tôdas as grandes obras da criação, Deus age por' cl.e-
odioso, na v-ida prática dos povos". ·Repete-lhe a apóstrofe": -!!" ereto: "Pa.ça-se a luz!" -,; a sua voz ressôa sôbre o cáos e o aáos 

"Que me importam os gênios, os heróis, os benfeitores da humn- descerra-se nos esplendores rui ordem. 
nidade, os santos, se o que praticaram não foi em virtude ela "Até o momento da ' Virgem, Deus agira semple por itilpe-
líberdade, mas da necessidade fatal?" rativos: '"Abraão, sai àe teu pais e vem para a terra que eu te 

A ânsia de pregar e difundir a verdade, de "convencer os mostrar!" 
homens" (li. Cor V, 5-11) e a_trai-los aos caminhos do Senhqr, '·Em Maria, Deus poderia agir do mesmo modo. Por que 
impeliu D. Antônio a escritos polêmicos, como os que enseja- Dio influiu sôbre o seu consentimento? 
ram a publicação, padre ainda, de "Evolução e espiritinnr) . ....-. ·~:· .. ·• ~Di'a prodigiosa! Vêde como o mistério da Encarnação 
:studo filosófico-científico". Sua critica foi tão persuasiva, . - \"tÚ· c!epender-de uma palavra que a Virgem deve pronunciar na 

tão apostólica, que o ínclito mestre paulista, Dr. Urbano Pe- · \"... resposta ao Ar'êanjo, mensageiro do Altíssimo. Sem limites, !>Ua 
reira, autor do livro sujeito a debates, "Nós e o universo", re- ·· anuência ao apêlo divino: "Eis aqui a esarava do Senhor. Fa-
pudiou idéias e convicções. Iluminado pelo dom de Deus, ençon- ça-se em ml~ segundo a sua palavra!" Desta resposta, pendeu 
trou, na plenítude da Fé, na Hóstia sacrossanta. o Caminho, a nossa vida, nossa história, nosst~. salvação, nossa glória eterna". 
Verdade, a Vida. , I Na saudação ·acadêmica, não omitimo!! o trabalho do pree-

ConsagrOU" "Ciência e Fé", resumo de discursos e coqfe- _ . minente Antistite, dado a lume em 1939: ."A eloqüência dq.t 
rências, à "mocidade ·estudiosa de nossas escolas", restrln~- ·· • tem'POS novos". São muitos os liâmes ,que vinculam aquêle es-
do-se, como afirma no prefácio, à "essência; do problema eJjipS tudo à. sua . nova produção - "Discursos e Co'l}oferências". 
solução". Vale a pena ler estas lições de mestre sôbre o ve!ho A época, Monsenhor Ascàni<f Brandão assin1 se pronunciou: 
preconceito ·- velho de muitos séculos, empobrecido e apodre- "Tudo aqui é nOvo, original e belo. O estilo m011tra o orador, 
cido - em que reincidem tantos espíritos subjugados à pseudo- o intelectual, o erudito. O assunto mani!esta o coracão abra-
-ciência. ' . sado do apóstolo, do •·Hrr.no Dei", do verdadeiro semeador da 

·Em "Capital e Trabalho", alvitra ou analisa medidas.~flbe palavra de Deus. Quem não conhece êstt-, q1,1e, ainda tão mO-
lhes assegure o equilfbrio e a união. Investe contra leis (1: 4oU· ço, já é, sem dúvida, uma das glórias do púlpj.to nacio11al?" 
trinas inaptas a uma época e a uma sociedade batidas, rude-. Não· há mister acrescentar encômios ao ltvro. -Deixamos o 
mente, pelos dramas humanos da civilização industrial. O que julgamento ao leitor, apos sentir todo o t>nl"ll!l to e cs!or de :seu 
se impunha, e impõe, é a valorização do trabalho, com suas con- Ntilo, todo o ritmo e propriedade de suas palavras, num tre-
seqüências práticas, e, ao próprio tempo, a garantia e o estímu- eho capaz de abrir oti invadir as a111las. Atente-se no tom do 
lo à. livre iniciativa. seu verbo: "A homilia é tudo jorrando do próprio Homem-Deus. 

Acordes com os ensinamentos contidos na Rerum Novaru.m, A visão de sua pessoa, o significado de suas palavTas, a inter-
na Quadragésimo Ano, nas Mensagens do Natal de. Pio XII, na. pretação de suas parábolas. a conseqüência de ~eu ensino, suas 
Mater et Magistr.a, e tantos outros documE:'ntos pontifícios, ba- • invectivas; seus sofrimentos, suas lágrimas, sua alegria, seus 
tem-se os defensores da doutrina social católica. por um Direi- ' milagres, suas humilhações . Tudo, na homíltl, se desentranha 
to do· Trabalho que assegure aos que labutam garantias legiti- de Cristo. E a.qui resplandece a palavra do oráculo de Notre 
mas, reais, irrenunciáveis . Não concebem êsse Direito, que está Dame: "De dois lugares distribUÍII\OS Jesus Cristo às multidões : 
alicerçado no respeito à pessoa do trabalhador, conatruido, ou do tabernáculo distribuimos Cristo feito alimento; do ptUpito, 
antes, destruido, sob os escombros da liberdade humana! distribuimgs Cristo feito. verdade!'' 

Num esfôrço sem tréguas, D. ·Antônio descobre ~lpal'a "Discursos e Conferénci~· bem resumem, com novas res-
escrever "No limiar do casamento" <Editôra Vozes. .... "-~.), sonA.ncias, a obra do autor. D. António é o pregador que se co-
magnif!ca súmula dedicada aos jovens ansiosos pel~ ~nStru- nhece, Lacordaire redivivo, imigrado nesta~ plagas. Não escl!do 
ção de um lar. · · .. · episcopal, gravou a fra5e, expres.~ão de sua vida: •·Anundabo 

Na delicadeza do amor cristão e sacerdotal, em KtHO -.ces- Veritatem". 
sível, atraente, lúcido, pública "Almas de criança", no qullll • Leia-se o elogio do escritor Ciro dos Anjos, acolhendo-o em 
não insere histórias "arquitetadas ou sonhadas", mas 'Íraduz respeitável instituição literária:· "A Academia Mineira, · Sr. Ar-
e registra tuqo o que o surpreendeu de generosidade, 4fl fbne .. ,.. cebispo, honra-se de poder contar, entre os seus, um homem de 
gação, de ren(mcia, de heroísmo, de nobreza, se ~. -4e pensamento da estirpe de V. Excia . Revma .. Mesmo para os 
bom, de terno, de puro na alma delicada e irrequieta• ~ uma que não sejam católicos, os títulos que V. Excia. Revma. · con-
criança, Tem-se a impressão de que assumiu a m~ atiRa- quistou na tribuna cristã, os êxitos conseguidos_ nos mai& pres-
cio ~ de i'rauoil 'rbwuplon, couhedcSo pUII&a~ ........ ~ ~ ~ :BfUI.l ~ e\lfieientll para J\lltwc:ar o 

1ngresso tle V. Bxcià. Revma. JM8ta CM&. 
substâ.ncfll!' des5a11 orações sAo da meJbor 

Não é outro o pronu»c:lameuto de 
"Ol'ador ·de largos e poderoaoe .reou1011, 
sociólogo, filósofo, cientista, D. Antônio de 
nior é um dos luminares da Igreja Cat6U. e v.1il& 4a1 ......_ 
ras brasileiras. Não há &ema que, · em mas lllloe. , .. apx 11 • i 1 
lacunoso. Entre os muitos dotes da.te brilbante ~to, · ,.,.. 
ta-se, o fundamental, é o de orador, dos ID&iores de JlCIIIO -... 
po. Dicção perfeita, 'YOZ de timbre podel'ó!Jo, ~~1 ~ 
çq, na tribuna, fluente. er\ldilo, pe~ito no ~.rde metAfC!Nr. 
imagens imprevistas, completo domfnio de li pmprto, * !'Ma 
a tin~ o sublime em . J*'Ol'ações magnffieu" (" 1ffft6rfG ela ,u;. 
teratura Mineira", pa.g. 256). . ' 

Valeriam tais palavru por 'llllll apfeii8Datio de .,~ 
sos e Conferênci.a&". Contudo, é importante notar que .._ . 
orações traduzem louvtvel empenhq c;le evangelllaçlo oultulaJ. 
de conhecimento das coLsas de Deus e 'penetraçlo da n. Pala 
falar a lingua~em do autor, demOllSllam que "a C\lltlÍra ~ 
lica não é incompativeí com o mundo, DO que o mundo tem· ele 
real, de certo, de equilibrado, tle verdadeiro e humano•; -
lncompatibllidade se restnnge ao Jp.UJ1do, oruel e iDJuato, ~ 
cido pelo "espírito de 1'Bklade, de orgulho, de~. • 
cupidez". 

Oferecem uma vilio oriaiA da oc}aem e do deRIDo do -. 
mem, dos seus problemaa, na maiB oompleta fidelidade 110 v.-
bo, criador e redentor. ' 

D. Antônio reexamina o tem& da liberdade, p&r& fn..: 
•a yerdadeira, a (IUe faz do homem a fmaaem tle D&., é a ... 
berdade regulada, dominada, aantiflcada peJa lei. IDOftl•. 

De prega~or exim,IQ, a.te conceito: •o eepfrlto é o brado ele 
infinito, o grito do cfu., a inadaptaçlo ao contmaente. u -
que se abrem em vOo de luz acima dos tumultos da ~ 
A voz do espírito ~ uma palpitação que tem tod011 os coJorldm. 
li: o sutil,<~ imaterial, o penetr~nte, o firanapan!nte, o elade 
tlumfnador. ·A maior expressão :Qumana é, poia, aquela ... q.a . 
há o sôpro do espú·lto". :D&f, 1. ConclUIAo irreeuát'el.: •a ~ 
lavra, sinal da razão, ~ o siBa.l do . homem~. 

Reproduz um texto do Deutero~.~- "eauira a 
estuitfcia dos que pretendem f\llir ao poder ~:tltue•, e ~ 
menta, lúcidamente: "Dews é o Senhor de t.Maa~tariil. 
Tem direitos inauferiveis de dominio .obre nós. a.te domlalo 

· f: func!amental, absoluto, universal. eterno". . 
' ue admirável meditação l!Ôbre a morte! "~ f\lair M 

. . ·,suas mãos, porque ~~eus braços têm a extranba pqíflncia de a 
. ilcomodar a tôdas as distâncias e a todos 011 lUgiU'ftl". l"lca

nos uma esperança: "aó a virtude e a l!&Dtldade podsrio -.... 
truir o seu negrume". Ellcre'll'e Daniélou que Cristo, "na DOtt. 
ele sexta-feira santa, descendo 6. Prilto 4& Morte, quebra-lhe 
o ferrolho de bronze e, na manhl. da Pbcoa, ai nncedor a 
infernos, tend() destruido para aempre o. _poder 'da Morte, para 
:&le e para tôda a humanidatle" ("3ôl1re o 1Mstério d4 hi3t.6rla•, 
trad., S. Paulo, 1964, pAg. 18'1). · 

l"r.lta-nos ressaltar a àiferença. entre o Ol't.àor pi'Otue e 
v pregador. A esaencial consiste em que o prjmeiro 1t preocupa 
C:Om a sua palavra; o M~Undo, com a palaYr& de Deua, QQe • 
enYiou. "N§.o pregamos & nós mesmos, JDall a Cristo Jes\111''. _. 
creve Sio PaUlo (fi Cor., IV, s-6). 

Ninguém anuncia com autenticidade a Bôa. nova, se o ja.. 
terior nAo estf-,er forrado de Crillto. Os que foeem ao olhar .t. 
Deus, ~ que não lllltAo na Oraqa, caem ao arUttciallsmo, -.;.. 
torma.m a mensagem ,falatficam & Palav:a, ClOillpurcam a 11111-
do. Quanto mUito, lembrariam aquêle Jdpócrffca8, 8011 qlllda • 
refere São Mateus, "que 1011tam de orar em pé Da sfDaaola', a 
fim de serem vistol! pelos homem" (llat., Vl, 1-6) • 

Não importa ao pregador o juízo, a tncompreenaio, o mw
múrio dos homens. Está na Primeira EpfstoJa aos ~ 
"Amaldiçôam-nos, e bentllilemos; peuegucm·n05, e 8QP011a• 
mos". 

Uma coisa é certa: sem luta, o Apótltolo 1lio dá o'"~ 
nho do Cristo, não exerce o ministério da palaYra, nlo p:omo
ve a invasão do bem, não conquista os corações, nem 01 eclll• 
verte, não consegue, em suma, a união das almaa a Deus; -
luta interior, que se traduz nas provações ou combates esplri
tuais, e sem luta exterior, que .e reflete na re~Jlstênda ao flrrG 
e ao pecado, sob as formas as maiB diversas : cisma, he1wda. 
superstição, idolatria, mito, despotismo, malicla, orgulho, corrup
ção, concupiscência. 

Que êxito pode ter, na prédica da Verdatle, wna inteliatD
cia que · se desgarre do. sobrenatural, que n§.o se aqueça ou h
mine no amor trinftáric, vale dizer, que nio conte com o poder 
de Deus, que não se prenda à Cruz de C1isto, que não mergulhe 
nas profundezas do Espírito Santo? Reportamo-1106 a 8io 
Paulo: "Nossa pregação do Evangelho nAo TOS foi feita aàmen
te em palavra. mas no poder do Espírito Santo" a Te1s., I, 1> . 

Não prec~samos dizer mais: os "Discur1os e Conferhlcúu;", 
enf~ Mlie lino, ., ckl ~~ ifn:IQQr àa hWna .ae 
IJINII. 
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DEMAGOGIA E FORMAÇÃO JURíDICA 

Nabuco; o artista ex1m1o de Minha Forma
ção, afirmou que os livros devem ser, todos êles 
campanhas. Estou em dizer-vos que os discursoa 
devem ser, todos êles, mensagens. Os de para
ninfo, principa}mente 

Mensagem de afeto a quantos, ..generosa
mente, guindaram o mestre - no caso, o amigo 
·mais que o mestre - às culminâncias do encargo. 

Sei o que significa para o estudante o pro
fessor que não foge aos compromissos com a cá
tedra, frequentando-a, como de seu estrito de
ver, com integral assiduidade. Sei o que repre
senta o mestre que se não contenta com as exi
gências legais mínimas, no · sentido de provocar 
a manifestação da classe, -na rotina das provas 
parciais ou do exame final de cada ano, e im
prime ao curso, que não quer monótono, maior 
vitalidade, ouvindo os discípulos, fazendo-os 
participantes ativos da aula, seja para ~
lhes maior entusiasmo pelo estudo, pelos traba
lliõS escolares, pela carr_eira e ideal que abraça
ram. Sei o que constitui, para os que anseiam 
aprender, o professor que se não restring~, no 
curso jurídico, à exposição discursiva, pondo-se, 
dia por dia, à sua disposição para dissipar dú
vidas e debater problemas. 

À falta de razões de_ ordem cultural, fui 
buscar, no apêgo ao trabalho, na consciência do 
dever, na fidelidade aos moços, a justificativa 
dos vossos sufrágios, elevando-me à dignificante 
posição de paraninfo de uma turma de escol. . 

Não faz sentido o silêncio ou despreocupa
ção do aluno em tôrno de pontos insuficiente
mente expostos ou esclarecidos. Jamais uma 
pergunta imprópria, intempestiva ou uma res-· 
posta no mesmo tom, mereceram crítica impie
dosa do professor de Direito do Trabalho, que 
compreende, com serenidade, a natural inibição 
do dicente, os seus temores, os seus suores. Alu
no inibido não diz o que sente, não traduz o 
que sabe. As retificações devem revestir-se de 
compreensão para que o mal argüinte se anime 
a novas indagações, mais atento, mais seguro. 

Sois testemunhas de que o vosso padrinho 
-tem emprestado a êste aspecto didático atenção 
especial. -Carlyle exigia do crítico o estado de 
simpatia para bem julgar. Êste, não outro, deve 
ser o estado do mestre no julgam~nto cotidiano 
dos · discípulos. Compreendê-los, como se fôssem 
os seus próprios filhos, _.cpmpreendê-los, nos seus 
anseios;' nas suas . Angústias, na sua inquietação 
eRpiritual1 na sua sêde de saber, na nobreza de 
seu·s sentimentos .. Nãp . há pedagogia universi:.. 
tária que j~st\fique a atitude do mestre adstrito 
em minutos cronometrados, à fria exposição ci-

. _entífica1 _ 

Ministro Geraldc. Bezerra de Menezes 

Catedrático de Direito do Trabalho da 
Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro. 

Consagrando-se à disciplina que professa, 
dedicando-lhe a própria vida, estudante obstina
do, porque precisa. atualizar-se, só assim o pro
fessor conquista e mantém a autoridade da cá
tedra. Só -·assim, pode contribuir, nas Escolas 
de Direito, para a formação de juristas. 

Exultam os pais quando sabem que os fi
lhos contam·com a simpatia dos inesties. Noite 
festiva, de emoções incontidas, êste é o momen
to de felicitar-vos, pais, por terem os vossos fi
lhos conquistado a láurea universitária. Na des
pedida do mundo acadêmico, ao receber o grau, 
o homem, com o coração puro, mergulha no fun
do de si mesmo, e compreende, por . uma graça 
divina, num silêncio que é uma explosão de afe
to, tôda a extensão do aacrifício dos pais, tôda 
a profundidade do seu amor. Que consolação 
sobrehumana, que . prêmio o vosso! Afirmei, ~m 
solenidade idêntica, e peço licença para repet._Ir
vos: pelo futuro e felicidade dos filhos, por 
maiores as lutas, os pais não se sacrificaJ;U, san
tificam-se·. Em têrmos sagrados, é qu~ vos saúd?, 
bendizendo o vosso carinho, -o vosso despreendi
mento, a vossa perseverança, o võsso heroismo. 

Quisestes alçar-me às emoções desta hora ·no 
ano mesmo em que celebro as bodas de prata de 
minha formatura. Faz vinte e cinco anos1 de- · 
ram-me os colegas outra honra imerecida: a de 
orador da turma. Já porfiávamos, a êsse t~mpo. 
por manter as tradições desta Facul~ad_e de Di
reito, dirigida, no meu lustro acaden;.1~o, por 
uma figura que sobrepaira como leg1~m~o pa .. 
drão de gerações fluminenses: o dout1s~1mo, o 
integérrimo Desembargador Abel M:agalhaes. 

Conquanto todos os mestres cont~nuem pre
sentes em minha vida, consenti vos recorde, com 
infinita saudade, os nomes caríssimos ds Oscar 
Przewodowski e Oliveira Viana. 

Grande humanista, sonhador impávido, pro
fessor de coragem, o desprendimento ~m pessoa. 
eis, em duas linhas, Oscar Przewodowski. Inte
grava, é bem o têrmo, integrava a famflia aca
dêmica. Correndo sempre, braços abertos, "ru
flando as azas", diria o poeta, revejo-o, baixo. 
irrequieto, suado, "voando" de um colégio para 
cJUtro, pois acumulava cátedras, para viver, como 
vivia, dos exíguos proventos do magistério. A 
t-ribuna, que tanto o seduzia, era o seu fraco, ou, 
untes, o seu forte. Palavra expontânea, imagi
nosa, alcandorada, referta de exemplos recolhi
dos da histpria geral dos povos, -::- qual _Mi~he-

' let, era um "contemporâneo das gera<:Ões extin
tas'; - animàva as festas estudantinas numa 
obra · construtiva de compreensão e fraternidade. 
Defensor dos direitos do homem e da fraterni
dade universal. sabia advertir a juventude con
tra as investidas do aroítrio e da prepotêncill., 
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na vida interna e nas relações entre povos. Era 
de ver o ardor do lente consumado e querido de 
Direito Internacion_al Público, nas suas alocuções, 
exaltando a ordem jurídica, entoando hinos à 
Justiça, à Liberdade, à Paz. 

Oliveira Viana era outro temperamento. 
Ninguém mais avêsso à vibração dos anfiteatros. 
Selecionava discípulos, extendia-lhes as mãos 
amigas, encaminhando-os à sua Tebaida, inte
grando-os no seu lar. 
· À sua obra, lúcida, portentosa, atualíssima, 
imprimiu sentido sério, marcadamente objetivo. 
Pensador político, empenhou-se numa constân
cia de apóstolo, contra o "idealismo utópico". 
Deu novos rumos aos nossos estudos históricos 
e sociais, através de páginas desbravadoras, · co
mo "Populações Meridionais do Brasil" e "Evo
lução do Povo Brasileiro". Fêz mais. Construiu 
os alicerces do nosso Direito do Trabalho. 

. Meus colegas e amigos: Congratulo-me con
-vosco pela escolha do vosso patrono, que per
tence a uma estirpe de juristas, com três gerações 
- credite posteri! - em plena atividade inte
lectual, consagrando-se ao . estudo e à cátedra . 
do Direito Civil. Gondim Neto, insigne catedrá
tico das Faculdades de Direito das Universida
des Federais do Recife, do Brasil e do Estado 
do Rio de Janeiro, por seus méritos de civilista, 
por seus títulos, foi erguido à condição suprema 
de patrono da turma. 

Srs.: Deixai vos transmita um temor que 
me desalenta. É outra mensagem - esta, de uu-
v·ertência. , 

Com o processo de federalizaç.ão em massa 
das escolas .de nível superior, sem prévio e rigo
roso critério, - método inidôneo com que se 
parte, no Brasil, para a formação das Univet·si
dades - temo, sinceramente temo, se inicie em 
nossa Pátria uma fase vexatória de total buro
eratização do ensino. 

Incumbidos de abrir caminho às novas ge
rações, os professores brasileiros repelem, com 

. altivez, a possibilidade de serem reduzidos, na 
sua missão inviolável, a simples assalariados da 
inteligência. 

As nossas Universidades e Academias não 
podem converter-se na "terra de eleição" do 
(lmpreguismo.. Centro sério de estudos e deba
tes de velhos e novos problemas, colimando o ri
goroso preparo das gerações, a Universidade, 
fonte educacional e marca da cultura de um 
povo, é, na frase do Professor Karl J aspers. da 
Universidade de Heidelgerg, "um todo onicom
preensivo, e não um ajuntamento de escolas es
peciais e de especializações". 

Comum, o asserto: as elites dirigentes de
vem sair dos quadros universitários, pondo-se, 
oernocràticamente, a educação ao alcance de to
cos. Não há mister pendermos para a extrema
da e sufocante socialização do ensino, sinônim'J 
de< dirigisrno intelectual, de .atentado à liberda
de do pensamento, de subordináç~o do espírito à 
razão do Estado, ou, ·mais claramente, de enqua
dramento cultural a um arcabouço totalitário. 

Insisto: a formação de dirigentes constitui 
uma das funções específicas . e históricas das 
Universidades. Ou orientamos os mo<:os com ho
nestidade e patriotismo, ou nos sujeitaremos às 
soluções demagógicas, ao ambiente que nos pro-

LEGJSLAÇAO DO TRABALHO 

' pici_am ~s _que !en~e~ pela astúcia, com a explo-
raçao fae1l e 1gnobil dos desalentos e aflições 
populares. Os que alcançam o poder sem o pre
P8:ro. que se impõe, desmoralizam-no, cau~am 
cnmmoso desencanto às classes dirigidas, con.
correm para o colapso da autoridade e conse
qüente império do artificialismo jurídico e anar
quia administrativa. 

Os que não ~êm senso de responsabilidade, 
o~ que se aproveitam dos sofrimentos e prova
çoes do P?vo, os qJ.Ie não medem promessas, o3 
quet .rastetJam nas .ruas e praças, impelidos por 
s~n unen os mesqumhos, os que incentivam o ví
cw, os que exploram ressentimentos e ódios os 
que i':lcendeiam paixões, os que desfràlda~ a 
bandeira rubra da explosão das massas os que 
a?astardam ideais, os que profanam a democra
Cia, em suma, os deJ;Uagogos e agitadores heróis 
da desor~em, não estão à altura de re~ponder 
pelo destmo do povo, de preservar a paz social 
de assegurar o império das leis e da Justiça ' 

A demagogia não tem convicções não tem 
idealismo, não tem princípios, . não te.:U espírito 
públic~; cética, _imprecisa, superficial, manhosa, 
nproveltadora, mconsequente, ridícula, abjeta, 
nunca se detém sôbre os problemas e aspirações 
comuns em têrmos de realização objetiv:a. Não 
lhe move o real sentimento de Justiça. Não con
tribui para a consolidação do regime . democrá
tico, rebaixa-o, cobre-o de lama. É vírus que lhe 
destrói os alicerces, abrindo ensejÇ> à instabi-lida
de social, à decadência, a mazelas, a corrupções, 
a atos arbitrários, a leis e regimes de exceção. 

Deante dêste quadro, a perplexiclatlc é geral. 
A impressão que se colhe.- amarga impressão -
é a da timidez, ou, .antes, da covardia de tantos 
homens de bem que 'se omitem, que cedem à de
magogia e transigem com a agitação. 

Sente-se que a mocidade, vítima daquela 
imperdoável deserção1 é alvo inexorável de per
turbadores contumazes. Ai do Brasil, se os mo
ços, para vergonha nossa, forem arrastados ao 
vórtice da anarquia . 

Nêste clima, jovens colegas, confortam e 
estimulam a vossa vontade, a vossa fôrça, o vos
so ideaJismo, a pureza dos . vossos sentimentos. 
Harmonizai a vida, os atos, com a fé do vosso 
juramento . Homens de cultura e do Direito, ten
des responsabilidade, e grave, na obra comum 
de preservação da Pátria. Profligai, com espí
rito cívico, a ambição desgovernada. Destruí a 
cadeia demagógica e revolucionária que, engen
drada sob o impacto de estribilhos extraf~tbri
cados, - Kruchevsk ~ixit - se avoluma e es
praia por êste Brasil desatento, comprometendo 
o equilíbrio, a dignidade e a compostura de nos
:;:a gente. 

É bem que se afirme, s·em deturpar a : his- . 
tória, que os brasileiros, na solução de proble-. 
mas vitais vinculados ao seu .destino de povo li
vre, sempre agiram por sua cabeça. Quebraram, 
por ~í, bravamente, os grilhões coJoniais. Por· 
seus sentimentos cristãos, _ àbolirâ~ o trabàlho 
escravo. Implantaram a República, impeli{l_õs 
por. seu _espírito1democrático. ffistabeleceram . u~a 
leg1slaçao de amparo ~o trabalha4or~ presc~n- . 
dindo de conselhos sedicios.os: · '' · -

Já vêdes que não precisamos de estranhas 
influências e atitudes desatinadas para solucio-
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nar os problemas econômico-sociais que nos afli- cumpre prepará-los em bases mais objetivlls. Sem 
gem. Podemos e de~emos empenhar-nos decidi~ UJU trabalho comum de mestres -e nluno'S : - alu-
d~mente; mi~a açãq'.- patriótic~ 9-e o:ütodesenvol: nos que não queiram cingir-se a uma ct:Itm·a de 
VImex:to. ~o?ei?-,OS ' e· .. d~':emos . reagl.r . cô!Itra apos~~as feit{l, . parli valeí·-me ,dâ. cÓnstrução ca-
pr~ssoes economiCas· ou artimanhas de' um -capi- moneana - seu:i um esfôrÇo maior, .. no sentido 
tahsmo desalmad?. P_?demos e devemos pugnar de que as gerações, já nos bancos universitários, 
contra a desvl!lonzaçao da moeda, que angustia desenvolvam o raciocínio jurídico e o exercitem 
o povo; cercar, quanto antes, de proteção 0 tra- no exame de problemas atuais, o ensino do di-
b_al~ador _do campo; amparar regiões onde bra- reito se divorciará d,a realidade e dos fins a que 
slleu?s ':I':em em condições sub-humanas, numa se destina. 
l~ta rngloria. contra a natureza e contra a misé- Se a norma jurídica, como expressão práti-
na - tudo Isto, e muito mais, podemos e deve- ca do Direito, suscita na sua aplicaç~o tantas 
m~s fazer, s~m embair os que sofrem, sem ani- controvérsias, por que afastar o aluno dt:stes dc-
qwlar ~s lets, sen~ bandear para a desordem, bates Y Na vida prática - advogados, juízes, le-
sem est_unular a ~Ilhagem da propriedade, sem gislad·ores, administradores - viverão êles o 
o cotllmo com agitadores internacionais sem drama do direito, nos conflitos resultantes de 
tnercadejar com a soberania do Brasil. ' sua aplicação. Seria ilógico negar-lhes, por 
~ Concito-,v?s à tarefa ~e restauração do de- amor a métodos tradicionais, a possibilidade, que 

coro . e prestigiO da autondade e consequente lhes assiste, de preparar-se para as tarefas de 
conftança do povo nos seus titulares. Concito- sua missão, pondo-os no centro das contrové~-
vos a uma luta inquebrantável geral contra êste sias jurídicas, exigindo-lhe um esfôrço próprio 
estado de coisas, esta anárq~ca s~bversão de de exegese, uma busca pessoal de soluções. 
valores, que reduz princípios ético-jurídicos à Não prego, vêde, o amor ao casuismo. Ape-
expressão mais ínfima. sar de Comte, houve quem afii:-masse que o ca-

Vamos partir de nossa trincheira zelando suismo é a morte de tôdas as ciências (Guelfi). 
por completa formação jurídica, atravé~ da qual Seria. a do Direito se, em tempo, não fôsse re-
~s nossos f~tu:os bacharéis, convictos da grau- pelido o positivismo jurídico, que o reduziu a 
~eza ~o Dire~to _e consagrando-lhe dedicação fatos, suscetíveis de observação, postergando, 
ma~t~ravel, seJam mformados das reivmdicações com furor iconoclasta, princípios morais que o 
sociais e se detenham, quando exequíveis e jus- informam e vevificam. Compreende-se a impos-

-tas, no exame cuidadoso do seu enquadramento· sibilidade de reduzir o D1reito, ém seus funda-
jurídico. mentos, a simples repetição de fatos ou de res-
. A mocidade precisa tomar ciência dos pro- tringí-lo, segundo teorias vãs, aoAimpera~ivo do 

blemas humanos, dos conflitos de interêsses di- Estado, à expressão do Poder. . lgo mais: pro-
t~dos pelo vertiginoso progresso material. Pre- fundo o alicerça. Refere-se Dugmt ao sentrmen-
Cisa prep~rar-:_e, com espírito arejado, para en- to de justiça e de solidariedade ~ocial como sus-
frcntar s1tuaçoes novas, para estimular e em- tentáculo da ordem jurídica. Para Ripert, · a ba-
J?reender movimento_s ligados a um autêntico rea- se é outra: a regra moral. Del V ecchio, a meu 
J~stamento de valores, à melhoria do padrão de ver, com acêrto, procura o fundamento último 
vtda, ao maior respeito à pessoa humana e à de- do Direito na própria conciência do homem. Es-
fesa intransigente de sua liberdade. tou convicto de que o Supremo Criador impri-

Seria inepto timbrassem as Universidades miu na conciência humana, reflexo da presença 
em ignorar os novos processos de transforma<'ão imanente de Deus em nós, o sentimento da ,Jus-
social, e apenas se resumissem a transmitir ~os tiça que se traduz no discernimento •mire o 
joven!? o acervo cultural de outras eras, sem ao bem' e o mal, o justo e Ó injusto. Assenta-se 
menos relacioná-lo com as exigências do mundo nesta prerrogativa o princípio incoercível da li-
moderno. "A Universidade - o conceito é de herdade e da dignidade humana. Deus não é 
Jaspers - deve ter a conciência mais lúcida de apenas a misericórdia Suprema, Deus é a Su-
sua época". - prema Justiça . Partindo de~tas idéias, Rui, na · 

· Ordenar a vida social, visando ao bem co- Oração aos Moços, transmitiu-lhes a lição de sua 
mum, tal a missão precípua do Direito, missão experiência: "De qua11to no mundo tenho visto, 
que não pode ser relegada a plano secundário o resumo se alicerça nestas cinco palavras: 
no curso jurídico. "Não há justiça sem Deus". 

Não se justifica resista o Direito às novas O que objetivava não era -indicar-vos os 
conquistas. O seu atraso, em relação aos fatos, fundamentos últimos do Direito, mas a sua roi-
pode significar, e tem significado através da ra, na fixação de condições indispensáveis à vida 
história, revolução social. Sem despresar as no- e à coexistência humana, preservando a ordem e 
ções fundamentais que o informam é melhor a liberdade, o equilíbrio de interêsses, a harmo-
adaptá-lo às necessidades do tempo, Às transfor- nia das classes, o bem comum. Como vêdes, o 
mações do meio, às novas formas de vida, tradu- problema do Direito é um problema humano, 
zi~do_ em regras _a,nseios coletivos, dp, flU~ ~on-. essencialmen~e humano. 
trtbmr para .o seu _descrédito como fôrça disci- N- , lh·, 1 · d · · · · r d ao e aconse ave o esencontro, dó aluno 
P ma or~. Em ~miJo ai~~' a h~a~:ddad~ re- com os problemas do seu tempo, tolhendo-se-lhe 
clamou tanto 0 .z.~lo · e arguCia dos ··JUnsta:s. ' -- .· ·a análise ·dos ' temas jU:rÍdicos . em' confronto com 

. Urge a revisao de método~ no es~udo do DI~ . os acontecimentos que nos arrastam e envolvem 
re1to A a d 1 - d · d h'stó · ' ' · · · -doutrlná P r. as re.~es. e-·or e.m ._ 1 nc.a. (' ··-"Por qu·e ·deixar, por ·outro lado, que o estudante 

. na, rmprescmdíve1s à formaçao dos alu- de Direito comnlemente e.ua formação nos em-
nos, pois !h~s · propici~m base cultural indi.Spen- bates da vida prática, sujeitando-o a decepções -
sável à vtsao de conJunto e ao exato conheci-
ment~_ ~e _tr~-~~-c~~m~i~ -- i.~~ütu~~-~r:,íª~9.~ .... --;.. __ .., __ , ~ · .- __ ·--· -- .- w.-··- ., _ (c~l'\1!WA..!l~ • ..J?J.;: .. H~> .. __ 

.-
c==========---~--------------------------------------------~%-n 
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DEMAGOGIA E FORMAÇÃO JURfDIC~ 

(Continuação de pág, l OS) 

excusáveis' A tese não me atrai. Tenho por 
mais eficiente outro método de educação jurí
dica, em que se destruam, quando possível, as 
barreiras entre os dois mundos: o escolar e o 
profissional. 

Não me animam preocupações rasteiras, 
ilão pretendo reduzir o ensino jurídico ao exame 
de questões ocorrentes, perdendo o estudante a 
noção das idéias gerais, para transformá-lo num 
prático de portas de auditório. Bem sei que nin
guém pode atingir alto. nível de cultura jurídica, 
abrindo mão da cultura geral, do preparo dou
tr·inário, quero dizer, dos conhecimentos aprofun
dados de ordem teórica. Nada disto se contra
põe à tese irrecusável do maior r ealismo no eu
Hino do Direito, harmonizando, como se impõe, 
teoria e prática, · estudo e trabalho, idef!,lismo e 
ação, pensamento e vida. Só assim, o estudante 
de Direito recebe, coroando-lhe o curso, como 
hoje recebeis, queridos paraninfados, .um título 
de cultura e um autêntico diploma profissional. 
Título e diploma que serão enaltecidos, com a 
njuda de Deus, pelos vossos méritos, vosso sa
nifício e vossa fôrça moral. 

9!7-:ZO 



GERALDO BEZERRA DE 
Especial para "A Cruz" 

O Cristianismo é o próprio Cristo, Vitima 
e Sacerdote, Verdade, Caminho e Vtda a conti
nuar. tJD nós e ~or nós, a obra da RedençãQ, Nes-o 
kq~ de S~ Sebastião do Rio de Ja.

L.·...JWl~u •.. Oisto continua presente: em bós, ~lo mi~ 
1Atlr*-1rta B\learistia; entre n6s. pela presettça de 
S\18 o ·Sr. Cardeal Arcebispo, Dom 
Jayme de Barros Câmara. 

A unidade sacramental com que o divino ~al
vador, restaurando a natureza humana, edificou 
s~u Corpo Místico, - que o laicismo envolventf' 
quer reduzir a triste realiáade, tão afastada do 
sobrenatural, tão vazia de Graça - exige de to
dos supremo esforço de' fidêiidade à Igreja Ca· 
tólica. 

A um Príncipe "da Igreja, Cristo a exercer o 
!lOVêrno das almas: a um Séfcerdote na plenitude 
do magistério edesiâstico, Cristo docente: a um 
Pontífice da Igreja no Alt~r do novo Testamett
to, Cristo sacrificial e propiciatório - não po~ 
demos lwmenagear e agradecer, em noine de um 
povo católico, senão com palavras de vida 
efemii. 

. "Deste, realmente, Sin,a"fSi»~II!K: 

tor de almas desde que adml!il$t.ras•~ 
ro lugar, a Diocese de Mossoró ~ 
quid_iocese de Belém dp Par.ã. E. 
de dezesete anos •. na tua sede atual, 
cuidadoso munus· pastoral. 

"Acrescentando novos 
ces também a função de Ordinãrio 
cos de rito oriental residentes no 
às necessidades do exército· 
dente da Conferência Nacional 
das os teus colegas, com a sal>ed:on~ 
selhos. Sua Eminência traz em si, como Bispo da lgre

"Os teus melhores cuidados ja de Deus. o segrêdo da unidade perdida. O 
lizares as _Visitas Pastorais alAm Magistério, o Ministério e o Govêrno do Senhor f d 

'd D 1 povo con ia o a ti na doutrina ,. repousam em suas mãos ungt as. e as. cn~ d d' . 
1 

· . • ' . . 
Redentor, dimana a seiva da Graça, a âgua vi"a 

1 

f a lSCtp ina crtsSta, por meio dt 
. . . oram para os eminãrios e para que saCJa para a etermdde. Ets por que, nestas C 

homenagens pelo transcurso do jubileu Episcopal J as ongregaçiSes Rel.üJiosas em 
de Sua Eminência, devem9s, antes do mais, jurar f ma e prãtica da virtud(". 

fidelidade a Cristo e I l~reja. De S. Cipriano, a 1 LouvemQS o Pastor in,fatf~IJ,Vel 
conhecida advertência: "Em vã~, protesta estar I ~e contr~ as injustiças 
na lgteja_ quem abandonou a catedra de Pedro, dOs problemas _do nosso tem.po e 
sô,bre a qual está fundada". A posição do católi- fundo. revelados em notáveis 
co é una, indivisa: pro Ecclesia et Pontífice .I pinas imorredouras sôbre a 

As atitudes reb~ldes é:ontra a Hierarquia Ca- Saudemos o mantenedor d.as 
tólka não partem. jamais partirão, daqueles que r::~, zê]o apostólico e obra fe~ 
s.e ajoelham aos pés do Sacrãrio, no Banquete Nacional. A atuací\o. de ....,.,,. .. ..... , ..... 
Eucarístico, e revelam publicamente seu atnor a Cã111ara na Arqufdiocese do ~ 
Jesus-Hóstia . .aste é o maior remédio, como diria tanto se tem dlsenvoi\TidtJ Mh 

Macedo Costa - "à descrença que nos t":ua~ luze~. reC04tettda ao povo 
ao parasitismo que nos atrofia, ao sensua- d~ Sua E11~inlf1U~ ttPJ~Dê-t.imil 

nos devora, ao desrespeito que nos as- "hr$ 
t-., Dom. 



refá~ios de Levi Carneiro e Oliveira 
ll.<'ir~nana. apresentandJ "lmprimatur" de 1\lobs. Antô

Governador do Bispado de Niterm, 
;;.~ftéflleiDs e Fatos à Luz da Fé", di...tdido em 8el 
"";f..-Jes'. é obr.a de acuidade e erudição, a reeomen-

0$ crédito intelectuais do ilustr.e pllblicista. 
uma das Ptrtes m objeto sufdM traba)Jlos 

a~.o~ .. nrn• à obra cu.ltur do autor, be.Ql como um 
contendo um esttido de Carlos ite Lael refe· 

a Leandro Bezerrà 1\lonteiro, avô do dr. Ge-

:Ltlra~~ ~es, encontrando-se ainda um 
di .mesmo, fracejado põr. IWI) 

a ,.., fígur;a exponencial aparece soti 
aspectos, red61rada pelos elogios CSJ)Oil• 

e sin~os do maior erftico brasileiro, sem
e drcástico. 

e ld6ias à L-. da ft" é 
u..,, .. ..,, ..... c:, encerrando trabal 

e rtcem.tituindo eptsó os que 
_.,.fe!l' •~•~•ée'id(,. da coletivhlade. pátria. 

~tftlltot {los 

. 
Não constitui exagêro a afitmati\f'a de que "H•·-

men.t Idéias à Luz da FI:", de Gerllfdo Bétern cte 
L._i~,._~s, é um grande liTr.e, tk~s me~Jierea,._.,lt!ll!t:' 
~~··.~~ar de tt59. 



A G-ô ?-e_ +-a ) V \}tirl ó -'J6, q ' {qtJ+ 

Espíri to Santo - Vitoria , Domingo, 15 de setembr o de 1957 N.0 7.808 ---- ----------

A -GAZETA 
------------------------------------------------------~-
Ouvindo Mestres . .. 

Ministro Gcral ~o MontcOonio Bezerra ~c Mc~rezcs 
Entrevista de GERALDO COSTA ALVES 

Tão logo tivem os co n h ec imento da 
presen ça d o E xmo . S r . minis tro G e 
ra ld o Montedonlo Bezerra de Mene
~es em noss;; .ca pital , flxámos o pro
pósito d e en t rev istlá-lo sõbre temas 
<'e SoJIOlogla e Dir eito, nos q u a is ó 
profu n da rr.en t e versado. 

Ainda q u a n do à s vvl ta s, como exa 
m inador , com as p r ovas p a r a p rovi~ 

m en to d a Cadeira d e D ireito do T ra 
ba lho d a 'nossa Faculdad e d e Dir Pi 
,;c, S . Exa . a ~enueu-nos gentllmen· 
te, r espOJ;lden dó, com o se verá . de 
m a n eira "~M"tll'a , às pergu ntas q u e 
lhe fi ze,rfds , e q ue vão aba1xo 

D escen den te de trad icional fa mi11R 
da dad!vosp. gl eba flu m inen se, on de 
n asceram grandes polít lc<'B, lntelpo
tual~ m agist rado&.. q r e J;,áo h oJ• 
gló r l11s da n acion a lidade, o mlnl~trn 
~aldo Montedonlo Bcaerra de Mt> · 
n êzes ~ ·um Ju ris t a e in teJe<ttu a l '"' 
tütcc.ido ,p. b.d.Ôdrack> em toei ~ o !)a i~ 
Minis tro elo · Tribunãt s u :)ertor nu 
Traba lho , lo! e :eito se u ·Pl'esid e)lk 
unánimem en te , em 1946 , ~m o b õer 
~ane l a à Cons~ituiçâo d ~ J.9~6 . e tt·· 

ele ito , a in d a pelo voto un à nime d • 
seu s pares , pata o b iênio d e mal(' 
rl P 1949 a maio de 195 1. ,;ã r espov · 
d eu pela cátedra ct'e Direito do Tr» 
bà l,h o da F acu lda<le d e Direito d" 

· Un iversida d e Ca tólica, do Rio de Ja
n eiro, e m 1954 . E ' P r ofe>sor Cat~ · 

tl rático u e Direit o do Tra balho. J>O' 
c•mc1vso, d a F aculda de de Di re t t .. 
el e Ni terói. E' tam bém presidmli-· 
f!a Comissão Ela b.ora<lora do Pro)e 
to d o Código Processual c.o Truuo 
Ü10 d a R e pública dos Es t&d05 l iP· 
tios do Bmsil. Integr ou a Comissa,. 
lncumblcla, p elo m in ist r o da J u stiÇ>· 
ç1 e elnbvrar o an te -projeto de r t..l-!h · 
la m e n ta ção do d i r eHo d e gr eve t H''" 
lução jur isdic iona l dos d!>~ • .tios , .. . 
l t:• ci ~os , seu u o r Eia tor de~:, .. a u l t:! Jli;o 
pa ,·te . E' ruem bro da S oc h ... Jade h: 

ternaclon a l de Direit o S ooi a l, ·u •. 
{n stittlto Genea lógico Brasileiro d "' 
E>âo P au lo, d o Instituto ftJStól'H.:u < 
G eográ fico de S er gipe, d<> ! HRt.l t\ ' t~ 
H,stor1co de Pe ... rvv,JJ.lS, ltO .lll 5 Llt ~w~ c 

Brasil eiro d'e Direito do Tra b a l!l, ., e ,. 
A.cader, lia Niter oiense r i t Lt:ut"a s i , . .... 

010 ocupante d a c a:d cirn de q~lt: (! 

r a trono seu ilus tre Pa l - o c; r . -.~os - · 

G eraldo Bezerra d e Me o czesJ .,. d" 

r1 ua l foi P 1..!&1'...:.e n \.e, pu.r ea~ lÇ B.t, .. 
reeleição. ele 1945 n 19·'17, e, a et.db 
c..a a c l-l12le thla }o J.um inBn. .::e J e Leu;a~~ 

~orno sucessor de Thome Ouimará c• 
g · membro corresp on d ente dft r.~ .. 
den1ia Cearense d e Letras, do f\e J.n• 
llá ri o de Legialação Socia l da l;<·'""ctH 
el ade de Direito d a Univ~rs id f't::~ d• 
f)âo P oulo e mem b r o h onurár;u d · 
[nsti t uto de Di reit o Socia l o ~ Si!<' 
Pa u lo e da Associação Br.,silel>., ct r
•r ôcnicos em Direi to Social !vie.:n 
bro <.la S ociedade In <ernaclonal d • 
P ireito Socia l e d o Instit uto rlc Dl 
t eit o <.lo Tra b a lho, da. Pa• 11dR.clP. c!<' 
Direito da Universi:lade Nae1vna l. d o 
Argen t ina. Em 27 de Julho ae 194[1, 
foi -lhe con f erido o ti t ulo d<> '3óc! n 
Honorári o da Associ,,çâo Bene!1c~1 .. 
~e d os Funcion á r ios da Justlç,. n~ 

Vtsirn o l' e .. 4era l Ern se temi.);.~ dq 
tP51, foi E' Je ito tn ctn bro de uonse 
lho D elib er ativo da Assoc ia ç.Ão do• 
MagiEt1·ados Br?si~Pt ru.":>. 

P ul)licou os segnintcs li vro~. " l:::Hl 

men s c Jtleias a I u<:. da l- é" , 1940. 
"PoHUca f:h nclical .E. r asilt: il a ••, 1943 , 
' 'Di::-.:"'. •lios Coielivos . <·V l r étba lho ' , 

balho n a Constitu ição Brasileira ao R profu ndeza de conhec imentos q u • 
1946", 1935; a lém da m ont-,;r a!la. ".<\ to d os lhe rec~1hecemos , c• D i re, . o 
Justiça do T rabalho, su a s ignificaç à.<> de G reve. Mas . .. ' p er rioP- n o& ins '~ 
na 11is tóda jurídica e sodal de, Br a.' t ir no assu ilto : 
.n", 1947, e "A Justiça do Trabalho --' Com o encara a 9reve ? Como 
ll.O Brasil " , r elatór io d as a t ividade' d elito? Mas não es t 9. p rev ist.t n-
110 seu primeiro d ecênio con1o in- Constit uiçãO? 
titu ição a u tôn om a, ; 1950. R - A C reve n;;.o é. não p o riPrh, 

Fora m estas as per gu nta s que p ro· ser , um direito il irÍli t a do , a bsolut o. 
pusemos a S. Exa . ; as qua js seJ.{u en · , O seu ex~rc ~c t o , a Lei regL.lú.:i'á -
acompanh a d as d as t espetcivas r~>,. di-lo a Cons t l tuiçãe , ~ n'io precl• R· 
postas : r ia dizer . R egula ndo-o, ;. P'' identc 

- Por sa tlermos que V . Ex a . é que a Lei n ão p ou e · esq n ecer o: ou. 
alé m . de grande Juiz , um gr !>n <lP Su· t r os m eios . nor maJE e Pl\<' ífi c .Js , Qu
ció1ogo, propomos -lhe umn 1Jergunt<> " p róp r ia Carta Ma gn a oferece nar;, 
lnlclal : a solução d os dissidlo:!! colet iVOs do 

E' possível ser Juiz sem ser um tra b a lho: a con venção ca: 
QC•uco Sociólogo e Eeonomts·• .. • senten ça t n ormativa. O 

R - Neni grande Juiz, n~m grQP - bru t um d a. Orev•. tal a '"· 
de Sociólogo : Juiz, apena~ cussão sucia l e e~onómkA, r:1 

- Ao Juiz d o · T rab a lho é lnd lE pe los p roorios tra balnac.orm•. o ons1 
pensável ·O. conhecimento. dos pro derado r eroP.dio ext reruu queremo:· 
blem as socia is e econ ômico:• dizer , - rned ida excepdoau!, pa.- . 

r- - A J u~t i q"' d o Tra b a_lho e um" Et conquis t a de s~1as • · eiv ii • dl1'ço.~ .• 
f'Olncã.o jurtdica ou polit.1ca l1'tra rnrel Duu;..ut", PãO .cl ispon10:iA.....Cle , lf>J. 
os ll tigios d o Tra b a lhe ? pos terior a o EstaLutu Su 1ll'r-mo · ; • 

R - Em última análise . a. boa .-,;, g e-nte, que r egu le o dL'P.lt.<t de grev~. 
tribu lção da Just iça a ss u me aupec - aten den ao . c om a pre"lrõ.o q ue há 

,, tos políticos, por atenatoi' aos f in-. mist er, àc:uel E~ s outorga~ ~~onmit.•· 

do Estado. A divisão dos •podQrcs, c!ona i$ . 
t enta essencialme11 t e político , nãc• P - Que m a is lm o res::; ionou V. 
visto também à m a ior garanLia d a !Oxa : qua u do, p or lot~;;u,' " ""·'· fo: 
Justiça? H á uma tendên cia d os F.s - Pres ide n te d o Con se l110 N»c iona l c1t· 
tados m oder nos, ou , se q uiser, da~ T r aba lho ~ d o T ribu n al Suneric>r -; .. 

em ocr ncias m o dernas , n o sentido d r. Trabalho ? 
solucion ar as diver gências entre <:a R - Sincerament~ . o qu e 1 ne tu~ 

...,ita l e Trabalho , a pa r d e outr a:-» ·) r ession 01 1, e con tinu a imprf'~S i l) · 
m edidas , com a instituição da Tus- n a n do , é o papel d~clsivo df'! Jus ~ic <
t lça do T rabal h o . A Ca rta Mag11 a n P do Tra balho n a cr ia çã o ciP u m c.llm" 
t946. orien t ou -se n est e run1o . Quexr. r! e ordem , de equilí b n v . cin corn ~ r:. n 
rllz so lu ção j uriscl iclon a l, oi iz sv 1 t>- ça , de Jus tiça , de p a z en tre e"'lp•·e. 
C' l\.'1 juríd icR . ~"?: adores e epregados . 
· P - T ê m razão os q u e p en Eafl\' iP . P - Entr e a prlme!r~ vis it a que 

~são êsses, f eliz u1ente, em minor ia : êz à r-assa Capi t al e est.:1 , en1 CtUC 
c~u a se i nexpressiva ) que a Justiçc ve io integrar a 'Ba nca ~~xaminarior :, 
ri o T rnba lho indispóe o Ca1Jlt fl l e 0 "'e D i.re ito du T r,"l_bnlh o . n o tou ~1 1 . 

T ra b Alho, e p ode torn~ r -se um f :l _ _ gu m a d if erença e m nossa CidadA 't 
tor de annr qu in. para as E m prê3as .. t R - A Cidade c resf e a olhos v l .:>· 

R - Cla ro que n á.o . A Justica dL tos . E c resce·m os seus cu té~~iC' S e .t-.• 

Trc-~ ba.lho , cles :' e a sua ins t i tu ição r~ .-- i.esE!n volve h. sua cu1ttlra. SerP .. eu1 
P a i:>, t em s ido um fator rle u ni ão br eve , gr :·tlfde cen t ro ur~ tv ers i iártt 
e ele P&Z en t r e' e::..n p rega dores. e e:-. .a - Levo impressão gratís!-n r~-.. n d o an •. 
preg'ados . nível de cu ltura dos :::;eus IJ l'Ofes .só 

P - Acha r a zt:,.vel a af!r='!ro 1·es de Direito, des .. mb:<rgadores 
elos que cons id era m · u·~.r. :~ 1 • trlCO~H' - jn ízes , aavogados, deput.uc!ns , j or
tt t uctona l , injusta a inter venção d e. n a listas, es t u dan t es, com os q uaü· 
Justiça do Tra balho .. 10 plano c: : . ,'on vivi n estes qu ntru rt t n~ em au •1 
e~ononlia intern a da Emprésa 't Jerrna neci na Capit al C<l lJi:..:.ab a . 111-

R - Lnni tan1 - se o& orgâos ju di · ~egr :lndo a Banca Exa rui nLlGOra. rl u 
c~ário - tra bnllüstao à su ~\ co::n:J::: !:[:J: - Concurso pa ra a cátedra t .e D ire i to 
cia específ ica, q ue é constituciona . . clu T ra b a lho , conqul"'a d a, 1,\0.lh a rda c 
concil ia ndo e julgand0 os rJis~! dios !}r!l han t em ente , pelo ilu s tr e J u iz de 
lutüvidua is e coleLivo~ do t r a h a.ll.: .-; . -~rabalho, Dr . E eresford Ma r t in f· 
Qu anto aos ú.: cimos , restrin~f! - sG ::::. .tloreira . 
Just iça do T ··aball10, em lace O n _._ ___ _ 

..;:..s valoriZa~ão ela rn.oeua e eleva -
·; fl.o. do cu sto d e vida. , a reaj u st a r os 
::-~ lários nomh1a is ao seu rASl,l poder 
aqu is itivo, e tendo em ron ta >::!. 

I• \.Ulh.!ÇOes econôrnkas d a s ~-rn~rê · 
"J8S . 

P - Ainda há s inais da · r eaçac 
en t ra a J u stiça do Traba lh o? A 

Le i 1890 não se ria u m dêle&? 
R - N'ào. Inst.lt uição vlt'õ~iosa., 

A con quis tou a conlh:. u ça ge ral : em
pregador és , emp regados , siudica t os e 
a n obre c lasse dos a d vogados. Ai 
cotá o exexnplo de Vi t ó rht, . con1 ~ 

c\Lu a ç ã o ele sua Junta ele Concilia ção 

l a. ed .. 1949; 2a. cd., HJ;)o , e 3•). ins More ir a . 
{'Cl ., \.:0.11 o Ll t.u lo a l .. ~p llado, .. Uiss1 P - Se i que V . Exn . ê a u t or clr 

{lias Ccl e tivos à o f r n. ba1no e DirPt · · ·- "flic::<::i d ibs Cu le ti i os do TrA-
t o el e G reve", em 1957, Borsc i - E cli - ba lho e Direito de Orevé", que e ' 
~~ : "Doutr ina Socla ! c Direll..v d o , ~ ~t.v~·h ...., __ , ...,d ~::u i (,fio· e n o Q. tH1J 
'l'r a l:Call?/ ". l9:i3; " 0 Dire i Lo tio Tra. • · l'Ft u da , sob todos os as p ectos e con _ _,__ -

!}~- j .3 
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O. Jaime de Barros Câínara 

A unidade sacramental com que 
Jesus Cristo, restaurando a natu
reza t !umana, edificou o Seu Corpo 
Místico, e que o laicismo envolven
te acabou reduzindo à triste reali
dade - tão vazia de Graça, tão a
fastada do sobrenatural- exige de 
todos os católicos um supremo es-, 
fôrço de fid'elidade, de obediência' 
e submissão à Igreja de Deus, àl 
hierarquia eclesiástica. 

E não encontraria melhor moti
vo de homenagem dos congregados 
marianos a Sua Eminência o Se
nhor-Cardeal-Arcebispo do Rio de 
Janeiro, D. Jaime de Barros Câma_ 
ra, Diretor da Confederação Na
cional das Congregações Marianas. 

A um Príncipe da Igreja, que é 
o próprio Cristo a exercer o govêr
no das almas, a 1Jm Sacerdote 'na 
plenitu~e do magistério eclesiásti
co, que~ próprio Cristo docente; 
a um Pontífice da Igreja que é_ no 
altar do Novo Testamento, o pró
prio Cristo sacrificial e propiciató
rio, ao Diretor de uma Confedera
ção nacional de marianos, - não é 
possível homenagear e agradecer 
em nome de congregados, com pa
lavras outras, que não as de vida 
eterna. 

MINISTRO GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
(Presidente da Conledera ção Ndcional das Congregações Marianas) 

Sua Eminência traz em si, como 
Bispo da Igreja de Deus, o segrê
do da unidlade perdida. O Magísté
rio, o Ministério e o Govêrno do 

r: -

é a Arquidiocese do Rio de Janeiro 
repousam em suas mãos ungidas. 
Delas, como de Jesus Cristo, eflue 
e dimana a seiva da Graça, a água 

Senhor, na porçao do Rebanho que (Conclue na pág. 4) 

[f 

D. Jaime. 
(Conclusão da l.a página) 

Viva que sâcia para a eternidade. 
Eis por que neste preito a SUa Emi
nência, devemos, antes de mais, 
jurar fidelidade, e fidelidade incon
dicional, à Santa Madre Igreja Ca
tólica Apostólica Romana. 

As atitudes rebeldes contra a Hie
rarqUia Católica não parteJ:.!l, e ja
mais partiriam, daqueles que, a 
exemplo dos congregados marianos, 
sob as bênçãos da Santíssima Vir
gem, se ajoelham aos pés do Sa
crário, no Banquete Eucarístico, 
daqueles que revelam, do .rjundo 
d'alma, ·o seu amor a Jesus-Hóstia. 
&te é o maior remédio, como diria 
D. Macedo Costa, "à descrença que 
nos mata, ao parasitismo que nos 
atrpfia, ao sensualismo que nos de
vora, ao desrespeito que nos asso
berba" ("A Questão religiosa do 
Brasil perante a Santa Sé", 1886. 
pág. X). 

Só assim, imb~idas dêstes senti
mentos cristãos, estaremos arma
dos cavaleiros para a campanha 
pr-econizada pelo Pe. Júlio Maria : 
"In.ic.iai, no Brasil, .a. revolução do 
pudor" . 

. . E' o que a todos nos incita Sua 
Eminência Reverendíssima o Sr 
Cardeal D. Jaime de Barros Câma
ra, quando nos adverte: "INGRES
SAI NA LEGIÃO DA DECÊNCIA! '; 

Homenageemos D. Jaime de Bar_ 
· ros Câmara, o aPstor incansável, 

de bondade e simpatia irradiantes} 
de visão tão lúcida. dos problemas 
do nosso tempo, voz clamante con
tra as mjustiças sociais, de saber 
profundo ,revelado em notáveis pas
torais , e em páginas imorredouras 
que escreveu sôbre · a História da 
Igreja. Homenageemos o Antistite 
egrégio, mantenedor das traddções 
de cultu.ra, do zêlo apostólico e da 
obra fecunda do Episcopado Brasi
leiro. O trabalho desenvolvido por 
Sua Eminência na Arquldiocese do 
Rio de Janeiro, que tanto se tem 
desenvolvido sob o seu Govêrno e 
sob as suas luzes, recomenda ao po
vo brasileiro o nome de D. Jaime 
de Barros Câmara, como um conti
nuador digníssimo da obra de suas 
Eminências D. Joaquim Arcoverde 
e D. Sebastião Leme. 

g; -J o/ 



D. José de Almeida 
tista Pereira 

---11---. 
11 s~udação do Ministro Geraldo Bezerra d ,, Menezes eo DQVO Bispo 

xiHar, nas homenagem' da Confederação Católica da Dioee~ 

!mprE:Si:ionistas, - escreveu 1\.1- do nosso povo, nascido sob o signo ja Católica Apostólica Ro:nraiil) 
berto Torres em "O Problema Na- da Cruz, formado · sob a fé e os que é hoje, pa.ra orgulho 
cion:li Brasileiro" - nós nos divi- princípios cristãos, que "abriram a dos príncipes. 

Ministro Geraldo Bezerra de 

Menezes 

sua alma", e são "o "substratum" O seu amor ·pelo 
da existência naciona•l" (D. Mace- bem o reflexo da vida 
do Costa). Muitos brasileiros pen- rista de ohtem, que verdadêil-ri!il 
sam à maneira de Sainte Beuve te se .impusera, pell . vila 
que disse de seus patrícios que êle~ 

1 
tual, retidllo de atitudes, 

continuariam católicos, mesmo de- . da inteligêpci9,,. à 
pois de abandonarem <) Ct·istianis- ~ Mestres e condiscípulos. 

mo . manos ioi seu co)egà.-no' se· ·"' 
De outro, nota-se em· muitos um Central da· Imaculàd!i t::911c · o 

ceticismo destruidor, que, sincera- Ipirarrga em São Paulo, e ." · · • 
mente, não . ousaria justificar com munhq vivo qo quanto ' e ·de ·_ 
o esmorecimento da fé ou o olvido entre es seus 
das promessas divinas . I.imito-m·e Aniístiie que festejamos ..:.J 
.apenas a registrá-lo . cença ao Exmo . 

~ois bem, senhores . O Exmo. e ~ 1\.!lJleida para .~emnr,n• 
Revmo . D. José de Almeida, ni!J; rtas qne !Nruidliti 
atitudes, nas palaVras, no exempl~ evma., há meses,· no meu regres
de sua vida, sempre se r!!velou aos so de Curitiba, onde participei dé 
seus discípulos, aos seus paroquia- uma concentração mariana . Do 
nos aos diocesanos de Nlterói com emérito Arcebispo de Curitiba, D. 
inescedível senso de equilíbrio . Manoel d'Ealboux, Reitor do Semi
Reconhece o sôpro de renovação nário de São Paulo a quando o cur
espiritual que varre a nossa Pátria. sou o nosso homenageado, ouvi ex
E aí está, bem vivo, o exemplo da pressões de admiração e entusias-

' peregrinação de N. S. do Rosário .no, de saudade pelo discípulo 
de Fátima pelo Brasil, espargindo exemplar e bem amado. 

i bênçãos, erguendo corações, purifi- Dizer-vos do êxito com que se 
I cando lares, sob confortadoras ho- houve, no amanho das almas, o pá

~dimos em duas filosofi·a~, ambas 1 menagens, íntimas e profundas, roco ilustre de São Lourenço, se-
estéreis em face de nossa' realida- 1 públicas e estrepitosas. ria um excesso de minha parte. 
de: um otimismo extasiado com as Não deixa, entretanto, D . José Os fatos são de agora. Vós os co
aparências de nossa civilização-, e de Almeida d~ ressaltar as necessi- nheceis, e bem. 
um ceticismo destruidor, terrível dades, as apreensões e perigos, a Peço vênia, no entanto, para, re
de contágio e feroz de intolerân- que somos sujeitos . E trabalha·, e alçar o estôrço e a dedicação cris
cia, contra todo o esfôrÇo de rea- se multiplica no empenho da afir- tã do nosso Bispo Auxiliar, diri.gin
ção . mação da Fé em todas as frentes. do a Federação das Pias Uniões 

Estas as duas atitudes do povo O zêlo que revelou como Reitor do das Filhas de Maria da Diocese, 
brasileiro frente aos prob.lemas po- Seminário Diocesano de Niterói é ccnquistando, pelo exemplo, pieda
liticos, econômiéos e sociais, que um atestado, e o melhor, da preo- de e descortinio, essas vanguardei-

1 

nos assoberbam, estas, por igual, cupação de S . Exa. Revma. com r as do bem e do ideal, purificado
as duas filosofias de nossa gente O" pr~blemas m~is. urgentes da vi- ras do ambiente moral em que vi-

l 
em face dos problemas religiosos: t ~ rehgwsa brasdeLra. vemos . 

De um lado, um otimismo ex ta- _ Encarando, com seriedade, os pe- V. Exa. Revma., D. José de Al-
siado diante das tradições cristãs ngos que enfrentamos, S . Exa . meida Batista Pereira, Campeão da 

lievma . tem advertido o povo flu- Fé, assim considerado pelos dioce-
. - -

1 
minense, através de pregações lu- sanos de Niterói, assim foi julga-

I minosas, contra as arremetidas do do pelo. Soberano Pontífice Pio XII, 
divórcio, instituição que "altera a gloriosamente rei~ante, e.legendo-o 

I_ substância do casamento", no seu Bispo Auxiliar por entre aplausos 
! desprêzo total pela família, ope- dos católicos e do povo fluminen-
1 rando, como frizou Rui Barbosa, se. Bispo eleito e consagrado, V. 
''uma revolução orgânica na es- Exa . Revma . acaba de atingir "a 
trutura moral de um povo" . culm~nância do sacerdócio, a gló-

Sua Exa . Revma. investe convic- ria da honra suprema, o sumo grau 
to, corajoso, sobranceiro, contra o da Igreja, a imitação de Jesus Cris
desrespeito às leis da Igreja, con- to, e u fim ue toda a Hierarquia" 
tra o relaxamento da F é e dos cos- (Pe . Zidieu - "Nouveau Manuel 
tumes, contra a prática, que se não · des útdinands"). 
pode generallzar, das ascensões A nussii gratidão, pois, a S . San
apressadas "à custa da consciência, tidade, que, além do mais, houve 
dos princípios e da própria digni- por I.Jem retirar o novo Antistite do 
dade" . próprio clero diocesano de Nite-

Sua Exa . Revma ., dia por dia, rói, dêste clero dedicado exem-
nos mostra a necessidade da pre- piar e santo . ' 
gação da palavra divina, da prega- D . João da .Matha Andrade e 
ção da doutrina católiCM, inclusive · Amaral, que há muito conquistou 
pa1·a a solução. dos problemas so-l o povo fluminense, Bispo Eucaris
ciais, porque a doutrina católica, I tico e Bispo Mariano, impertérrito 
como diria o poeta - " tem um ali- 1 apóstolo da Ação Social, coração, 
vio para cada sofrimento, tem uma 1 energia, inteligência a, serviço de 
luz pa~:a cada escuridão'_'. I Nosso Sen~o1· Jesus Cristo e de _sua 

Em meio aos graves problemas Santa IgreJa, o n<Jsso &rande BJSpo •· 
que se multiplicam nos períodos de · Diocesano, D . João da Matha, re
efervescência política, em que es- jubilou-se por esta eleição, que 
piritas malignos forcejam p.or en- tanto satisfaz à sua alma de após
volver a própria Igreja, S . Exa. tolo e ao seu coração episcopal. 
Revma. pondera, como o pensador Deus, são os n<Jssos votos, Deus 
cristão: "Deus não veio ao mundo propicie saúde e fôrça ao nosso in
criar sistemas políticos, fazer go- clito D. João da Matha, para que 
vernos a•bsolutos, representativos S . Exa. Revma. prossiga na sua 
ou republicanos; promulgou a lei lida apostólica, tão útil à Igreja 
que deve regular todos os siste- e tão útil ao Brasil. 
m_as, a justiça que deve inspirar V· Exa·. Revma ., D . José de 
todos os governos". Almeida, pertence a uma família 

Conhecendo, a fundo, e vivendo, 
os problemas religiosos do Brasil, 
e em particular da Diocese, conhe
cendo-os "assim no seu intrínseco 
como nas suas contingências", S . 
Exa. Revma . jamais perdeu a con
fiança, que nos tem sabidc, transmi
tir, na causa da Santa Madre l&!:_e-

marcada por Deus . Família, que é 
um padrão da terra fluminense, 
símbolo de virtude, símbolo de Fé 
e de esperança em Deus . 

Felizes, sumamente felizes, o' 
pais, que podem oferecer a Deus •. 

à Pátria, filhos tão 

eméritos. Irmãos e 

n\ente consagrados ao serviço de Igreja, de que ' 
I}eus, dois atingindo a plenitude ça e dos dons 
do sacerdócio, quase ia dizend-o na desceu sôbre ~ 

lenitude da mocidade . Outros, tóda a alma" d 
,que se não ordenaram, sempre es- No desempe 
iveram às ordens da Igreja, seja episcopal, nem 

.exemplo o nosso prezado amigo e conta V. Exa . 
'Professor ilustre Dr. Durval Bap- diência irrestri 
tista Pereira, Diretor da Faculda- admiração, o ci 
de Fluminense de Filosofia. esforços dos 

Entre nós, está o preclaro irmão rói. 
de V •. Exa . Revma., D. José New- A melhor ho 
\On, Bispo de Uruguaiana, recém- ríamos prestar 

~
i to Arcebispo de Diamantina. prestâmo-la on 

uminense, S . Exa . Revma . , por comovente cerl 
dos os títulos, dignifica o torrão "orando, para 

que nasceu . Deus onipote 
ExmJ. e Revmo . D. José de Al- Exa . Revma. , 

neida-: Católicos, estamos certos, Igreja, a abun 
nos ensina a Santa Madre cas". I 



• ose ae Almei 
tista Pereira 
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Sr.udação do Ministro Geraldo Bezerra d·-, Menezes I'O novo Bispo 
xiliar, nas homenageo,_ da Confederação Católica da Dioeese 

!mpressiomstas, - escreveu AI- do nosso povo, nascido sob o signo ja Católica Apostólica Ront.ana, U 
berto Torres em "O P1·oblema Na- da Cruz, formado · sob a fé e QS que é hoje, pa·ra orgulho nosso, tHll 
cion~I Brasileiro" - nós nos divi- princípios cristãos, que "abriram a dos príncipes. 

Ministro Geraldo Bezerra de 

Menezes 

sua alma", e são "o "substratum" O seu amor pelo Senún,ario 
da existência nacional" (D . Mace- bem o reflexo da vida ' ào .~e~ 
do Costa). Muitos brasileiros pen- rista de ontem, que verdadeiramen
sam à maneira de Sainte Beuve, te se impusera, pela _v• a esPi{i
que disse de seus patrícios que êles tua!, retidão de atitudes,. e. luzes 
continuariam católicos, mesmo de- :da inteligê.nci~,~ à admiràçã~ . f[e 
pois de abandonarem <l Cristianis- ' ,Mestres e condiscípulos . Um dgi 
mo . manos i oi seu colega, no· 8e)nlnín:io 

De outro, nota-se em· muitos um Central da Imaculada CQncNção õo 
ceticismo destruidor, que, sincera- Ipiranga em São Paúlo, ~ · é ..t~~~
mente, não . ousaria justificar com munho vivo do quanto !;e destacau 
o esmorecimento da fé ou o olvido entre os seus contémpotâJl.B()S.· o 
das promessas divinas . L.imito-m·e AnÍístite que festejamos. · PeÇo ""4-
,apenas a registrá-lo. cença ao Exmo. é Revmo. :~- ~-.~sé 

l'ois bem, senbores . O Exmo. e de Ã~meida para lembrait ap 6àta
Revmo . D. José de Almeida, n~ V'tas que transntiti a Stt~~Eã. 
atitudes, nas palavras, no exemplo evma., há meses, 'no meu regres'
de sua vida, sempre se f()Velou aos so de Curitiba, onde participei de 
seus discípulos, aos seus paroquia- uma concentração mariana . Do 
nos aos diocesanos de Nlterói com emérito Arcebispo de Curitiba, D. 
inescedível senso de equilíbrio. Manoel d'Ealboux, Reitor do Semi
Reconhece o sôpro de renovação nário de São Paulo a quando o cur
espiritual que varre a nossa Pátria. sou o nosso homenageado, ouvi ex
E aí está, bem vivo, o exemplo da pressões de admiração e entusias-

• peregrinação de N. S. do Rosário mo, de saudade pelo discípulo 
de Fátima pelo Brasil, espargindo exemplar e bem amado . 

I bênçãos, erguendo corações, purifi- Dizer-vos do êxito com que se 
l cando lares, sob confortadoras ho- houve, no amanho das almas, o pá-

em duas filosofia~, ambas 1 menagens, íntimas e profundas, roco ilustre de São Lourenço, se
estéreis em face de nossa realida- ' públicas e estrepitosas. ria um excesso de mínha parte. 
de: um otimismo extasiado com as Não deixa, entretanto, D. José Os fatos são de agora. Vós os co
aparências de nossa civilização·, e de Almeida d~ ressaltar as necessi- nheceis, e bem. 
um ceticismo destruidor, terrível dades, as apreensões e perigos, a Peço vênia, no entanto, para- re
d.e contágio e feroz de intolerân- que somos sujeitos. E trabalha·, e alçar o estôrço e a dedicação cris
cia, contra todo o esfôrço de rea- se multiplica no empenho da afir- tã do nosso Bispo Auxiliar, dirigin
ção . mação da Fé em todas as frentes. do a Federação das Pias Uniões 

Estas as duas atitudes do povQ O zêlo que revelou como Reitor do das Filhas de Maria da Diocese, 
bt asileiro frente aos prob.lemas po- Seminário Diocesano de Niterói é conquistando, pelo exemplo, pieda
liticos, econômiéos e sociais, que um atestado, e o melhor, da preo- de e descortinio, essas vanguardei-

1 

nos assoberbam, estas, por igual, cupação de S. Exa. Revma . com ras do bem e do ideal, purificado
as duas filosofias de nossa gente o~ pr~blemas m~is. urgentes da vi- r as do ambiente moral em que vi-
em face dos problemas religiosos: t • rehgwsa braslleua. vemos. 

De um lado, um otimismo ex ta- Encarando, com seriedade, os pe- V. Exa. Revma., D. José de Al-
siado diante das tradições cristãs rigos que enfrentamos, S. Exa. meida Batista Pereira, Campeão da 

ltevma . tem advertido o povo flu- Fé, assim considerado pelos dioce-
- _ -~. ' minense, através de p1·egações lu- sanos de Niterói, assim foi julga-

I mil~os~s, cont_ra . a~ arremetidas do d. o pelo. Soberano ,Pontific~ Pio XII, 
divorc1o, mstltwçao que "altera a gloriosamente remante, elegendo-o 
substância do ca·samento", no seu Bispo Auxiliar por enti·e aplausos 

1 desprezo total pela família, ope- dos católicos e do povo fluminen
rando, como frizou Rui Barbosa, se. Bispo eleito e consagrado, V . 
"uma revolução o1·gânica na es- Exa. Revma. acaba de atingir "a 
trutura moral de um povo" . culminância do. sacerdócio, a gló-

,1 Sua E~a . Revma . investe convic- ria da honra suprema, o sumo grau 
to, coraJoso, sobranceiro, contra o da Igreja, a imitação de Jesus Cris-

, desrespeito à<. leis tla- Igreja, cun- to, e u Iim de toda a. Hierarquia" 
tra o relaxamento da Fé e dos cos- (Pe . Zidieu - "Nouveau Manuel 
tumes, contra a prática, que se não · tles ü1dinands"). 
pode generahzar, das ascensões ' A nuss<i gratidão, pois, a S . San
apressadas "à custa tla consciência, tidatle, que, além do mais, houve 
dos pril1cípios e da própria digni- por i.Jem retirar o novo Antistite do 
dade". próprio clero diocesano de Nite-

Sua Exa . Revma . , dia por dia, rói, dês te clero dedicado, exem
nos mostra a necessidade da pre- plar e santo . 
gação da palavra divina, da prega- D . João da Mat.ha Andrade e 
çào da doutrina ca-tóliCAI, inclusive • Amaral, que há muito conquistou 
para a solução . dos problemas so-l o povo fluminense, Bispo Eucaris
ciais, porque a doutrina católica, I tico e Bispo Mariano, impertérrito 
como. diria o. poeta - "tem um alí- 1 apóstolo da Ação Social, coração, 
vio para cada sofrimento, tem uma! energia, inteligência a serviço de 
luz pa·ra cada escuridão" . j Nosso Sen~o1· Jesus Cristo e de .sua 

Em meio aos graves problemas Santa IgreJa, o nosso &rande BISpo •· 
que se multiplicam nos períodos de · Diocesano, D. João da Matha, re- . 
efervescência política, em que es- jubilou-se por esta eleição, que ~lente co~sag~ad~s ao serv1ç? de 

· ·t 1·gn f · tanto satisfaz à sua alma de após- ~eus, dms atmgmdo a plemtude pu1 os ma I os orceJam p.or en- . . . . 
I · · I · s ..,_n tolo e ao seu cora..,ão eplS· copal o sacerdocw, quase Ia diZendo na v o ver a propna greJa, . ..,..... . " · . . 

R d d Deus são os nossos votos Deus lemtude da mocidade . Outros, evma. pon era, como o pensa or • , _ 
· t- "D - · d propicie sau' de e fo' r ... a ao nosso m' ue se nao ordenaram, sempre es-cns ao: eus nao veiO ao mun o " , . . 
· · t lT f clito D João da Matha para qw'· veram as ordens da IgreJa, seJa 

cnar SIS emas po I Icos, azer . go- · : '!' frem lo 0 nosso rezado amigo e 
vernos a•bsolutos, representativos S. Exa. Revma. prossiga na su~ P . P 

l.d t · 1· t - · til · I · rofessor dustre Dr Durval Bap-
1 ou republicanos; promulgou a lei I a apos o ICa, ao u a greJ . . . . . · 

. e tão útil ao Brasil. ' 1sta Pereu a, Dn e to r da Faculda-
que deve regular todos os siste- , ~ de Fluminense de Filosofia. 
mas, a justiça que deve inspirar V · Exa· · Revma., D · Jose d~ , . . _ 

Almeida pertence a uma famíli Entre nos, esta o preclaro Irmao 
todos os governos". ' . d · N . marcada por Deus. Família que U e v .. Exa . Revma. , D. Jose ew-

Conhecendo, a fundo, e vivendo, um padrão da terra flu~inense f ton, Bispo de Uruguaiana, recém-
os problemas religiosos do Brasil, . b 1 d . t d . b 1 d F.. ~leito Arcebispo de Diamantina. . . sim o o e VIr u e, sim o o e e 
e em par~ICul~r da D10ce~e, ~onhe- e de esperança em Deus . , uminense, S . Exa. Revma., por 
cendo-os 'assim no seu mtrmseco F 1. t f 1. . oiios os títulos, dignifica o torrão · . , . , e IZes, sumamen e e IZes, o:s 
como nas sua~ contmgencias , S . pais, que podem oferecer a Deus . ~~~ que nasceu. 
Exa. Revma. Jamais perdeu a con- ExmJ . e Revmo . D . José de AI
fiança, que nos tem sabide- transmi- à Pátria, filhos tão dignos e tãr 

1 
neida-: Católicos, estamos certos, 

tir, na causa da Santa Madre l&re- eméritos. Irmãos e irmãs iDteirJ .omo nos ensina a Santa Madre 

Igreja, de que "a plenitude da gra
ça e dos dons do Espírito Santo 
desceu sôbre a cabeça e inundou 
toda a alma" de V . Ex a. Revma·. 

No desempenho do "munus" 
episcopal, nem precisaria dizê-ho, 
conta V. Exa . Revma. com a obe
diência irrestrita, a sinceridade, a 
admiração, o desprendimento e os 
esforços dos diocesanos de Nite
rói. 

A melhor homenagem que pode
ríamos prestar a V. Exa. Revma . 
prestâmo-la ontem, na edificante E 

comovente cerimônia da Sagração 
"orando, para que a bondade d« 
Deus onipotente, conceda a V 
Exa . Revma . , para a utilidade d; 
Igreja, a abundância das suas gra 
ças". 



.Aú ensejo dot s:al!ri.ição de D. Joaé d..- Almeida Batista 
.Jiereih o min~.stro Gen.lcto Be:~:erra de Menezeõl pronunciou 
~ CCD o seguinte discur~o; 

"Impressionl:>las, - escreveu Alberto Tones em "0 
Problema NtH:iont~l Brasileiro" - nó.: no:: dividimos em 
ouas !iloiO!it~o;, ambas ~:stéreis em face dt nosst~ realidade; 
\tm otimismo ~:xtasiado com a.: apai'ênclas de nosiia clvili
:~:ação, e um c:dicismo destt·uidor, tel'l'ivel de contágio e 
feroz de intolerância, contra todo o esfôrço de reação. 

Eiita~ as duas atitudes do povo brasileiro frente aos 
problemas politico:>, ~:conóm"il'os e sociais, q Lle nos assober
blim, esta::i, por iguill, ;;;S d\H:l:s l'ilosoft:;.s de nossa gente em 
foce dos problemas n~ligiosos; 

De um lado, um otimismo extasiado dianie das tradi
~õe.: cristãs do nosso povo, n;;~scido sob o signo da Cruz, 
formado S(Jb a fé e os princípios cristãos, qLle "abl'iram a 
sua alma", e são "o substratunt da existência nacional" ( D. 
Maceao Costal. Muitos brasileiros pensam :1 maneira de 
Sainte Beuve, q Lle disse de seus pati-ícios que êles conti
nuariam católicos, mesmo depois de abandonarem o Cris-
1;ian1smo. 

De oult·o, not..-se em muitos um ceticismo destruidor 
que; sillce!'amente, w1io O~lSIH·ia justificar cum o esmoret:i
lflo:•lto da ít o olvido das promessas divinas. Limito-me 
apenas t1 registrá-lo. 

Poi!l bem, senhores. O Exmo. e Revmo. D. José de 
Almeida, nas atitudes, nas palavras, no exemplc de sua vi
c:l<~, sempre se revelou aos seus discípulos, aos seus paro
quianos, aos diocesanos de Niterói, com inexcedível senso 
de equilíbrio. Reconhece o sü )r o de ren0vaçã0 espiritual 
que varre a nossa Pátria. E aí está bem vi v o o exemplo da 
peregrinação de N. S. do Rosário de Fátima pelo Brasd 
t::spargindo bênçãtfs. erguendo corações , purific:mdo lares: 
•ob confortador~~s homeual!(ens, íntimas e profnndas, públi
t:as e estrepitosas. 

1\l"ão deixa. entretanto, D. José de Almeida de ressal
tar as necessidades, as apreensõeó. e perigos. a que somos 
aujeitos . E trabalha, .e se multiplica no empenho da afir
mação da Fé em tôdas as frentes. O zêlo que revelou conH> 
Reitor do Seminário Diocesano de Niterói é um atestad•J, 
e o melhor, da preocupação de S . Exa. Revmr.. com o~ 
l)l'oblemas mais urge;1tes da vida religiosa brasileira. 

Encarando, com seriedade, os perigos que enfrenta
~l', SN kM . Revma. tem advertido o povo fluminense, 

I D. José de · Almeida Batista Pereira 
Saudação Jo ministro Geraldo Bezerra de Menezes ao no· 
Võ bispo aux:iliarj nas homenagens da Confe.lel'ação c~

iólica da DiocesE 

atrav~s de pregações luminosas, contra as arremetidas do 
(1\vúrt:io, in~LitLtí<;ão q~1e "<dtP.!'a a substãn<.:ia do t:as .. men
tu", no ,eu Clespr~zo total pela 'família, operando, como fri
LOU Rui Barbosa, "uma revolução orgânica na estrutura 
moral de um povo". 

Sua Exa. Revma . investe convicto, corajoso, sobran
ceiro, contra o desrespeito às leis da Igreja, contra o reht
xamento da I<~ é e dos costumes, contra a prática, q Lte sé' 
não pode generalizar, das ascenções apressadas "à custa tLt 
cunsl'iência, dos princípios e da própria dignidade". . 

SL!a l!;xa. Revma., dia por dia, nos mostra a necessi
dade da pregação da palavra divina, da pregação da dou
tl'ina católica, incliHive para a solução · dos pr-oblemas so
ciais, porque a doutrina católica, como dil"ia o poeta -
"tem um alivio para cada sofl'imento, tem uma luz para 
cada escuridão". 

Em meio aos graves problemas que se multiplicam nos 
períodos de efervescência polític:a, em que espíritos ma
lígnos forcejam por envolver a própria Igreja, S. Ex::t. 
Revma. pondera , t·omo o pensador cristão: '·Deus não veiL\ 
ao mundo cl"iar sistemas políticos, fazer ~overnos absolu
tos, representativos ou republicanos; promulgo•.\ a lei que 
deve regular todos os sistemas, a justiça que deve inspir:n· 
todos os govêrnos" . . 

Conhecendo, a fundo , e vivendo. os problemas religio
sos elo Brasil, e em particular da Diocese, conhecendo-os 
"assim no seu intrínseco como nas ;uas con.ingênc·ias'' .. 
SLla Exa. Revma. jamais pe1·deu a confiança , que nos tem 
s~tbido transmitir. Tl;t causa da Santa Madre Igreja Cat6li
ca Apostólica Romana, de que t- hoje, parl:l or~ulho nosso, 
um dos prínclpeli. 

(J set1 :~mor- pelo Seminál"io é bem o reflexo da vida 
do semiaarista de ontem, que verdadeirameute se impu:~c-
1':., pela vidi:i espiJ:itual. retidão de atitudes, e luzes d ;;; in
ttlígeneia, à :.tdmit·aç·ão de Mestres e concti.ílcipulos. Tenho 
ullt irmão que foi ·seu colega no Seminár io Central da Ima
t:Ldada ConceiÇ;ão do lpinwga em , S . Paulo, e é testemu
llhO vivo do quanto se destacou · entre os seus contempora
neos o Antístite que festejamos. Peço licença ao Exmo . t' 

Revmo. D. José de Almeida para lembrar as palavras a:1e 
transmiti :1 Sua. Exa . Revma., há meses, no meu regres
so do Paraná, onde participei de uma concentração maria
na. Do emérito Arcebispo de Ct1ritiba, D. Manoel d'Eal
bOLlX, Heitor do Sem·in[irio de S. Paulo a quando o cur
~ou o nosso homenageado, ouvi expressões de admiração e 
entusiasmo, de saudade pelo dis<:Ípulo exempl<ll' e bêm 
an1ado. 

Dizer-vos do êxito com que se hottve, no amanho das 
almas. o pároco ilustre de S. Lourenço, seria \1111 excesso 
de minha parte. Os f;.; tos são de agora. V ú~ os conheceis . 
e bem . 

Peço vênia, no entanto, parà realçar o esfôrço e a 
dedi.·~,ção eristã do nosso Bispo Atixiliar. dirigindo a Fe
deração das Pias Uriiões das :F'ilhas de Maria da Diocese, 
conquistando, pelo exemplo, piedade e descortínio, essa~ 
v::.nguardeiras do bem e do ideal, pw·iticactoras do ambi
ente moral em que vivemos. 

V . Exa. Revrna . , D. José de Almeida Batista Pereira, 
Gigante da Fé, assim considerado pelos diocesc~nm de Ni
terói. assim foi julgado pelo SobP.rano ·Pontífice Pio Xli, 
gloriosamente reinante, elegendo-o Bispo Auxiliar por en
tre aplausos dos católicos e do · povo flu.minense. Bispo 
tleito e consagrado, V. Exa. Revma. acaba de atingir " a 
culminância do sacerdócio, a glória da honra suprema. o 
sumo gráu da Igreja. a imitação de Jesus Cristo, e o fi~n 
de tôda a Hierarquia'' . (Pe. Zidieu - NQ\lvea\1. ~lallíU!l 
dei Ordlnandi). -

4 J../ ff/-t_IJ[i~ 

A t•O::l:sa gr·:. LhHiú, pc.i,;, :. :Sl.llO :Sauiidade, que. l< lc:lll J~ 
rH:,b, tu:h~Ye pot bíõm retirat o novo Anlistite do pr6pnl;l 
dtto d iocesanu de Niter·ól, de~te c!eL·o dedicado, exemphíi' 
f' Sl;tt l to. 

D. J o~o da Matta Andradl.' Amaral, que h.í muito 
conquistou o povo fhun.inense, Bispo Eu::!ar-ística e Bispo 
Mariano, imperténito apóstolo da Ação Social, coração, 
e-nergia, inteligência a serviço de Nosso Senhor Jesus Cria
to e de sua Santa Igreja, o nosso grande Bispo Diocesano, 
D. ·Jof.o da Matta, rejubilm1-se por esta eleição, qu.: tanto 
satisfez à sua alma de apóstolo e ao seu coração episcopal. 
Deus, são o:: nossos votos, Deus propicie saúde e fórça ao 
nos~o ínclito D. João da Matla, poira que S. Exa. Hevma. 
lJl'ossiga na s·ua l!da apostólica, tão útil à Igreja e ta o útil 
a<) Brasil. 

V . Exa. Revma . , Dom- José de Almeida, pertence a 
uma família marcada por Deus'. Família, que é um padrãG 
da terra fluminense. l<~amília, - sim bolo de virtude, simboll) 
de :ré e de esperança em Deus. 

Felizes, sumamente feli:z.es, os pais. que podem afere~ 
cet a Deus e à Pátri:.< , filhos tão dignos e tão emérito!!. 
lrmãos e icmã.s inteiramente consagrados ao serviço d~ 
Deus, dois atingindo a plenitude do sacerdócio, qua ~e i~t 
d izendo na plenitude da mocidade . Outros, que se não or
denaram, sempre estiveram às ordens da Igreja, seja exem
plo o nosso prezado amigo e Professor iltlstre Dr. Durvlll 
Batista Pereira. 

Entre nós , está o preclaro irmão de V . Exa. Revma .• 
D. José Newton, Bispo de Uruguaiana, recém-deito Arct>
bispo de Diamantina. ~~luminense, S. Exa. Revma., por 
todos os titulos, dignifica · o torrãu em que nasceu . 

Exmo. e -Revmo. D. José de Almeida: Católicos. esta
mos certos, como nos ensina a Santa Madre Igreja, de que 
"a plenitude da graça e dos dons do Espú·ito Santo dest:eU 
sôbre a cabeça e inundou tóda a alma" de V. Exa. Revma. 

No desempenho do munus episcopal, nem precisari~ 
dizê-lo. conta V . . Ex a. Revma. com a obediência irre~tri
ta, a sinceridade, a admiração, o desprendimento e os es
forços dos diocesanos de Niterói. 

A melhor . homenagem que poderíamos prestar :.1 V. 
Exa. Revma., prestâmo-la ontem, -na edHicai.te e l'omo
vente cerimônia da Sagração, "orando. para qtle a bond!td .. / 
cte Deus onipotente, conceda a V. Exa. Revml-., pari! 
utilidade da Iireja, li abundância das suas graças". 
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Ao cnstôjo dst s~~~:rll.ção de D. José de Almeida Batista 
Pereiríl o minis tro Gen•ldo Bezeaa de Menezes pronunciou 
H CCD o seguinte discurso ; 

" Impres:Honistas, - escreveu Alberto Torres em "0 
Problemst Nacional Brasileifu" - nós nos dividimos em 
ciua~:~ :filosofias, ambas estéreis em face de nos:;a r ealida de; 
1.1m otimismo extasütdo com as aparências de n ossa civili
zação, e um ceticismo destruidor, t en ivel de ·contâgio e 
teroz de intolerâncht , contt·a todo o esfôrço de t eação . 

Esi.as as duas atitudes do povo brasile iro frente aos 
p r oblemas político~ . c::c:onõmic·os e socütis, que nos assobtr 
t.am, ·estas, por iiUill , as dl.l<tS filosofia :~ de nossa gente em 
t«ce dos problema:! relig-iosos; 

De um lado, um otimismo ex tasiado diante das tradi 
çõç=: cristãs do nosso povo, nascido sob o Sil!:llO da Cruz, 
:for mado sob a fé e· os princípios cristãos, que "a briram a 
•Lta alma", e são "o substl·atum da existência nacional" (D. 
!'>iacedo Costa ) . Muitos brasileiros pensam à maneira d e 
~ainte Beuve, que disse de seus patrícios que êles contl
nuarianl católicos, mesmo depois de abandonarem o Cris
thmlsmo . 

De outro , not.a-se em muito~ um ce ticismo destruid01· 
fíl.l<.", sincenuneutt' , não ousaria justificar com o esmoreci
mc:nlo da :fé o olvido dt.s pt·omcssas divinas . L imito ··nl ·' 
.apcmts a rel!:istrá-lo . 

Pois bem, senhores. O Exmo . e Revmo . D . José de 
Almeida , nas atitudes, nas palavras, no exemplc de sua vi
d;;t , sempre se revelou aos seus discípulos, aos seus paro
quianos, aos diocesanos de Niterói, com inexcedível senso 
de equilíbrio. Reconhece o s0 ~)ro de renovaçãe> espiritual 
que varre a nossa Pátria . E aí está bem v.ivo o exemplo da 
peregrinação de N . S . do Rosário de Fá Lima pelo Bras il, 
E-spargindo bênçãv's , erguendo corações, purHicando l;.Hes, 
~b confortadoras homenagens, intimas e profundas, públi
cas e estrepitosas . 

Não de ixa. entretanto, D. José de . Almeida · de ressal
t~:tr as necessidades, as apreensõe!. e perigos, a que somos 
aujeitos. E trabalha , e se multiplica no . empenho da afir 
mação da F~ em tódas as !rentt-s. O zêlo que r evelou com0 
Reitor do Seminário Diocesano de Niter ói é um atestado), 
e o melhor, da preocupação de S . Ex a . Revma . com os 
J)('Oblemas mais urge<1tt-s da vida rE'l igiosu br:asileir:a . 

Encar ando , com seriedade, os per igos qu t> pnfren t:l -
8Q~. SWi Ex• , Revma . tem 14dver t :ído o povo fluminense, 
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D. JoSé de Almeida Batista Pereira 
S~audação do miniBll'O Geraldo Bezerr~ de Menezes aü no
vo bispõ au.xilütr, mis homenagens dii Coiafederação C:;a

t.llica ..t.t J)ioce~;r. 

atr:avés de pregações luminosas, contra as arremetidas do 
divún.:io , imtituição q ue ' 'altP. ra a sul>stám.:ia do c.:asamen
tu", no '!.eLt desprêzo total pela familia, operando, como ft-i
.wu Rui Barbosa, ·'uma revolução orgânica na es trutura 
moral de um povo" . 

SLta Exa . Revma . investe convicto , corajoso , sobran
ceiro , contra o desrespeito às leis da Igreja , COl1tra o rel~;~ 
x amenlo da Fé e dos costumes, contra a prática , QLte s« 
não pode generalizar, das ascenções apressadas " à cLt s ta da 
consdência, dos princípios e da pt•ópria dignidade". 

Sua Exa . Revma ., dia por dia , nos mostra a necessi
dade da pregação da palavra divina , da pregação da dou
trina católica , inclu.;ive para a solução dos problE-mas so· 
t:ia is, porque a doutrina católica, como diria o poeta -
•· tem um alívio pa r a cada sofrimento, t em uma luz para 
cada escuridão". 

Em meio aos graves problemas que se mullíplicàm nos 
períodos de efervescência política, em que espíl'itos ma
lignos forcejam por envolver a própria Igreja , S . Ex a . 
Revma . pondera . 1·omo o pensador cri s tão: ' ·Deus não veiu 
ao mundo cria r sistemas políticos, fazer 1;overnos absolu
tos, representativos ou republicanos; promulgo•J a le i q ue 
deve r egular' todos os sistemas, a justiça que deve inspira t• 
todos os govêrnos". 

Conhecendo , :l fundo , e vivendo . os pr oblemas r eligio
sos do Brasil, e em part icular da Diocese, co nhecendo-os 
··assim no seu intrínseco como nas . suas con.ingências ·· . 
S~ta E)' a . Revma . jamais perdeu a confiança , que nos tem 
~abido transmitir , na causa da Santa Madte Igreja Catúlt
,.a Apostólica Romana, de QU<! é hoje, par a ori1llbo n03j O, 
um dos príncipell . 

(J St'U amot pelú Senünál'io ~ bem o reflexo da vid.il 
do sc:minar.ista dt' ontem , ·q,te verdadeü:amente se impu:ile
ra, pda vida espiritual. retidão de atih1des, e lLues da ln 
tt:li~eilC i<~ , à admir<tçiio de Mestres e condi;~cipulos . Tenho 
um irmão qLte Iui StLl coltga no Seminário Central da lma
c.:ulada Conc:eição do lpir~:~nga em S . P;;ulo , e é te::;temu
nho vivo do quanto se des [;~cou entre os seus contemporâ
neos o Antístite que festejamos . Peço licença ao Exmo. t' 
Revmo . D . José de Almeida para lembrar as palavras q :te 
transmiti a Sua. Ex a . Revma ., há meses, no meu regres
so do P;uaná . onde participe i de uma concentraçiio maria
na . Do emérito Arcebispo de Curitiba, D . Manoel d 'Eétl
boLtX, Heitor do SernináL·io de S. Paulo a quando o cur
sou o nosso homena geado , ouvi expres:>lóes de admiração e 
l· n tusiasmo, cie sa ud <•de pelo d:isclpulo exempbr e be1n 
a mado . 

Dizer-vos do êxito com que se holtve , no amanho das 
almas . o pároco ilustre de S . Lourenço, seria um excesso 
de minha parte . Os fat.os são de agora.,_ Vós os conheceis. 
e bem . 

P eço vênia , no enbnto, para r ealçar o · esfôrço e a 
dedi,·<tção cristã do nosso 'Bispo Auxiliai'. dirigindo a F'.:
deração das Pias U niões das }'ilhas de Maria da Diocese, 
conquistando , pelo e xemplo , piedade e descorlín·io, es:>as 
va nguardeiras do bem e do ide al, purifi cadoras do antbi
t-nle moral em que vivemos . 

V . Exa . Revm·a ., D. José de Almeida Batista Pereira. 
G igante da F~ . assim considerado pelos dioces.mm de Ni
t erói, assim foi julgado pelo Soberano Pontífice Pio Xli. 
gloriosamente r einante. elegendo-o Bispo Auxilia r por en 
tre aplausos dos católicos e do povo fluminense. Bis;Jo 
tltito e consagrado, V . Exs. Revma . acaba de atingir "J 

c.: ul m in~ncia do sacerdócio . a glória ua honra supl't>tna . u 
sumo gl'áu da Igreja , a imitaç:lo de J esus Cristo, e o fb t 
d<' tôda a Hierarquia ''. (Pe. Zidieu. - .No\iYt&\l .Mu11el 
~ Ordinan~). 

A IIOS::;:. gratidão, pois, a Sua ::Santidade, que, alem ào 
m:-.ls, houve por bem retirar o novo Antbtite do próprio 
cl;:ro dioce;~a no de Nite>:ói, dei te clero dedicado, exemplu 
e sa11to . 

D . Joiío da Ma tia Andrade Amaral , que há muito 
conq~.üstou o povo fluminense , Bi:;po Eu~adstlco e Bispo 
Mariano, imperténito apóstolo da Ação Social, coração, 
ener)Sia, inteligência a st:rviço de Nosso Senhor Jesus Crij · · 
to e de sua Santa l&t·eja , o nosso grande Bispo Diocesano, 
D . João da Matta , I:ejltbilou-se por esta eleição, que tanta 
satisfez à sua alm<~ de apóstolo e ao seu cor ação episcopal. 
Dell~ , silo os nossos votei!. D.:us propicie saúde e força 1110 
nu~so 1nditú D . João da M;:.tta , p<~ra que S. l'~xa . Revma . 
jJJ'us5. iga na sua lida apostúJic:a , Ll:io útil à Igre ja e t ua útil 
ao Bt·asíl . 

V. Exa. Revma ., Dom José <.le Almeida , pert.ence li 
uma família marcada por Deu::;. Família , que é um padrãl) 
da terra fluminense . Família , slmbolo de v irtude, s ímbolo 
de ~~é e de esp.erança em Deus . 

lo~elizes , sumamente felizes, os pais, que podem afere. ~ 
cet· .a Deus_ e ~ Pá~ria ,_ filhos t ão dignos e tão em~ritos. / . 

· ll'maos · e 1rmas mlelramente 1·onsagrados ao serv1ço d@ 
DeLts, dois atingindo a plenitude do saceniúcío, quase bt 
dizendo na plenit1.1de da mocidade . Outros, qu t. se não or
denaram, sempre estiveram à s ordens da Igre ja, se ja exem
plo o nosso prezado am igo e P rofessor ilus tre Dr . Dm·v•l 
Batista Pereira. 

Entre nós, está o preclaro irmão d,~ V . Exa. Revma .. 
D . José Newton , Bb1)0 de Ur6.gLta ia na , r ecém-eleito Al'ce
bispo de Diamantina . Fluminense, S . Exa. Revma ., por 
todos os títulos. dignifica o toq:ão em que nasceu. 

Exmo . e Revmo . D . José de Almeida: Católicos , esta · 
mos certos, como nos ensina a Santa Madt•e Igreja, de que 
"a plenitude da graça e dos dons do Espírito Santo des<.:eu 
sobre a c·abeça e inundou tóda a olma" de V . Exa. Revma . 

No desempenho do munus episcopul , nem prec isarill 
dizê-lo, conta V . Exa . R evma. com a obedi ênc ia irre~ tri
ta. a sinceridade, a admiração , o desprendi mento e os es
toJ'Ços dos diocesanos de Niterói. 

A melhor homenagem que poderíamos prestar a V 
Exa. Revma . . prestâmo-la on tem, na edificar.te e c-omo· 
veute cerimônia da Sagrat;ão. •·orando, p:na que a bond::tde· 
de Deus onipotente, conceda a V . Exa. Revm:.. . . pan 
utilidade ela IiJ'eja, a a"bunclAncia dai !lUail i r açai" • 



au açao ao Catequista GPr 
da Congregação Salrsiana R e v. Pe. João ntal 

GERALDO Bt'l..tJüU-\ DE .1\HC:. EZES Tudo -isso, nós 
vendo e sentindo, isso tudo 

Os ex-alunos e cooperado. do R v mo. Padre Antonio\ tem amargurado o coração do 
1 es sales.anos, desvanecidos I "gra-, coadjuvado por um Santo Pontífice Pio XII. sen
r·;.rticipam destas homena' grupo de autênt:cos apóstolos. sivel à dôr universal, às per
gens ao Rvmo. Sr. .Padre honrando ilustre:o e inolvida seguições que se avolumam. e 
João Anta_J,. Catequista Gera1 1 veis anteccsso~es, esperamos I aesgraçadamente se avolu
da benementa Congregação 1 fm. Deus havets de levar da. rnam com a falsa posição de 
~a.l~s1_ana e Vbitador Extra- , qlll, ~evmo. S~. Padr e, a n~- muitos católicos que, por 
urdmano da Inspetoria de pressao, que e a 1mpressao !nércia ou teimosia, fecham 
~!ao João Bosco. I LJnânime dos ex-alunos e dos 1

1 

0~ olhos para negar a reali-
Neste encontro, na capital t·ooperadores, e, porque. !lão dade. • 

fluminense nó>~ vos sauda. d1zer, e todoo; os catohcos Telegramas de protesto, em 
mos, Revm'o. Sr., sob as ben· l ' uminenses: O Colégio Sale· termos ca'!1dentes, íoram en
çãos da Virgem Auxüiadora 8lano Santa Rosa, a sua Es- tão enviados pelo Congresso. 
que se venera em nossa Ba~ co.a Industrial, a Basílica de .11 clusive á Organização das 
~íhca, importa em dizer, sob !'\ossa Senhora Auxiliadora Nações Unidas. Nas conclu<ões 
a.> bençãos da me:sma V1rgew- - em tudo e por tudo gerais se incluiu um capítu
Auxíliadora que também l10nram a Con~regpção Sale- Ir. consagrado à Igreja perse
H·nerais na B;o~Hica de Tu- s;ana e são motivos de gló- guida. 
rim. tia do Estado do Rio de Ja- Revmo. Sr. Padre João 
• Desde 8 de dezembro de neiro e do Brasil. Anta!: Como aqueles congres-
1841, naquele episódio enter- !Imo. Padre João Arital:· <:.istas. os ex-alunos os coope-
necedor com o jovem Barto- Como um dos integrantes da radares salesianos, os cató1i-
lomeu Garelli, a 1gua1 data c!elegação brasileira, partici- c os fluminenses, vou além I 
ae 1844, quando 0 humiide pamos d_o • . ~:imeiro Congres- dizendo-vos os católicos bra
pastor de Castelnuevo reall· se; l\1un~de Apostolado de "ileiros - ''contemplam com 
zou seu grande sonho, cerca- Leigos, realizado de 7 a ~4 de j profunda emoção os seus ir
do de cem menino3, celebran- ('utubro de 1951, .n~ C1dade 1 mãos perseguidos". - Solida· 
do a primeira. Missa no ora- Ete.rna. Fazemos JUIZO claro l rizam-se com os filhos da vos
torio de S. Franc:sco de sa. sGbre o vosso sofnmento, 1:1 <:a Hungria mártir e glorio. 
les, à inaugucação pelo pro- vossa dôr intraduzivel, quan- sa! ' 
IJrio D. Bosco de sua última do fostes compelido a deixar · ··sabem - como os con 
fundação em Liége a 3 de a pátria em 1945. Vinte e &resistaa - que 11. !&reJa, 
dezembro de 1887 :_ da pn. cmco anos de lutas e bene
meira hora aos nossos ' dias, merências premiados com 
Jqmals ialtaram à Pia Con- perseg1.11çoes injustas. Sem 
gregação Salesiana a proteção duvida nenhuma, Deus o 
e assistent.:ia de Nossa Se· f'juer! Quer, sim, que tam
uhora Auxiliadora. t-em os santos se afirmem. 

Em .Niterót, incontestavel- submetidos a provações des-
mente a Turim bra~ileira te pórte! 
Fentir-vos-eio; como · vos· sen~ Não é apenas a pátria do 
tlstes sempre na ltálta imor- vosso ber<;'O, a Hungria, de 
tal, onde fizestes os estudos tantas glórias e tradições, que 
<- curso de filosofia, a pri: H'tá à prova do sofrimento. 
n.etra profissão relig:osa. wb um regime de proscrição 

Sabemos um exemp_o a e violencia contra a fé incor-

imnge~ do ~alvador. sempre 
se _vera crucificada e que () 

I 
H ta de modo partícula na• 
qu~Jes de seliiS mem Qs qtte 
;ol_re,m. pela F.é. See'lejp-se 

1
. olld~nos com mHhares 
c_nstaos. que hoje são vítím s 
ne perseguiçõe,s tào violenta .. 
n,ente realizadas pelos mili
tantes de uma ideologia sem 
Deu'l e se unem a seus irmãos 
n~un Impulso comum. de ora.-. 

1 ço?s. de sacrifício e de ação. 
~ ' r s umdos. imp:oram, pa-
1 a os seL~s perseg;uidores a 
graça da conversão ·e ele'vana 
0 seu protesto contra todaa 

I 
as. violações aos sagrados di
reJtos da pessôa. humana" 

Nas homenaget\S que ~oe 
~r:stamos, hevmo. Sr - Padre 
~ 0~0 ~n~al, envolvemos a 
'o~sa patna, a Hungria m.tr-
tJr e gloriosa! ' 

~·os~a vida apostólica, ái'duas ruptivel d9 nosso bat:smo. Na 
as vossas realizações pelo Iugoslávia, do Cardeal Luís 
,.wndc, clesde a vossa ordena Estepinak, de Zagreb; na Po
ção na Espanha, em 1919. Jônia, do Cardeal Estevão 
A' Hungria, tena do vosso \ ·ysvynski, de Varsóvia; em 
berço, consagrastes cmco Jus- fim em todos os países da 
tros d.e vossas atividades, co- corÚna de ferro, estoura a 
mo Diretor · e Inspetor, . ~e 1 mesma onda brutal de per-
192? a 1945, fun~ando Inu· ~eguições a Bispos, a sacer
mer as • c~sas, ~n.nquecendo o õotes e fiéis. Não temem in· 
patnmomo espu.tual da Con- lâmias nem opressões os que 
gregação Salesiana e . _da se un~~ _ usquP ad 'mortem l ~oo~=-----~ 
~anta. ~\1adre Igre]a Catohca _ à !~reja de Nosso Senhor 
;\ postohca. J:'tomana: ~ esus Crislo! · 

Na Amenca Latma, servis. 
tes na República elo Equador Vis:tando a pequen~na ca-
'ie onde fostes convocado pa: pela em que orava S. Luiz 
r-. assistente do catequista Gonzaga, em Roma, comoveu
Geral . Em 1952, ereis eleito me um seminarista chinez, 
para a alta dignidade de ca- que rezava, em pranto. A' 
tequista Geral da Congrega· saida, êle se externou, dí
c·ão Salesiana. ~endo-me que pedia pelos co-

Eis ai, senhores, 0 Visita. legas de Seminário, massa
dor Extraordinário da Inspe- crados na Chin3: comunista, 
toria de s João Bosco de onde consegUira escapar. 
Esperam~s em Deus - que, ,E!l' meio a uma sessão p~e-

c:o Colé& io Salesiano Santa nana ' do Congresso Mundial 
Fosa., entre&ue á esclarecida, j de ~p.ostolado dos L.eigos, um 
l:1boriosa e apostólica direção patncJO vosso, refugiado, que-

bra o protocolo, sobe à tri
buna e, entre lágrimas, exibe 
ao mundo um mundo de do
cumentos. inelutáveis e im
portantíssimos, para demons
trar o quadro de perseguições 
>\OS seus comp:llriotas caíó
l<cos. 
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GERALDO BEZERRA DE ~ENEZES 

I Ap~·&ar de tudo. de todaz as medidas obetivas que tem 
preconizado para minorar a ~orte dos trabalhadores. fiel aos 
seus postulados, :\ Igreja não se restringe às exigências de 
ordem econômica. Está convicta, sempre esteve, de que o 
problema não pode ser solucionado unicamente com a me- i 
lhoria ctas condições mater,.ais. li: preciso ir mais longe, para 
trazer ~ paz e a tranquilldarle aos homens. 

'·Um economista disse que a questão social é wna ques
tão do estômago. Para nós, os católicos. observou o profes
'or Vlleberg. da Universidade de Louvain, ela é mais do que 
Isso. Ela é ao mesmo tempo uma questão moral: o homem 
que não ssbe conter-se, que não <'abe vencer o seu instinto. 
não será feliz. Isso acontece com o trabalhador; mas acon
tece, igualmente, com o patrão, o capitalista" ("Questf\es 
Católico-Sociais", 1910, ~ágina 43) . 

Enganam-se os que pretendem subordinar á riqueza a 
fcli'.!iduêe. a paz de espírito, a alegria interior. 

Nãc bastam, por conseguinte, as . preocupações com a 
v!da temporal, urge zelar pela vida espiritual dos operãrlo!!, 
r(>agindo contra a sua descrlstianiza<;ão. 

Aos patrões. observa\-"3. L!~ão XIII, cumpre velar por que 

I
, o operário disponha de tempo suficiente para consagrar á 
:'licdade. aditando, em outro passo, ser inconcebível "se cal
llUfl aos pés a religião do11 opf'rárlos. não se lhes facilitando o 

I 
~vmpr.imf>nto dos devere11 perante Deus''. 

Plo XI. na "Caritate Christi Compulsi", encíclica ele 3 
de maio df> 1932, exota 011 trabalhadores á oração. 

E Pio Xlt e.iereve: "Ora<:>ão e trabalho: esta divisa dos 
Beneditinos não contem e n!ío exprime em sua augusta con
cisão a lei principal e o ·fundamento imutável de toda a hu
manidade e da reli~ião? Um preceito divino nos obrigaá ora
ção. um preceito divino nos impõe o trabalho; ambns nos 
~ão ordenados por Sua ~lória I!' pela nossa perfeiclio espiri
tual t> corporal" (Homilia por ocasião do XTV0 centenário 
dP. S . Bento, 18 de setembro de 1947 >. · 

1: preciso ir às fábricas, sem importar com o desd~rrÍ dos 
céticos . 't tempo de desenvolver apostolado intenso, revelan
do aos trabalhadores, em todos os pormenores e grandeza.<~. 

1 ll doutrina social dh Igreja . Em uma palMTa, !ndlquemos
i lhes o verdadeiro caminho: convencendo-os da dignidade do 
· trahalho. chamando-os á responsabilidadP dos deveres pro
fissionais, e de famflia. escl11recendo-os sôbre os seus dest.i
nos eternos, premunindo-os contra ai': dnutrinas e pregações 
subversivas. contra todos os males l'ociaLc:;. 

1 Firmemo<- o propó'lito - que é dever cristão - de con- r 
! duzir os trabalhadores a Deus. ~nslna.ndo-ij)ea, ant~ do 
1 mais, a confiar na misericórdia dh1na el'lSlnan4o-1hes s. ro-
l gar ao P~dre Eterno o oão cll" C'9.da clla . 
I ---------------= 



CARIDADE E JUSTICA 
GERALDO BFZERRA DE MENEZES 

panda-lhes a humilhação de 
estende.r a mão, fazem al· 
runs homens - adverte Leio 
XIII - uma arma para ata
car a Igreja". 

Bastaria compulsar a en
cllcllca sôbre a condição dos 
operários. Al se afirma que, 
··de certo, nA.o pode a carida· 
de substituir a justlçto., quan
do o devido se nega !nlqua-

' mente", e se reclama, para as 
questões tesultantes daa re· 
fações entre o capital e o tra· 
balho, "uma solução confor
me a justiça e a equldade". 

Na defesa e doutrtm. dos 
mesmos prlnclolos, ressôam 
ainda as frlzantes palavras de 
Pio XI, profllgando os que 
"queriam se deixasse i carl· 
dade todo o cuidado de soco-r 
r:er 01 mlseraveis, como ee a 

, caridade deveaee servir de ca
pa ás violaçÕes da justiça", • 
proclamando, de forma lnllu
dlvel, que "o exerclc!o da ca· 
rldade, de certo, não pode ser 
considerado como fazendo as 

Um escritor pátrio, jurista 
respeitável. <>cupando-w da 
doutrina social católica, as
soalha. sem maior exame. que 

, há uma "tendência obaerva
vel na !dela de "caridade" a 
substituir a de direito" ("Di
reito á Subsistência e Direito 
ao Trabalho", Ed. Alba Ltda., 
pág. lll. 

Não é exato. O autor insis
te numa critica imperdoavel. 
que a subsistir, importaria na 
subversão dos principias ca
tólicos. 
Não se reaponsabtllse a Igre

ja, ou a sua doutrina .acial, 
pelo procedimento reorovaveJ 
daqueles oue, para disfarçar 
o próprio lnter"se, para fugtr 
ãs obrigações com a justl~a.: 
por via de regra, torçam apa
rência benévola e paternaL 
Tudo são subterfúldos para 
Iludir e violar a justiça. 

Valha o depoimento de Ro
bert Kothen: "Toda a a~o 

· social da Igreja ~ orientado 
pela Instauração de um rei
nado de Justiça. Tambem a 
IgreJa começa por exigir que 
entre o shomens r e a jus
tiça" (0 ensinamento aoctaJ 
da~eJaH. Louvâtn, 1941l • 

e 'esforÇo maravilhoso 
co o obJetivo de assegUrá!'. 
d.sje o1..saimas época., 

socorros ao. InfeliZes, poa 
vezes da justl~ aoctal''. 

Lapl$1ar o conceito de Ple 
XII: "Para que a vlda .social, 
tal como é querida po,· DeU~t 
atinja seu ftm, é e.aenclal 
que um estatuto Jurtdico r • 
alrva de apoio ex~rtor, da 
proteção" (Rádio-mensagem 

de 1.o de junho de 19'.1) • 
J:.ae, não outro, o ensina• 

mento dos Soberanos Pcntt• 
Uces. 

O que a doutrina eatóllca 
ensina, convem insistir, est' 
Rintetlzado na Mensagem d~ 
Ràdto do Vaticano, transcrl 
ta no llvro de Paul Vlgnamt 
("Tradicionalismo e Sindica
ll5tno", pág. 158): "A carlda · 
de sem Juatlça ou · que deixa. 
morrer a juatlça na eonsctên
cla do. homens é uma falaa 
caridade, uma fraqueza 1nd1· 
tna. do cristio' . 

Todavia, por mais perfeita 
a organização estatal, por 
mals completo o mecantsme 
jurldico-soctal de um povt 
por mals que o poder publico 
eerque de garantlo.s a cl~ 
trabalhista, haveri aÇlP\'e, 
nlo nos iludamos, possi11Jlda• 
de para que Os homens cepe--. 
roaos dêm expanslo aos aeu 
sentimentos. 

A juatiça não exclue a cL-1· 
dade. 

Da cãtedra de S. Pedro, o 
autor da "Quadrag~slmo Ano" 
afirmou: "A juattça bem po.. 
de eliminar a eausa dos eon• 
flltos soctats; mu, por sua 
própria virtude, nllo conee
gue, mesmo praticamente • 
escrupulosamente, congra. 
çar s vontades e. unir os co
rao6es". E concluiu, a.~taa 
do esta condielo tmp~cfn• 
vel ê. paz social: "Nio se ob .. 
teri uma verdadeira colabo· 
ra~ de todos para o bem 
comum senllo quando toda. 
tiverem intima convicçio 
serem m6Ml>J:Ps dto uma 
ma famtba e filho. dum 
meamo Pai celeste e. maw 
alnda. ,de conatltUirem em z
sus Cnsto tÜn só eorpo, de 
que slo membros "uns do. 
outroa", de sorte que .. U.DI 
sofre, com 61e IOfrem tottot .. 

Nio f ã&'iastvet toreer 
ctamm,~s ~. J)8rs" ju.tttte. a stérslo dOI •u. 
dploe. 
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A LIBERDADE CO TIA UAL 
relações d trab•lho 

Geraldo Bezerra ~ Meneses 
A1J relações de trabalho não rias aos princípios mais ele

poderiam continuar subordi- mentares de justiça soeial. 
nadas à irrestrita liberdade Não obltante, correspondia a 
contratual. à falsa doutrina do uma lei entre partes, prevale
lndividuallsmo, então ~uplan- cendo o principio da força 
tada. de que ás relações esta- obrigatória: "pacta aunt .ter
belec1das livremente, isto é. vanda" . 
sem fraude, sem coação, sem EiS a observação de Lacot
violêncla, aio relações justas · daire muna das conferincias 
Haja vtata i conclusão de de N~re Darne, em 1848: 
Fouillée: "qui dlt contractuel, "entre o forte e o fraco, en
dit juste". 1 tre o rico e o ~obre, entre o 

'Nio impOrta que os códl- mestre e o servidor, é a llber
lo& civis se referissem de áade que oprime e a lel que 
modo 1eral aos contratos "le- liberta." . 
1almente estipulados'', e não A palavta do Jl'atl~ 1:\oml
permltlssem, sob pena de nu- nlcano aôbre a liberdade, jun
lidade, fossem contrários ã '".e-se por complemento, esta 
"ordem pública" e aos "bons decl~raçlo tão e x p 1 Se 1 t a, 
costumes" . Não importa a quanto lncJ.Ilva, de LouSa IA 
exigência da "cal.Ua lícita", ou Fur, no que coocerne 1 iiUfol
alnda a de "bôa fé'' e a de dade: "a lcualdade introduzi• 
'"equldade" no seu cumpri- da arbitrariamente entre pes
mento . Pouco importavam soas multo desltuala pode .~r 
tá1l restrições, porque, embora uma. fonte ele gravei lnjuatl
assentasse a.s relações de tra- ças" . 

. bruho numa base contratual o aparecimento du traDdeS' 
que dominava a ordem jurídl- emprêsas produtoras, criando 
ca, essa doutrina, de que se novas situações ecooornicaa, 
fizeram arautos os economis- veiu demonstrar a abloluta 
tas do século XIX, destitulda Impossibilldade de .erem atua
de fundamento ético, olvida- tados os nosso tempo os \'e
va. a "desigualdade" entre as lhos e acanhado& proces&OS 
partes contratantes . Uma de- contratuais, no setor do tra
Ias. premida pela necessidade, balho . Em substitu.lção ao ,.. 
sem forças para sujeitar-se à pirito arraltadarnmte 1adl· 
lei da oferl.a e da procura, não vlduallsta, que os presidia, 
!klha outra alternativa seuão deu-se-lhea uma bue soetàl. 
aceltar ("voluntarium lmper- Em face do nátiU'a! receio 
lectum") imposições contr'- de que a nova ortentaçio P61-

sa acarretar o desprestft1o 
da. pessoa, é m.lltér advertir 
que n[J.o ha propriamente WDà 
renún~l idéla__.do contrato e 
não se tem pOr escôpo desva
lorizA-la, pois prevalece I nu
relações ae trabalho o princt
pi~ da liberdade em tudo 
t:!Uanto ultrapasse as "condt
t;ões mínimAs", findaa com o 
objetivo ckt àmparo a~ traba

res . 
--------~~----

Embora considere deflnltl• 
vamente condenada a doutrl
n& da autonomia da vontade 
e da liberdade absoluta das 
covenções, doutrina que tem 
por contraditada pela evolução 
dos -:tatos. pela lição da histo
ria e, principalmente, pela 
tradição cristã, Emmanuel 
Gounot não hesita em susten. 
to.r que "a supressão de toda 
liberdade contratual seria no 
fundo a negação de todo di
l'elt{) pessoal, a negação da 
própria personalidade huma
na" . 

Vou reproduzir uma páaina 
deste emérito professor da Fa
cUldade Católica de Direito ~ 
Lyon. Não conheço nada mat. 
exato, nem mais sugestivo 
sóbre "o fundamento moral 
dos contratos". Ei-la: 

"Se à lei e às instituições 
inéumbe organizar uma disci
plina da llberdade contratual, 
eata liberdade comporta tarn
bem, como as outras liberda
des, uma educação, uma pre
paraçio moral. Não nos es
queçanws de que o contraf.o 
cOloca em relação duas p 
soas humtmas . A justiça cofté 
tratual é, no fundo, o respel• 
to de cada um à pessoa de o 
trem . A regra da equlvalên· 
cia das prestações não é senão 
• express~o ou a consequên
da de uma regra. superior: a 
da equivalência fraternal dos 
hoftlenà . Que cada contta
tante vej no outro uma ou-'ra p~a. um reflexo de si 
mesmo, um irmão em Jesus 
Cristo, e o contrato livre será 
o contrato justo, o contrato 
conforme ao bem comum e á. 
utilidade reciproca. das dual 
partes". 

_.a........._ • 

.JJ_I1C~.,.:_ ~) .AJ t4. 
~~ ~ ..f'!S~ 

----
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CANÇÃO 
DOINGÁ 

Geraldo Bezerra 
de Menezes 

O nosso .amor, 
ditoso e llivo, 
floriu por lá; 
eu vou saudá-lo 

I _ ;o:::o:n::~hos, 
enlevo eterno, 
sonhamos lá; 
eu vou llivê-los 
no meu lngá. 

Segredos nossos, 
ingênuos, ledos, 
trocamos lá; 
eu vou lembrá-los 
no meu lngá. 

Sorrisos doces, 
enternecidos, 
sorriste lá; 
eu vou revê-los 
no meu lngá. 

A luz da lua, 
resplandescente, 
banhou-nos lá; 
eu vou mirá-la 
no meu lngá. 

E mil estrelas, 
festivas, lindas, 
fulgiram lá; 
eu vou tocá-las 
no meu lngá. 

Um mar de rosas, 
vogando ao vento, 
cobriu-nos lá; 
eu vou juntá-las 
no meu lngá. 

Canções ternísslmas, 
no céu dispersas, 
sopraram lá; 
eu vou gravá-las 
no meu lngá. 

Paixão da aurora, 
qqe vence o tempo, 
venceu-nos lá; 
eu brindá-las 
no meu lngá. 

De Deus, as bênçãos, 
perenes Wnç4os, 
colhemos lá; 
eu vou louvá-LO 
no meu, no seu, 
no nosso lngá. 
(18.2.51) 

19S1. 
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xar ·os seus fiéis entregues i pr6pria sorte. 
Perderiam êles, abandonados sem qualquer 
orlentaçao i catequeze dos comunistas. Per· 
derla a igreja, que ficaria sem nenhuma re
presentaçlo eficiente naquele ponto do. país. 
Pareceu-lhe, entlo, que mais acertado seria 
aderir "aparentemente' ' is ordens comunis
tas, podendo -im espiritualmente defen · 
der 01 fiéis e a doutrina cristl, embora limi
tado pel_a fi-llzaçio das autoridades polít.! · 
cas. O pa.dre mencionado deixou de ser pro: 
fenor- pois ensinava geografia em uma es 
cola para ser aluno, quando receb.eu ordem · 
de frequentar durante un:~a quinzena um cur
so de Educação Política. Anim o comunismo 
consegue estirpar a religilo cat61ica nos paí- . 
_. 1HHfe se .ifn9laftta.. 

· Quanto ao capítulo das perseguições te
mos tido exemplos cuja dramaticidade lhes 
deram repercusslo universal, como é o caso 
do cardeal Mitzenaky, sacrificado de maneira 
ferozmente met6dica por fôrça de sua léal
dade e de sua coragem. 

O cardeal Mitzensky era conhecido por sua 
coragem, energia e franqueza sing11lares, 
tanto na Hungria, onde exercia 'suas altas 
funções, como em todos os países vizinhos. 
Sempre dera mostras de ser homem de tor
cer mas nlo quebrar. Diante das questões 
mais delicadas ou perigosas, tomava a atitu
de que lhe ditavam suas convicções e nio 
havia presslo ou ameaça que o levanem a 
é:eder terreno. Com o .advento do · comunis
mo em seu país, logo se mostrou contrário 
ao regime e sustentou sua opinilo com a ~r
tinácia e a coragem de costume. Moveram 
contra êle a mesma campanha de Intimida
~· a que se aludiu antes, mas sem o menor 

ltado. Ameaçarant-1'10' em vtto. Proibi· 
ram a leitura, nos púlpitos, de suas veemen
tes pastorais. ~le nlo se calava. Armaram
lhe ciladas que se desfizeram, sem que ale 
as suspeitane, unicamente em razlo de seu 
procedimento naturalmente reto. F.inalmente, 
foi prêso e submetido a suplícios tais, cienti
ficamente conduzidos, que, ao aparecer para 
o "julgamento", nenhum dos que antes o co
nheceram pôde Identificar naquela figura fi
sica e moralmente alquebrada o enérgico 
campeio de outros tempos. Fôra preparado 
para a farsa. A certa altura do julgamento, 
como um dos ministros tlvene dúvidas sôbre 
se o "réu" nlo reagiria, dine o coronel Ko
tlev (especialista "no gfnero, vindo especial
mente de Moscou para o serviço): - ·"Se lhe 
aplicinemos o nosso m6todo, nem mesmo 
seus pais o reconheceriam''. · 

Anlm tem o cómunlamo tf'atado os -cat6-
llcos. Nunca, porém, conseguirA eliminA-lo, 
polt • f6 ' lmf19Qerlvel e nenhum poder 
existe capU de . --eliminar 4lõ rito dos 
crentes. Doutrina de NZ e de amol' por ex
celfncla, ela sabe, no entanto, ..-gir. Reage 
sem viotancia, mas nem por lao 6 menor sua 
eficlcla. Nos pai- dominados pelo comu
nismo a f6 crlltl prevalece contra t6das as 
inlquldades e atrocidades. Flamejante no in
timo de cada crente, ela irradia aua fôrçia 
inviaivel, pronta sempre a vibrar, em dado 

~momento, e a sobrepor-se i brutalidàde e ao 
crime. Os aspectos que ilustram estas sim
ples conaideraç6es . ·alo vivo documento da 
ee~tant.osa vitalidade da Açlo Cat61ica, ins
trumento através do qual se manifesta, em 
todo o seu esplendor, a resistancia do senti
mento cristlo ao regime que pretende, estul
tamente, dominá-to. A e..e congreno mun
dial foram presentes delegaç6es ·de todos 01 
p~i- tiranizados, que trouxeram i plena luz 
~llca ~ aflrmaçAo dé .ua lealdade Impere- · 
cível ao cristianismo. · , · 
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bf'!, " t i t ulo qu e enc,t>~a a 

J'l't:SE;t,t f puuticctr.·õo, pron ~ttcwu 
c. B:1.'m•J s r · Mm1stro G:;·raldo 
Bn,· .. <I tio 11L1le.::e3, uma con
fc rélV•tt em J7' á '; m :;;iu CiO CJ T· 

re1Pt: c. no, no scttao noo•e do 
In~,· 1\l.ic. da E:duw.ç{•o aa cap~.-
t a• fl~~> ·•n , n r., !lse, . nc. Semana de 
Es1U.11 ç aos Enc;clicas SoCUZ'IS, 

2-'T,),,,,n·lti a pela D~ocese (1.~ Ni
ten1. d.lt quat, o que se Vf!.l ler, 
é ttm .,.,.~ ·wnlo: 

• · ÃQ~ ~., · ··~~~~de~· 'stib~i~s~· 'i 
ordem do Exmo. e Revmo. Sr 

· Bisi>o Diocesano, Dom J()áO da 
\ Mat1a \'!'nho di3c.orrer sôhre o 

tem:.. na vr,.l .• c2e empolgante, 
qae S. Es:. Rr.Tma . houve por 
bem Indicar _me: 
"Pio XII c a questác socl~l". 

Esta Semana de Estudas da 
doutrina su~i:.l da Igreja é, ao 
pró)Jr~ tempo. um Congresso de 
Obras Eoc:.uis . Atendemos. as• 
sim, à exortnção de 8. S. Pio 
XII. no sentido de '·nr..o se con. 
tentarem ,s catóUcos com boas 
intenções e . belos pragramus, 
porém a se avllcarere c.orajosa. 
mente à sua realização prática". 
.(Discúfso ao S!.!cro Colégio. a 2 
de jm1ho de 1948) • A Igreja 
.sempre uniu a oração e o tra. 
balho, a doutrina " a prática, 
a fé e as obras·. Segundo 
Sant'lago; "FidP.s sine operlbus 
mortua est in semetipsa " 

Dom João da Màtta. ·autêntl. 
co spóstolo da ação social, é um 
Bispo do!! n assos dias. um pre

. lado flUe está atento. vivamente 
· atente, aos ânselos P de~erm'~"
cõr.s do Soberano Pontífice. E' 

· 'iun eoraçi\.o. uma · enérgb, · uma 
lntellcência a serviço constante 

"da paz soc,al . Deus. são os meus 
votos, Deus continui lluminan. 

;. 4~ nO.~ Pastor Infatigável nês
te apostolado, que não sei mais 
útil, se a Igreja. se ao Brasil. 
· Consenti. po:r outro lado, me 

.Ongratule eomigo mesmo pela 
. cl,reu~stãncaa. sumamente feliz, 
.lle · n~r a presidência desta lie!f. 
lláo entregue a um preclaro e 
n obre ·amico · dr. -.J•sé · d'e Mõu. 

·' · h ·e 811Ya. · ConJ!eef..o de perto, 
.- • •WiaDdo S. Excla, .• com notá. 

-rei fl1111llíbrlo e ~ns~ apostõU. 
ao; pftlllclla à Janta .Dloeesana 
fie 'Açlo -Catôllcâ. Mais tarde. -
'iliterolease, · valclosc) de seu . ber. 
ço - aplaudi. co~ alegria In. 
oontlcla. • nomeàção d• Moura 
~ Silva para GoYernador d!l Ca
pital Jl'l~nen!IC, onde deixou 
M mareu da sua prol:!dade e 
palxlo à eaua pública . _Hoje. . ·2· · da. responde, nesta Velha 
P 1,a pela PutaA de Eda. 

e CaJtura . Vale dizer que. 
em lloas mãos, piadas por um 
flllpirito llmpldo. ~e encontra 
ama Secretaria de Estado do 
maior n!lho. Incumbida de ze. 
Jar pelos destinos educacional 
t. .moral das novas geraçoes fill
mlnenl!le!l. 

~ ema -~~~··--~=-.-----wo 

XII e a Questão Social 
nante, merecendo especial des. 
tnque. do primeiro. a encícllcá 
~Quadragésimo Ano" e do atual 
l'ontíflce os m3gnifiro~ e subs• 
tanciCJ.~s di'lcursos e MensageM 
dt" Natal, a }Ue nos referimos 
mais de uma vez em modestos 
trabalhos de> nossa especlalL 
lladé. 

Ministro GERALDú BEZERRA DE MENEZES 
Do r ribunal Superior do r rabalho X 

Evidencia-se hoje. em todo • 
. mundo civilizado, sob a inspira-

SUMÁRIO: I - Exórdio aos ensinamentos do Au- ~ão do mais ~!to eentimento de 
. to p tíf' Ab . bl " • 1 n Oh' ti ;indlça social .. forte e generaiL gns on Ice so re O pro ema soeta • - Je - zada tendência para a valoriza.. 

vos das Semanas Sociais. m - Pio xn e o seu pro- · ~ão do trabalhador inteçandJO. 
fundo humanismo . IV - Um excerto traduzindo a o na vida social. Certo. já não 

- • ' basta apenas reconhecer a "no. 
razae de .ser dos esfor~os da IgreJa em favor dos po- breza moral do trabalho". pois, 
bres. V - Elogio da; «Rerum. Novarum.» e «Quadra- como de há multo vem doutrl· 

gésimo Ano» VI - Nova orga.ni~ social mais de mmdo a Santa Madre Igreja, 
A • • • • • ' • • pPia voz de seus r,lorlosos Pon. 

acordo com a lei dn•,na e mais confomte com a digm- tíflr.es. e o record-; Sua Santl. 
dade humana VII - Direito natural de cada indivíduo •la.de Pio xn. na MPnsagem do 

• • • • Natal de· 1942 - " . . a Igreja 
em fazer do trabalho o meiO para prover sua propna não hesita em deduzir as con-
vida e R de SeUS filhOS. Vffi - 0 problema eCO!lÔmiCO f"'t;:Uên-:'as p;-átl~aG. I!Ue !!e ori. 
da vida familiar cent-ro da questão social. IX - As g"i.nam da IWbrez~. moral do t!a-

• • • • • _ • • balho. e em a!>Olr.Jns com tcda 
enCIClJCaS SOClaJS de Le?.o xm e PlO XI e os d~scursos 9· !lUa Autoridade. Estas exlgên. 
e ~Iensagens de Natal de Pio XII. X - Diretrizes r_tns com~,.eer.d!'pl. pro!'ls egue .o 

I. - d · l'ti • 1 ad d • ~anto Pndre, alem de> um sala. para. a rea !Zaçao e UJila po I ca. SOCia equa a a rio suflc!ente para as necesslda-
época. em que vivemos. des do trabalhador e sua fami-

lla. a conservação e o aperfeL 
vtna e mais conforme com a cilc- ' nômlco ela vida familiar, que I Ç.oamento de um, ordem !!OC!al 
nidade humana" Su"l Santidade Pio XII o tem l qup torne po"sivel a todos uma 

Vlstes - está ·reproduzido no wlocado como "o centro da !'egura, embora modesta. pro. 
l'roçama destll !õlAml\Da - que• questão social. a raiz de todos prledade particular que favore. 
para Sua Santidade, "sem a op males que _afiig,em I_! socleda- çv uma formação !!Uperlor para 
Jr:rP.ia a f!Uesti\.o soc!otl é Jns!'. de contem~oranea Sao do A~- ()E> f"llhos das classes trab:!lhado .. 
Júyel, mas a Igreja não ))ode ~ u~to. Pont1flce estas p~Javras • l'U, p~rticul!umente dobdlls de 

Ministro Geraldo Dezerra de :..esolver so:!lnha esta que!!tã.o e Ha que o!har l!em. frentf; à lnteiiP,"encla e toa vontade. e es. 
M POr fsso tem neces'lldada da co- flente. em toda a 51111 amplltu. tlmule no povo. no bairro, na 
enez~s • laboração d:ts fôrças lntelec. àe . o dever de dat a inumerá. · pr?víneia, em tôda a !!ação o 

Na defesa da tillerdade e f ·· tuais econômicas - té,.nleas e '!eis fam'llas na sua unidade 

1 
CUidado e a atividade pratica do 

patrimônio de todos os homens. do p~er públlcl'" ,. " mo:>ral. jurídica P eeooom\ea, "espírito social " que mitigando 
e de cada um dêles se nes de. Dêsse esfôrço conjugado, não :iusto espaço vital oorrc>sponden- 1 o" ooutra!!ltes de lnterêsses e d_e 
para um e:1pítulo de- glórias na '.·isa PJo XII a outro objetivo se. tP. , seja embora em· m!'d!da mo-,. classes proporcione aos opera.. 
vida de Pio XII: o !ICU profundo nio ao de "subordinar a econo· !}esta, mas ao mPT'O" ""''c'"'lt.e, rios ao lnves do isolamento. a 
h~menlsmo . _NinJ:"U~!" mais sen- JDia i dlpidaae mcral e ao bem. às ex>;êndas ela cll<mfdade hu- Pxperlências confo~vel de uma 
stvel às angustias dessa multL estar e desenvolvimento Integral ruan~ . (Discurso. dP 3 de junho solldarledad.e genumamente h~
dão humana que. no mundo de ela penonalldade humana. con. de 1950). Da Rádlo.mensagem I !Jlana e cnstamente fra.terna • 
um Deus justo. clama ~r jus. · siclerada em sua forma mais lk. Pe~encostes. ~m 19U. extraio (Mensag_em do Natnl de 1942) .. 
Hça e fraternidade". (Discurso, alt."l... u•te · ro~teo 1ncls1Yo de ·su11 San. Ai estão, em oportuna e fell'& 
de 3 de maio. de 1M2. aos tra- E' preciso pôr embargos aos t Idade: "A natureza mesma Jl- t-!.ntese, ·as nobres diretrizes fl
balhadores de Frnne)a). A dl~l- êri'IOIJ ela eeonomta. eómbater. go• lntrmamente a . pro»'rledade xaclas pelo S()berano Pontífice~ 
dade do_ homem, jud~u. centlo 1he os yielos, lnfllndlndo.lbe e t•:outlcular à e:datêncla ela s.oele- para a reall:&ação de uma poli. 
o_u · crlstao. _no q~~e ele. sub)e. apirlto cristio . Para. êss~ fim, cu\de hu1pana e à sua v~dadel • . tlca soclaL_adequada . à época e~ 
tnamen~. tem,. de mais. predoso: !' lmpoEta · eons'derar detidamente; · . ra elviUzação. e em -pau emL que Ylvemos, época de crises e 
.a Uberdade; e · no direito à pop. na· of,!erya~ de Sua Santidade· nente à · exl!l~eia ' " ao desen. de transfotma(óes que se esten• 
se lndl'riduai dos bens mate., Me DI: · 'oiYimento da família". dem e aprofuncl,am. no processe 
rlals que obJetl•am~nte, lhe a11· .,NY:"- ôs ja i Dai a , razão porque in!!iste em !latural de evolução da buma. 
t~eprtt, como raízes externas do 1llll de v se do n - que a poHtlca eeonômleo-soclal nldade. 
~;er, a ndependência e a livre neles que na Imensa '\'ise, mais qae t1ldo. amparar a Justlflca.se o grande anseio 
disposição de si mesmo. - tem 

1 
e -:ne no pre:!:nte ~alu famiHa• cujos direit-os são sa- ci .. Pio xn: "Deus queira crcae 

sido para Sua Santidade uma !a a~ a, nao vee!" crndos. . meus filhos e fllha!l espalhados 
prftocupação lndormlda . I~ senao uma ocaslao 2ste o papel . prlmardlal, hu.. :oor todo o mundo tenhnm fome 

Nêsse e noutros setôres. abriu para enrlquecer.!IC de- ll'P.DO e cristão ela propl'ie4Jade. !! sede de Justiça Social" . Entre 
0 ·Pon~tlce relnarité nov.os sal. nte. explorando a ne. esta a sua função social: asse. as lnten,ões do Ano Santo de 
cos 1 d3utrlna social da lçeja. e e a miséria nd dfln~eusd ~rar às famílias estab1Udac1e e 1950. o Au~uto Pontifice lnclala 
Homem de seu tempo, ensina _ •atdllflut.ando I e ll- JM>m.estar, aHePranck\ em eon- ... •a realiza(.áo prática ela Jus. 
crae AO socialismo comunista ·.o ~ • prec;OtJ em basea l1e !.~uênda. a pr6prua estaltiHda- tlça Social" (1) 
10 anlio comunitária do Corpo I eaeandal08011 . Mtral s11as de do Estado. Cumpre, pob~o numa lneessan. 
Mfstlco do Cristo poderia opôr os: estão manehadas de san- Não há falar em abolição da tf' e total co!'lfugnçio de esfor-
vltorlosa barreim. Ao lpaUta.. e dG sanr:ue das vluvas e dos propriedade. o que eumpre é ex. ços. orientar. de acôrdo oom os 
tismo monolítico e estertll:rante. éorfi'..os, do sanpe das rnanças tendê.la. quanto posslvel, a tô· t;rincíp.los Cl'istãos. com segu.. 
absurd.o e absonente, das ; mas. r. dos ~doles~entes detidos ou d:>s as classes. ra.nl)a A prudênf:'la, a necessária 
!las po!ltlzatlas, replica a Papa Teterdedo" em seu. !lesenvolvi. E' o Pastor Supremo quem reestrutu~ação d:t socied .. de. em 
com a lgn?.!o:IP.de p()llmórf" e mt'lnto nela desnutrtçao e pelu advert-e que a salvação e a jus- bases C:!d'l Vl'7. m~!s juqtas. pa. 
fertilizadora, natural e r oes:1 dos fl•me; do S!t'l'\11e de mllhares }' tiça se encontram não na re. ra redlmlr o . homem e d ' gnlficar 
povos crlstianizadof . milhares dp desgreçados de to. ~olução. mas na evoluçãn orde. o seu trab"!IJto, d~nda.se a todos 

M h 1• • In conformado C{' mo s. P edr>o; das as chsses :'o povo. do'! _;:-~~ais n~a. prudente e progressiva: e•msc1ênc!a de sU!\ ori~em e con. 
m eus &en .ores. Nunca sub.u forte como os primeiros apósto. ~<e tren'lf9TY"~r"m <>m ""r • ll'!• ,. N:-.o destrwr, ma!l edifi~ar e so- fu~nça en seu destino . 
F ais sito a humanidade: com '! los, ei-lo a lançar nll mundo re. com sf'U hmiíbil me':cado E~te IJ!lificar; n ão abclir a pro~r:e
_;-pa, senta-se o homem na Ca· paganizado em qu" vivemos 0 !lan~e. CO'llllU! P •o XTI f'st:- da<le> particular fundtmwRto da 
n2r~ d• Verdade . ~ege, ~a ter- f!'rmento do Evan~élho. Ba'sta san~ue. como aquêlt> de Abel· ~"t!tbHid!!d!' d<> 'ram'lia m~.s pro. 
tem 

0
8 coisas do ceu Sobre o se comnulsem as encíclicas de elam~ ao céu ('nntra' · n~Wos mover a d.lfusão dessa mesma 

rltu P
11 

e 0 espaço. ergui! e e!!~J. Fio XU e se manuseiem. por C:>lns" propried~é. fruto da fadiga 
ve ~ :;: povos e gera()oes · VI. exemplo. as suas Mensagens de Reconhecemos longa •8 clta<:.ão. consclen osa de todo trabalha. 
tor d~ a e impera como deten- Natal e nlntuém negará que es- Fxtensa . mas. nece>ssaria, p!!,ra dor". I iscurso de 13 de janei. 

• pooder!'s eterno!<. turnos diante de um arauto da melhor evidenciar !!Ue os l~cros ro de 1942). TambPm na Men-
lla. ~nte seculos, o Soberano nova humanidade e diante de ,.em limites constituem a toniea sngem do Na.tal de 1912 disse o 

~~ntlftee a~r.çoa f!S l!eregrl!'ns. t,uem dllatou a doutrina social da econ omia CO"l~~'mporínea. Vigário de Cristo• "A · dlplida. 
d:fr:m~ SC_!Julos, e dele O JUI';,O da lgrei:t da qual 1\0 lado de Vll dto da pessoa humana exige nor. 
bre a m~r:lbre 0 dogma e so- Leã1o XUI e Pio XI tem s!do Sabf'.se que 0 conceito de sa. m:llmente, como fundamento 

Seu nom .; 
0 

t Ped artífice Imortal. lá rio justo. con~uanto subord!· n:ttural para viver. o direito ao 
Xll · hoje e. n em ro. Pio IV · nado à s exigências do bem CIO- uso dos bens da terra , a que ~ 

PÍo xn' · Consultem.se os fatos da cl. ~rum. abr'lnge a remunera(!á.O •'orresponde a obrigação funda-
ntes • - ~or ~aio~ que seJa \>llização cristã e ver.se-á que a capaz dl' atender às ne"essidades mental de outorgar a proprleda. 1 Pap~ e ac ma e udo, e o Igreja, protetora incansável, normais do trabalh?.do; e de su~ t 1e partio:uhr. se poo;sivPI for, a 

1

. 
Sirvam tal . !lempre esteve aliada aos pobres, família . torltOs ". (Mensagem do Nabl de 

lhos da. Re ~ J!a!a~ti1 I espe. tracos e humildes. A razão. vou Pio xn reconhece o direito 19--12) . E redls!!e, mais positiva-
de exórdio 'e çao 

1 
v na - buscá_la n~stt) ex~erto, tão ex. llatural de cad'l indiví(luo em mente. a 21 dP novemltl'o de \ 

do Au sto ~os ~~s nal!lentos presslvo, de Pio 11: • fazer do .trabalhe o melo para 19tV: "Não nos cansamos de re. 
proble.;: IIIOeial ontífice sobre o "A V-oz do pobre é a v&.z de prover R própria vida e a de r.omendar a difusão progressiva 

11 
Cristo; o corpo do pobre é o ~eU'i flllws. Em alocução a da propriedade particular e das 

Das eêlebr S S f'Orpo de Cristo: a vida do pobre 25.800 O'IJerártos. proferida a 13 mPdla!'l e pcqnennl! emprêsas". 
de Fran a es dl emanas oclals é a vida de Cristo, que sendo de janeiro de 1942 precisou a O Ideal, em suma é que tam. 
emtnenti~sÍmo ~se, · em 1937, 0 tóco se fez pobrE' para enrlque- posl~ão da lçeja como defen. bém. ao proletário - o nome es
já vivamente ardeu) Pac!:elll, rer.nos com 9 sua pobreza" (In I so>ra das lustas asnlrações ~o tá dizendo: rico n10. sn'l prole -
80lução day q:re~_cnpado «;_on: a I u Arquivo Social". 1"rlburgo. De-. trabalhsdor e l.ns!stlu. com SU- se proporcione habitação confor. 
IIOelals. f,llle er:O oes e~onom co. ! !'embro de 1M9. f)áA'. !5%). mp claresa. na neees~>ldade do tá\·cl e hlglênlea, que lbP. pro-
cellente tr dit - un~ eX- V r.alário familiar ( plcie "as esperanças de um por. 
éclnirer les ~on!~~ destlntee

1
, à Compr~ende_se f!Ue o entusias. Eis a llçio d.o Romano P'on. YiT melhor".-

&ivlté d th ' encse e at- mo de P1o XII pela "Rerum No· tifiee : IX 
J»>iar ;',d.,. ea d' oliques ta r;ançals varum" o levasse a elasslflcá.la "Os n08808 antecessores, e Há motivos. e forteÀ, para que 
p.osslble d:~ ~ux. au tJ. que de - · "facho luminOSo c lluml. nõs mesmos. não temos deixado estudemos a opol:'tunísslma e 

·· ~ Jéurs • frér~ e:truments utn~." nante". .. • passar ocaslio ltlguma de fazer ~mpre atual eneicllca "Rerum 
(La Llbe.rté et le a i?t,u~m~s · · Pio XIL -na Quadragesslmo l·ompreender , todos os vossos 'l;ovarum". onde !le enfeixaram 
la Tle socl!> le s e s •ms AJ_Io", outro monumento da dou. lnterêsses. as V'O~sas necesslda- d.blos conselhos. senão justas e 
Session 193g - Ro~e~ ;- XXX• tnna !loclal eatóllca .. não só .,_ fles pe!lc;oal" e fatnm,.re"· n~o. C•,lorosas advertênrlas. numa 
Em Íe ·r. d'-

1 
e re de S · terpreta e comenta. mas omplla t'!amanf!o como r6(1u!sito lndl~- síntese ntaravtlh08a. que bem 

1IL7_1937, ~i:. 15) Pacellt, de "' atuallz,~ a obra de seu prede· pensável à co'}córdia social as r«;:t~ata a. mspiraçã<' divina e o 
Esta Semana -- cessor · ~rata. com lK!netrante :Instas aspiraçoe!l que tendes no ~:enio uoJ•ti<'o d, um tlO!' mal o.. 

-b· ja~lvo• _ nao te!D outros arude:r:a. di.lo Pio XII as qu<>s. corarão: um salár;0 r-ue nos!!a res e mais profundos chefes es-
v • ·- ~ o;e""O e ure~·~""'~'lte tll d · ... 
08 de ~e1arece :. 

1 
• _es que as mu an~as e revoln. ;1;anmtlr a exist~1'elP das vossas J>iritnals da cTistand!!lte>. Sua 

a atividade <f r a ~?rsme~~ a r çoes sociais. e sobretudo econo- famillas. tornando pos«ivel aos l'll,ntidade o Papa Leãr XIII. 
nenses ara ~~~ ca 0• !Cos um • mfca.s. ofereciam a um exame nais o de!'IPmnenho do dever na. Tôda a doutrina socia 1 da J~re. 
t-o o su!to p~~f~· deles i rrpi. mor:>.l ,deptrs. da "Rerum No- "oral de ii'hr.umE. prole sadia. .ja encontra nêsse doeumento I 
mentos úteis a s~ tce - _ ns ;ru- v'!,rum · IRadlo.ml'nsa11:em, de mc>nte PlimeutP<!a e vestida; inolvidável, senão a sua oríge>m 
seu tempo us lrmaos e a 1. de ;l}lnho de 19!1 peJo c!n. 12ma habitar.~. . dl.,.nR da oessoa ou corpc,.ificarão. o fund~enf>o I 

Na ~ it d Já auentenarJo da Rerum No. humana; a ,. -·~tb'l!dade de ofe· "eP"nro de !II'U nosf-nr-1..,.,. "~"!'n- 1 
zia a e~eslioc d~ ~ul se .desta. varum") · rfiCer ao11 filhos uma ·convenlen. ,·ovimento, com notável refiexo. I 
posslhl1ldt>de de "dés~~~!;br,e a Eis a! o elogl,o de Sua S~ntJ_ tP educaçã o e instrução e de e>m têrm os 'lem">re elevndo" e 1 
tlclérlcallsm et la pa" 1 

1 a~f ~adc "j,uelps <!~i~ mcmoravels 

1 
Pt_:Over.se nara os tempos de pe. nobres. na oratanlzaçíi.o nolitl~o. i 

c::>thn'lque ;,n rest,.eh.-·r!'a 0~ 81-· ocumen os pon~•h,los . nuria. , enfermtcl~de e velhice". jurMiea da m"l'>ri11 do!l E-;tados 1 
prlnclnes :Íu cathotlei<:~ ~~: Pl xn VI fDiseu.rs.o de 13 de janPiro de I' 'lll'd!'rnos. 'lll'áo f'"fV.uec-:_mos de 
domnine de la vle r !vée·e eette 0 • propugna por uma 1942) • _ nue . nara tanoo. multo tem co:ol. 
a .u...._... " 

1 1 
•• Jl · ·f •erdadetra h•,.rar~'uia de valores Vlll trlbu'do as UçÕf>s emanadas de 

lll·ll· 'JI''.p "'"' "', ........ ,.., nn e ... f"tt .• • ~ " 11 eontralre ~'"" f 1 · hwnanos. que esta a exJglr o Entre os qu.,. SI' entregam à . r•o!s trrandes " di2'110!1 surP.s"ol'es 
,. f - , <~.m r I'>UX :td- 2ue o Santo PPdre chllma - leitura eu . ., .. studo dos do~umen_ ·~·b,.l!PI!' sau~,os1• Po,Hf•~ .. : "'mt'l 
,.::a-~ ré de I ~glts? de nou- nova organ'7.a<'-áo "orial . m~ls to" pont1fielo!l nlr•guém igno,.n --~ .. ~·"~""" os -p.-n"" pJ, XI e 

tllt li tt:::d-es (pag. '7). de 3CÕrdo com a eterna lel cll. que táC> agudo é o problema eoo- Pio XII. êste ~:lorlo!lamente rei-
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Tribunal Superior do Trabalho 
A .. poose do novo presidente - Os dilcUr!>os pronunc~adcs 

95-

1 
e.r.igia &iempre que la. ,-emwteraci6n del trl<ba.jG 

l .f'.J !~~ _sujic'iente para mantener at tró.bajadar· cúJ 
, ao1•c;·c ,, con su aC03tu mbrado inv~Z de 1.-ida '!J 
1 é<m et c :>sto d€L misr.'lo''. · 
1 E:.; ~tL Os princlp:os que têm funda.:lienta-
1 do; entre r.ós, "' sol· .. lç(;,o do problema, nã.o s(!.o 
1 csta.~e!? -;iü :s prccipi:ac.a:r.:~.ente . 
I · Acrzs~e, a:nM.. que tais m~jora.ções, decte

taõ.es para. neutrn.l!zz.r a e;e'l'ação .<io custo de 
1 id>.. p:n n\enons que sejam ficam sempx-e su- · 

(i.éalizo.u .. ~ e on~em a .teL'!U.o s olene do 'rri · ,;rcs.~ l. ~hlo ua Jnd~iça do Tra!.>a! ho ~ noB o:<mé-i. bC(I:'dinacla.s a certas condiçõ·es, entre as qua1s 
. tw ._.r..l ::luperior do '1'ra t>a! l".o; )Jara a poss~J uc. r.,, uial' de IJ;~9. eo:110 ore~idente de uma da• meracem ln~'cact á.-!1: 1t a~!dl.üdade Integral do 
no,~v !J rt!f t.: id~nte :.M:uü::;tr o Caideira Netu . 1 ant•:, ·as J~l ;ltas ·le Co :n. l'iliac.;B.ü e .Jc.l-;a ·ne;J.to da. êm.,.,re-~? ., ,.Jo . sali"o os casOs de fo:-ça maior o u 

rJ..\J1l1àtam p a rte n u mcs3 os Sl'S. bri .: j Gtro Ca 'l i ta ~ ~ :.1. nenúl~1 ::; !1, , ê a.tll:\:JJo ~On1(1 Ul'"O ';u~a· e"q.~·srn,. ~àB.de, c~:nnro t.~ad ea na :tonna da lei; e a. 
1 Jo~é L iuhates , Preniden te uo Hup;-emo 'l'i"ibun:.J co~ da J;,s~ : .;a. . do Traoi'ho em 19!5, s~r·.-i.no c'::lrnrNF:JC~-o d~ ·a-u m entos exponta.ne~ concedi 
i B'eüeral, l.Jr . J o ':o Café Filho, \"i "e·!Jl't!>'ithmte ! nos. n~.ot3 g ·;,~~h>r (n 3t<l.n"la. do3 e >~ ind." l 'n r:"~ ~ntre · a C!:>. ta. · dó u ltimo aumento ê a d~ de-

'! prtlsiden~e do 'rribuna l de H.ecm·cvs, o !·~lnit;tro maiP 1e .1clz 2.-!:0fi de , i!itenfl!a ativtda.· l ~ 1u~i ;,iá. Is.rno.~ -tJ :qer . ·r1.t::t.nd~ ~br!n'.IO.S :parent eS(I'S pa.-
' d a H.~·pú 1Jll.:;a, Aiüüstr o Abt;.et de \re. ::: conr~! os , ! tos i) da a:X :le~ió:l· ~ :a 1ue Y~rnos ~·o :hendo e~: c!e.~o . . :.-. 

1. !lo 'rrabtüho, Dr . .pant on Coe!llo, o De~embar- r'n-haba lh-is•t. A~rn es J ne~er. ;J ~ ~ bd e~ · ~,_,,-e . ~n. a n,.,~o. Uu.stra~l~·a. qt\e 0.3 crg'ii.O'B dests. Jus-
gado!' Tu~;ano Esp~rwl~, Premdente do •rribuna l sPntf-nerto d" k .<tl~a. nã.o só o l!-;JOit> e q r er· t k •. nã•> estimnl.araM ou 3g-ra.\·ara n:, pois. o 

, Ue A~el~çao, .do I?1~.tr1~.o Feder~l .. os re~!;:oeE;en · rt·'a:JP. n :~ c ~l?.~O:~H:Po de toJ,o <:! . os 00 :1.'lpa ~l! ' .el· · 1 .... 1 a:.~· •t "! e.d,.., ter~-?m~no 1nr!aci~nista., nem aos tr1-

l i ant.e.J do St. .brn ts tro da J u .. ttça e tiO Sr. r·~ -~ rleFI ~ ~ . a.O:J~"ratura . e epec1ahzada .. ma~. em·· bunal" tr~bslhlsbs ser' a licito a"!r .de . outra. 
Pre feito, do D!s trlt<?_ Fede~~:;_~.. . ?~- o P"!\m;,:o e .-,g tt~anne~ ensina:re~üos .,!na:, "1?;e'ra . . Tl~ · ~xerci~!o icgl'cimo de"' eua missão 

. Abrmdo a s es&a o, o ümts tro Geraldo B e- .o:'cln~ r! ann.-!e• lJ"' 'i' nesta alta <..ôr le. fawatc ''>n'•'tu''O"al A c·•se social e e-::onôn\lca den· 
11 zerra d~ ~en~ze/d tlesig~ou tu:ta CL•tnissão con1~ •~e~:'{~ .··~..,, rle r;;~'il_:i ·~~ r. oelo & .1.~rificio. <"nlture ._: -·~v.· .... ; - · ., ,~t·' 1 , .. Sdiciona!~ há. de eer 
,I ~osta dos Mmistros f;.d ~~·.t Sandtes, Rom.\110 ,. or,>hlc'' ie " 1m;•~ãn de suor<.>mos rr.a.g-istra.- ,:~. ~tn ':ossn~- Ln ,eg · ur , • · r! _ 

I C2rd un <! Antonio C:•. n ·alhal , para acompax\ nar rl o~ <lo T·2.balhfl. Dest~. ca:-no9. ta m bém, a f;·n- · .r-nt~a3o. <L :r;o, !-e. m sido. coh~ elevado pat 0 
: a o recinto o .~ ~!ini sh·os Itfanoel t.!âlt!-etra Neto : 1 p, ,.,~rttal ~f'l"' '"' "acffo ~ los eminen tes e Zeto-soP tin~ .. o e.- !'~~r,ut~ . . ~.en.'='~ da. rea.Hd3.de, _pois a 

1

1 e Delfim !Iscreira Junior, resped l...-arnente pre- membroi< rio Min\~térlo P úbli ::o no Tr;>.balllo ,,~,'3\\ IT'•tltnl~áo ,·!sa · à propr \a .Just!ç~~o Social. 
~idP.nte ê \'Ice-presidente co '1'r ib1!nal Súoerlor f ~u1a A.tua.<::Pfl u r.~l~!'P.CP · 'Cl"a. e ,•l ·ri'ar:t e. temoo '-'!'~,-, cl 0t:'10 ~:tmos aU~""'S o direito, ~não tail'.Ã>ént 

,1 uo 'l'rabalho. eleitos para o biênio 1951-53 . """ !:nn~<:>~r.i .nd',·e ' .<.~ o P.xi'o rta. Jllbti~a do "ra· .., h.,...-:no~ óu cOI~stitr '•nor. em certo~ e deter-
Depois da leitura do termo de poMe e com- ho """ · A.~~es<'e·lt .. m-se. a tái >~ fator~ ~ . o ..: e- ""'''?cl " ~ c-?.qo.s, CO'T'tO r.e;s d!~sldlos colet!,•cs es

promi,;so doa x.ovoa hlhistros do Tribunal c l r~ !d í> ano!.~ qui> -- os foi t i'.o \·.·il. e a e :t.:>bt"ç· "'Mc'? ! Il'•!lt-~ ... ~rnõmlco.!!. FJ a. origem desse po
u s.aram da . palavra o Min~itro Geraldo Be: ~P. i ora · ('nn~i :' ~ra<'~ o. ::tU e !"OS foi . u:n estírnulo -hr nu - .,~ ~"l ld81"1 ... !nA:t:!~Stente em out ros org~ 
ze tra. de AleneZéS, tra nDn.l itlndo a presidênc ia . .lf a. no bilí fl~itrP., cl P ~ s€'1 do~ a.lv-o..-{ado8. iJ==!!n1 ,.,'"' ,TP d1 .. 4·S90 iO, ~0:1"'0 t r dos :o3~.bemos, ~.st& n('l 1n-
at• Ministro Cah.lelra Neto; Dr. .Humberto co :no a. elevada comn"~ensio dos 6tgilos ~!n.~ i - ··~·~~ ~ 4 "'1''""'ePtnl d.-, E~tado contetnpc!'àneo 
Gauu P. , pela Procuradoria Ger al do T rab2.lho; i e~ 1 -~. . r~;resen tath·os de emt>re~adores e r m - .._, rr.a:t'l•.er 1\1'1 <"'"m• <1.~ I"O:np:.-~en8lí.o e erull!-
Dr . . .Mario :j3orghinç, pelo 1n~tittlto da Otdem ,. 'ore.~~ ,., n~. . . brio ~•• r~·3~õ-·~ trnba;;,.!sta!l. 
do~ AdYogados, Uini>:tro As tolfo Sérra, pelos Su'>lln h;>,m-,e•. n1e".~ i!n,• i~ores, a..~ sa.bl";:; li- n~ 0 ~c1 1·ent-o do Direito do Trabalho, e~~-
me~nbros do Tribunal, c o rto,-0 pres iãénte 1 ~" "'-~s;: ou e ta!l· ... o !"lOS 1n "'Oiraro.m~ rl~s pre~.aro~::;- "'"~"1"'" '•'"'l do a..o',.-,.,, eM no1·os buadrcs ~e?rtf~, o 
~g;:-aclecendo as re.fel'ênciàs que lhe ~ forani 1~. ::\!! I' · ~ trõa -ao FJx.:e lso Su"!>remo · Trlbu·!a.l Fe- ~;.. .... ~U""'t.") cl• f'lt'inciuio.s ou n.crmas ('t1l 4! <r!ni'la.m 
feitas. . " ~~:·f.'} , nue ~ .:n·o \~l a. rnara.m e'3te órt:!'ão. - uu:n al'"~p P-+-... a.rp--:..-n~ ~1 " · C~'ll'J.OO d<"' D'retto CivÚ iá, por 

Dc.&.ni OS a. seguir os dis curmoa pronurtciA.dos { Trlb~ ~~al . ra.o a.lt6 ~Ort* O O.:t que r:1al8 o qeJz.n'l . ~t . ,,... u-f>t,..i ",.,+a._, ~ttr. ('f'l'lt~T nu don'\ ~ nar 'ue.s for--
na cerimônia· • l J. !érn de 'l re·~LIJTmf'5 às sessu<>s desta Cllr- 1 ~ , · ·· ~ · . · a. , , ,, ã. 

. \ te Tr·aba.l·hls:a. em ·crue no9 ma. ntiv-e• :r o~ egm- . ...,~.!! v. ···• do no•·o a lre,to 1'_1!. feliz ,express o 
D' J\ • opr.. '>!"~~,,,te-s · ,a , . .,. no oerlodo de •é-ia~ ,,,.. ••·· ""·"" • :n-~-ri.., m.,stre Otl':elrs 'iana., te· 

1scurso do 1im.:;; tro Geraldo Bezerra ~.·1uais. ~rl;,ct'ícà.mo-nos intelranlf.nte à e-.,e"u,~ã" ~··-,o~ h-1 ~~. ~on,õ smm· e teremços . d e ~undlr 
de lUenezes de nossog P.ncat-ll:'os h; .ii,-,iárlos. Fizemos i-n - ···•·,·~ •-<-<!~· o·• ~~"CA;>I\es, ..,,.tll(> por:tue -

prlmir à Revista do Tr:buna. l S'-l.!!'erior nov• ".••·•• o'·•,~rlo' ~·lcr!flca-r <'~ fr<tos !t ·16-glca doo 
<.Svb os melhores ausph~loa, celebramos, crienta.çâ.o . Participamos. o t.ermo é este. par· ·nr'"•hlo.s r'·•!] I .•~·~- estranhos a . .., dlrel~o "do tra

eorn a posse dos novos dil'iger.tes do •rt·ibunal ticine,mos. s im, do fu ncioi1a.meato dos Sllt'Yicos ""'""'" _ (1>'11:1 nllr?nd - "O :P"'rticulasimo do 
Su pe_rlor do Trabalho, o p rimeiro ãecêtlio dá. auxiliares deste Pretório, Yelahdo pór impri- n •r.,lt" ,., .... Trat>•lho". tn Re" . Trll.balho e &!
.Tu3ttça do Ttábalho no Brasil, como inatltui- mir o nec..,ssário -rl~tno de ;>roduçi!. o nos eeus -·•o Soola.l _ Rio ~ov. e oez. de 194G, pá.g, 
ção aut~nom:'r diverso,s setores. Manti ,·e mo-nos em pe:n1a.nen- :24). ' · 

O d.a 1• de Maio de 1941 constitui uma I !.e co!).,acto com os rltretore~. o secre,árto dó ,:r.,~~~ o~d~m de idéias:, ól:lvl&mente. ~ que l!e 
d~t~ suma mente expressiva, nã.o só aoa em- Trl;>u;'al. os chefe!l de set"\'t<:-0 e deo:-nats fun- rlP.\'"!1'>1. ~..,?'lsa·r ., compteénder a aÇ§.O dos trl
px e., adores e emP,re_gados, aos advogados, ma;~ I ~o 'á . !os da S.-cretaria. To .i os. - e1s um re- hun~·~ "'"· tr• ba.!!~o. enmo nrgã.os de at>lica.ç~o. e 
a. todos n6e, ma.gtstra<los do trabalho, e a P,ts-tro que se !mop1?e --; empn•;::-e.t·am_ .g-ra:tdés -es- "'"~"trl." "'" ,10 novo Dlrt'it<O cujas nartl-~larl-

l quantos estudam OS S\'a.Ssalantes problemas J!or<;of.\ na exe~U<;ao ae suas tareras, empres- ' ad:!S l)01" 1 h lám de cara,-,ter'2'J!r e 
soda is, jurldlcos econômicos 6 políticos de , ta.n do ~ontribuição se;rura. para os resulto.dos ; -· · ·d~- m~d...,e..,,...rltér- -~':. -pe •1 n'A·• 1 ,;n~ . .(. ' . . l t• 'd D ··t d ' • ~ ·"ê - P"r.'~'""~ a ~ #.l .. ~ r.t.o c . h._,;,~ ou C.L ~ o...c ~~ao-
no~~a .,poca. Problemns que dete•·nnnare.n\ já a m _g-t os. e nos•a pa, "· tz-nos a. co,.sct n . ...,t r· 'dos ,.,..., e •a JPstica àera~a 
ent princlpios deste sóculo 0 ~a~cimento 'e a clà, f!ze:nos o -posslvel oa.ra. retril>uir tanta de- n:-• 00 nro er_ ,..-r, sd di; ·~ia @. t ' 
p rogressiva sistematização' de um no-.;-o ramo I dicar::ão. , "'~("·~· P,_ CC\'"'SP.'~~te"". ~.~.~. ft, eren... '; o .. es a-
do D;~elto de bases· fi l 'd <I t• fi Se ia-nos ll'ito adu.,.ir q· uc p.)r honroroa de- he1"" c!•. '10 s"h o.o direito t rad lc!cn .. l. ~l'n . ryre t. . • • . e na t a es ao rmes . · ~ . - . · · , + • , • ti 1· tir "' 1 •o do e autô':omas. quanto e:Jpeclflcas, e cada vez ~!gnal)ã? do antigo tttulàr._ aa Pasta .i o Tro.ba.- . ~• .J c" ~ " "" m u ~r e garan ~ e , o uç .. 
mais dtferenciadas, em perfeita correapondén- l lh?• _ es'-'!.tnos ~ervin-do como m~mbro_ da_ Co-· no~o D:relto. 
ela com o desenvolvimento e imperiosa reestru nussao incumbida de elaborar o an ,e-proJeto . 
turàção da sociedade moderna E já. naqu 1~ do C6di.l1:0 Processual ·do Trabalho. Integram F:lrr-. "~. Sr 'M:!hlstro Caldeira Neto: . 
data, fàz dois lustros . celebrainos 0 c!n ! _ a referida- Comissão os E~mos . Sr.s. Dr. Pro- Coube a, Y. Exa .. comó Mln!->t:ro .v tee-Pre-
tenár!o da. enclclica ~·erun~ Kovarum, ond~ ~e feseo; Costa Caryalho.. D1retor da : F3:cu!lda.-d!! s!dente dest.e Trib«,,nal Su]}f'!ior, além do el'l.car· 
enfeixaram !Ciá.blos conselhos, eenão justas e d_e Dtreito da Un1versio1ade do lka.s1i, Dr. De- f"O tet1"oo:-ário. de nos au~tltu.lr na . Presldenda 
calorosàs advertências, numa ,.ihtese maravi- h<? ~arreto de ~.l~uquerque Maranhao, •:Ice- dura.nte o oer10do de ·na.!as fér!a.s regimenb!s, 
lhosa, que bem r etratava a. lnspiraci!.o divi r a ~teeLelnte . do Trtbunal Regional do Tra.ba.l~o exereer P.o funQã-o, sem~re árdus., de C<'>rr~or, 
e 0 gênio polltico de um dos n1aiores e mais I a 1•, Re~rtão, ~r. Geraldo A uR'Usto d~ Farta atril:-u'da. nel.o art . 703, c'!:t Consolidação. 
profundos chefes espirituais da cri~tandade, Sua Batlsca, ex-pre~ldente do C?nselh? Nacto~al do Min'~tro Cor:-egertot, V. Ex&. an:lu com ele
Sani.ldade o Papa. Leão XIII. Tôda a doutrina. Trabalho e me;nb:.O dó Mtnis-téno ~úbltco ão n rlo esnír\to de jlllst!:>a e larl!a. viSã-o, '- par de 
social da IgreJa encontra nesse docuinento Traba.ll!o, Dr. Evad~to d; ~ora':s f•lho, l)l."ual- sua ~·~.,nh~olda nte?te~a e e!lc!enc!a.. 

'·I inolvid§.vel senão D sua. orlo- m if' 'mente me>r.,bro do Mlniscéno Publico_ do T ta.- .Tu!z re!atandl'> f~itos p r ofet lndo ·votoe re-li • . ~ o~> ou corpor •· bàlho Dt Jalt· To·'a.r el<'·Pro~uraolor \Jeral ' ' 
ca<; o, o fundamento eeguro do seu posterior da J~stica: a·o Tre.ba:!h~ D;,.. N~&llo Reis co- "Pl!l.d~'re.• de in'!'elal•el cu}tura. jurid!ea, conquls· 
desexwolvimento, com noU.Y<!l reflexo, exn tet>- nhecido ad,·ol.-\'a.io tra.balhista e autor de .'i· 'T'Os ton V. Ex~- . • a. admiraca.o dos .!!P.U~ pa.NS, dos 
n1ol;! sempre elc\·ados e nobres, n B orgn;-.ização especializados de Direi'o · so'ial e oor ' f'!x Pd'I"O'"'H'-.s. das partes . . O voto unlnime, que- ln
~olltico-juridica da. :maioria dos Estados mo- quehl vos ,fa. ' a . distl.n$~hlo, ~pe:as faciild11-d~ n«t.!u ~r . 1:\':ta. na·. presldl'."l.Cia do Trl~Uxta.l Su
aernos. . . - • que poderia o ferecer, oa.ra. a pras idê :o.cia da nerior rlo Tr~ba.!ho. é a publica e adm.r'\vel de-

Nas Con~tttmr,oes da centuria pasaada e ·na- mesma J" "'"~tr~~i!o clf! anr..,.o I;.~ su.à.ll oual1dades 'Pel!· 
queln.s prorrlulgada.g ou, revistas nos dez pri- 'ca-ia tJLtn dos com:ponentes da Com!ssíl.o, de soa~~ O! •os seus m~rltos de .1urlsta . 
metros anos deste sécu,o, como nos relenlbra com'U.m acordo, fic-ou lacu,::nbido de estudar e Conhe<'<"rnOS a sua. f<:>~tr..açã!l crlsti!.. l!lduéil.~ 
A . ~vo~os, eminente pro!esso_r _da Faculdade ulatar certas e determ!naJas matéfia.!l do C6- "'o t:>Pl :>'l !~ar!sts.s, na <'!ds.de de Uberalb&,· oU! 
d~ D~rexto d~ A~ena.s, são ;art3sx~;os e excep: digo, sem ore.lulzo da a?reelação em co:t.lun.to !"., ~er~lu de bercO" r.onclulu V. Exa .. )J.~t& Ca
mona.ts os D. ece,tos enunciados sobre «o tra- de tudo auanto fosse e!a.lxlra.do ou sUó1,'endo . . 0 'r'l.t.R.!. o rurso ,..,cünclárlo em 11H3

1 
n-o t:rac!Jcional 

balho, os dlr~lto;q e a proteçã o dos trabalha- oue l>el"mitiu a condu-.;:il.o do .aludido ante-;:.ro- 0<'t~!o ~'~"'t<"> Irtnaclo. dos P~dres JeJiulta~. De· 
dorM e a pol!tlctt soda b. Pois, _bem o sa- .1eto em te.m-oo re:ativa.~r.ente curto. Pois. rlca- "'''s. t~~n~f~r·u-s., nsra a In;rlavrra, onde estu
bé!'nos, as novas tend êncm l! do Dtrelto Cons- tro em oouco. tereToos a. ~rata s:atlsf2.<:ão de r'n•• t~~s ancs em Wlndsor, no Imperial Serv!ce 
t!t:Xcioral não se acentuaram, aliás s ignifica- submeter ao atual Governo da. República o re- Collem~. . 

! th allleme, · ~e11ão ao fi~ da segunda década sultado de nossos ·trabalhos. oara ulteriot' a.pre- A édUcacli!'l bl.<tlê.;;a, multo terta pontrlbu!do 
dg séc)llo XX, logo n:nó~ a gu~rra tnundial de ciaç~o do P.:>der LeJt"isla.t\vo . m.ra. rez.er de \ T, . F.Jr<l. um ndvoo:a.do e, po:!!t~rlor-
1. H-1918. ~ vimo;: jã sob. o Império do Tra- Acom;>anhamos. 1e perto. e com o ·õ.t_1áxi:n_o ment•. 1,rn juiz. A !dé!a de luat!ea. 3 d~!dadoe, 
tado . de 'eraame~ , ser pto'!lulgadá. na Ale- lnteres.~e. a ,g-ra.nde atlvidà-d~ <!_os Trll.mr.n.~s !l .•~o.rleda-de, a; regne!ta.b!lldacie d as lnst•licôes ln-
ntanha, em. 1919, l!, Const!tmção de Welmar, Re«icmll.is do Trabalho, como O!'l{aos de ;;e~un-· "~· • •L . 'á 1 ~· 
documento de gu.ncle e profundo ''alar histó- õa bs'.ll.ncla. . . desta Justiça. ten-do .1cwlsuição . 1 .. a ~ d~ ~.-rnM e l<;?vadP s tâo e~tll.!l • at-ca.. nt& 
rtco, por sua alt!ss!ma. importil.ncia do ponto e-n cacla. um.à. das oito .teitiões ln·stLulda! em nor .Joacn · .,., "'fa'lju ·0 e P..1ty Ba . bo~~. - refleti
de vista do direito fundamental da Estado 1941. Reor~anlza.das qu-e foram pelo ' Decreto- ram '10 e~"'~lrlto e . !orn;-a.çã.o de V. Exa . 
. contenmorâneo . lei n. 9. 797, de .9 de Setembro de 194S ,de cujas D~ rP.t.A!n() à Pit~ . a em vlr.tu-cle da. refor!na 

Estitbelecida, as~im, a etap!l lnicl:l.l da e''O· àii'.Doslções 1"e~ultou. helus\ve, o a ümerüo rl o cr;lo~< Ma~~Wano , Y.u-se o est~·clante obrl~&do 
Iu<;íl.o do Direito Constitucional do Trabalho, núm<lro de JuiEea do.!! Tril>u.naia das 1• e C.• :te- " · ·. 1M'r --s ~!':tls exa.mes pren us.tor!cs no CóléglO 
ger:erallzou-se neates últlmoa trinta anos o . sis- · glões. com sede nesta Capital e e:n S'l.o Pau-lo. l>od!'') rr. r~~~.'ll!~. a Si'<>"'l!r. na l"nculdade de 
tema de protaçi!.o no 'tra balho e aos trab~J,lha- par serem 011 d"' maior mo;-imento .h:dc·:lário "O'r~~to I"'\ Universlr'~~ rto Rio de Janeiro, 'POr 
d ores, med~ante as denominadas «dis-posições continuaram esses Importa-ntes órg!.os a rç!{er- OT!c"e !"~ : o!"lr.a em 192.~' A sua tur:;:na deu A rns.
sociais:o, q\le se incorpornra.m e..o .texto de quase F"e pe1A.!l honna.s estaoelecid.a.s na Conl!O.ú·~ac:ã.o · "l.~t!'c.l:nrq, n•élonal. ~t~m do nnvo e dl~no Pre
tôdas ~-~ Constltui~ões da ntualidade. Porque, das . Leis do Tr3.bnJho, com as alte rações m t1-o- s!c'~nt.., <'io Trl·bt•ns! St•'>8rlor !Jo Tr~-ha!ho, ma
como ohserya o cltado jUrista de Atenae, hÁ du,.t<las oelo cita;do diploma le;1;e.l. "!"'+•· r~~~ "" norte: dns F.tino.:. S!' .s U!nistros óo 
rundatnental d!ferent;a, .senão o-ooslção, entre CausarE..m-noe jubilo e!fDec!al as co!l.lUr.ica- i"'l"'ra<.1êo Trlr'l1:!1S.l l'led'n"al F.:a~nemPnn · a·.t:ma
as «declarações de direitos do home;n», expri- . c~es, re-<leoiüas C!>m frequên:<ia., .de a.!i-fu.ns <los ·'~!' e 1'.:;.~r.•!~tt.., d~ '''dt!ld-~ e .-~.., D~"mba!7.adr~r 
mindo uma re!açélo negat~t>a etttr:> o Estado e Exmos. Srs. Pl'eaidentes dos T r1buna1s. R~;<!o- rierot.ld~i'l da S!l l'B. Lima, do Tribunal de Jt:st!
o !n.dh·1duo, e a~ «dlsposi<;ões soclais:o, repre- Il!\.ls do. Trabalh<>. no sentido de q ue es.es ''ê-!11 ça. d'! ~áo Paulo, . 
sentando um'- relação de ordeln posiUvlt que ma.nte11ào a P,auta <le ju,lg<l.me:1tos ril'l'oroeamen- E;;:ereeu, assiduamente e con'l. !elevo, a. ad~ 
se traduz por direito~, obrig-açüM e ~everéá te em dia. E de 1ustlça, por consegumte. Qtt·l! vocaola, de la23 a 1946. ReS!Jondeu pela, Con
do ,Estado para com o~ grut>os eocll!.le, a. M· nos ÇOJ1.~tr3.tule:r.os com oa ~lqstre.!! e oP1!roeos sulto~ia .Jur!dlca da Propriedade ·Industrial, foi 
cledade ou um de seus elementos. Tais dls- compa!lhel_:os de ma.gistratu.a . que se:-ve:n na.- 8<:<c!al e -pa.rtlclpou d~ Congresa0.3 de D!re!to do 
no3!<-ões suge~em ou Jlrêscrevem, não a. abs- Queles ór""-0 1'1 desta Justiça_. • · membro da Comissão Perme.n~nte de I.eglsl&ção 
te:- r.ão ( "ec fd.cere), mas a íaterven~ão à o lE>· ,.,As Juntas . de <?~nc!llae~o e" Ju_l;::-wl.~n to. Trabalho. Els ai, sonhorell, uma vida eon,._gn-

~ glslador e dos -poderes públicos por favorecer ó~~~os bâskGs d~ J~~t!ea, ~o Tr •• ba!'10• co,:o. tl· da ao .estudo do direito. o M'inistro Ca!deira 
ou realizar os fins ma.terlltis ~ mo::-&!8 . ligado!!' x:~am, d~s.e:;noen ha'\J.do fm.ç~o de ex~;:~:;>rl ,nã- N'eto . . e~~tamcs cert<JS, .hont:::rá ;. pres!dencia. ($O 
às ~~t!tulçlles da s ociedade, r>oe lnterês~es dos rJa re .e, ILt_.!a. no cqp1.'th-lmento da mt~sao,. que Trtbunal Super!or do Trabalho, honrando a, 
R' M;.Tli~S . e . das ~à.t'egor!:t1 soei ,;.!~, ~> os Yalote-s lhes é. ~trlou!da neste re.n:o .do Pod~• .r~utciâ- con:llanca dos seus J:àres. . 
~ulturals (-!,9 Tt-au&il · 4 a."t !e1 Ç'onstttuttons rlo, qua. a. de r.on.ct~!ar e jul){a.r. orl)l'.na.rta.men- O ,-Y!ce-~esldent do Tr!bun!il •nn~.ztro 

t -·-~ . 1.- .. ,. ... · ... te, oa .d!sald!os xna !vidua.ls e n tre e-mpre,rado~ , - • ~ • " • 00,. " "..,..,•' ~ t~es, """· P"-~ · " ' • .· · e etnPI',~adores. Para. demonstrá-lo, res.'la.ita.- ~1_!•m ~~reira Jun,o:r, ~ pm no~e * Ul:rté. tra-
I!'_ ~1!!6.PTia · dempcrac!a ·~ •• f' SCP.n >'l.~ ~ aue ll)(IS t:'llle 0 "'oJmplu confronto entre 0 nútnero d.ç .. o . :t-... eceu, o rn~ogl.st.:r.o e !oi I:Mle-gado do 

. f om..njt. -~~~~~ :W~C':,~,~~~-:tfl.\-o do ~r<!lto: ·.tê re ~:a.ma,.~ formulacla~ par-.r.te a,,1ue!c., ór- C.·m~;!hO Pen.tcnciario, em li!niU, por mais 
_ .. , ernlí~ . .><-. '~-- .. · P ele ll\ !JliiMI~ • " l!it"'s ,. o doe !'.cursos l•t~~ostos de S'11UJ ue- de d~~ a n oa. · 

to. cl os t ota!,ta.;lO:", j a> Üe ~tfr.~ ;., •<'ó~ln!.lll. c~ell · e \'id olM:& & · ll're 'l»:.<\e:-A.J.. ~OMi,!ua.ve. <';' mln~irOS, seus C:lii!Jt!ldUanos, O el~g-er&n'l 
11. r.ã.o ~obrev l>erem na oro*""T ·L-er. aetdna d• cs;so" "u" 8 e'l'l'rr:l.rn na.Qbela ltll!lt~ 1 •la D-pu .a<!o à A.!:atznbléla N~ciDr.àl • Ccnst.tu!nte 
eorn~ ficou e':lr'l,nolll.do através dos_ i~o!1te :':,. . e~a. ':' e:o efot>c1~10 · da · !ooç!io - c~c!li&dp!'a ~ _: ~ 1935 l à .camar& ·;Fedtr..l em 101oi, .ollde ·~ 
~en·;os dos ult!mos de!! anos de.,te mex~- ca.ra.~ter!s't~.:&: ·'•~e..>tt8jl ucs -6Qil.os luG~di.- ~m.pô.a .oomo ~rQ!a&11bo tt-,r .. !utante do po'l'o. 
~écu 0 • ,. • ~ ) rlo -tra;balhtsta.. ~e"!tP Del'l' ~,ili~rlo e aet".rto 09 q-ue lidam. na Ju!t!~a do' Trabalho. tQ'doa o 

Gene.ah~:~ndo-se, p-ol!!_, 8 ~t;_ã9 ta.tnbé~. lle dt!.s dedsões pro!etldas. u ql!"a.t.:t. s&t!J!a.z~do oonh90ezn at.rav6• df RUa noutvel atuaç:lo eo
!fcrofl.lndando, a co?lst•tttc·IOa a.í.,.aç_élo das d.s~o= a s 0 ,_rte.; lit!gos.nte~. d~ixam d~' ser q'~je~ de ~o -p~e.li l<lJ~tl! do · Tribunal Regh,n&l do Trt.bli.· 
, çõea sobre «O trabalho, ós dxrext~s e .a P•? a.oe'os pa.-:-a 08 tribunais suJ>eriot-es. As obser- !,-,o da. aa ~~ CO}n séde em .Jlelo l!c=t:;:olite-. 
téção d os trabalhadores · e a polit.ca social:>, 1•ncões colhidas. através dos resultados ob:!dos Conhec,o,m-no, i8114ltnentl!, pelas seus escrltos 
0~':fr~~a~~:sad~~~eeJ~~~ ~~~n!t~\~~~ ~~ol~~f~ em dez anos de funcionamento desta Ju'Jti9a. <'~eclall~ad~s, e brilho. e a~~~e, e sllmo 
â"o Direito Constftucional cçmtemp ânl!'P· , Bem n~s leYam. _a concluir pe'a ~ecenldade da r1a.- de ~o<Lra,çã_o e equlllbrio con\. >1uo exerce ~ 
0 demonEtr(l.m não só -o Estatut~Báslco de r, .. o }ne,d!1tv~l de nov~s ;run;á.s. e:n !ace do. nu- fu~'-' "·o jur.cl!camenta ne•te Tribl .nal. Tenl d!g 
1934, e a próp1;a. ca.rta de 1937, mas ~obretudo me::l,-0 con$,ld~raYel d~ rec.a.mac;ões trahachls-. ~!f_C:.~do 

0
0 nem~ ITpoluto d<; pelt!tn ~ Uo_~eira, 

a Constituição de 1Íl46, ond'e estão afinal eonsa- tas. fruto a o 'Pro~rres~o promissor de a!J(umas _no,! , .di v,! Pree~den,e da Repub.1e& do~ Es. &dcs 
"'radaa sob regime politlco essencialmente de- 1 re<tiões, quer- e-:n a.lgun·s ce:ttros, onde -.las já Un.dos do lJrastl. 
~tbcrát'lco algumas da!! mais lmportante3 e e>~:l .•toe.,, quer em cnmn.rcas n-l!.s qua:is e. c01'h- Aos Mln!st.ro C:tl:ie!ra Neto e Delfim :More!
justas rei~·indlcações sociais dos traóillahadores. netên'{) ' a pn.ra. .. a.'Preclar t~.!s , reclamà.Cõeli é dos ra, e aos ll\'strM componentes da. Comis.'!<ão de 

L111lltn.mo-n(ls a. es ta. conslderacões Já qu~ · resp,.~t.ivo~ JUtzes de Dlre•to. . R~menro; MinlstrôS l!ld~ard Ribeiro 8a.nehes, 
não . nos pretendemoS · dete!:' sobre 0~ funda- Ma.ntlda, . . peJa: Constitui<:.ão l<:'ederal d;J 1!'~6. .Tu1io Barata. Waldefll!l!' Ferreira Mi>r'!UOS e .Go· 
mentos e a evolu<•ão do Direito Cohstituclonal a. CO!l1'1letê:tcla deferida ll.os J'm:!!~ de Dlr-et~o doy Ilha. cuja posse hole solenizamos, os \'O• 
do Trabalho. • oara funcionar comp Ó!'~ã.os de primeira !ns- tos de utna ~estã.o v!totloaa,, 

Não ternos, outrossim, o propó~>ito de fazer tll.ncia da .Justiça do Tra.balho, · ll":-9 comarcas ~-r. P!'es!dente: A· V. lha. n~o falt9.rã o 
a . histórie. e descrever as atividades <la .JustiÇa onde não exista.m Junt&a de Conciliação e ,Tu<- o.po!o de todos e;s membros deste 'n'!bm;al e 
do T rabalho no último d:ecênio. Em cinco rela.- 1<:1.mento. e sendo estas apenas M em todo o ~eus eervlt'!ore.s elos de11111ls juizes · tra.balhl.stas. 
tórlos, minuciosos, que n ·os coube apresentar á. pa.!s . . cumpre reconh..,cer a alta. li s!l(ni~ic:ativa 1a l!nst!::icl'>. Pi-ocura.dorta, dos adVOJados e eoa 
esse Pretória, sobre a nosGa gestão à fren~e re!cvâncla da atua<:il.o · permanente d":9ueles orglj.o~ !)lndtcalll . 
doll seu~ dE:Stlnos, expusémo~, àlém dos se.rvt• liU11t~es e tlouto-s Ma~t)stra.aos. na. co:1c11ia.eil.o Temos 0 dever ·SU1)remo de eoll!.borar, dentro 
ços aqw realizados, ll;S atiY!Gàd;s e resu ltados e 1u .g-:x..tntmto dos d!ss.dios. trabalhistas .. ~cr" cb mec9.n!.•mo judic!árlo da R~pt\blka, no p~o
mai3 lmp'?l"tantes dos_ outros órg~os, tendo sem- é de v,~r qu~ •. em . !ace da.s , nossas con :!ic:~s ces~~ evolut!>o do eau.ll!btio ·ou harmon!F. so
pre ém V!Sta. o alto objetivo- de l)t-otlcia.r uma. ft;e <lf!,á.

1
lcas e de tnsap-erave.~ t•.tores eóc!O- ot:!il. Nem "tt!tio, e"l'ldentem.er. t~. depenei~ da. 

visã.o global ~lo l ·mc!onamento da -Justiça ~o r-conõm,.=s é . re_mota.. a posslllLidade -~e ser · '.!la:~lstrat.ura do Trabalho, mas é ineg!vel que, 
Trabalho, dando ao pale ext.tta. noção dp q ,té t\!~ensada a valiosa. ~ooJ>erar,áo dos Jul~es de no P:t"rc'clo ~sclaré•ldo . é prudente c:la nossa. 
realizavam. os seus ju!z'ls e també~r d? e.s12lrito Direito. co mó ór-dos da .Justiça. do Tra.oalho, l'r.l s!\o~ o!:l•tlt;, ional podemos contribuir· efl-
e fhn.lldadé que prestde à. nossa mstxtuxço.o. nas comarcas do int<~rlor. • ·.,s. -~ c ·- - ~c - • • • 1 , 

Sém embargo, farer.nós consl:leraÇões H:.e!- __ .. :..~yn ... te nara P.Vltar mul.to , m" es a'? Ot'6Rn-smo 
ras sobre !). .Justiç~ do Trabttlho, desde a sua Senhotes: Tênt ·diminuido, nestes últimos ~n-c.al e Monom!eo da Nn~!io .• E pal.a servir ao 
organizacão e instalacão no Governo do Pre- trJ.s anos os chnm(l.dos co nflitos coletivos de . Bl:-~311. r.om d~;ilce.ção e natrio,.\smo, ~ que éíeve
sidente Getúlio Vargas, ~orno organi"mo indis- in te ress es: etn que .se busca. resolver, juâicial- rn.~a. l"fl' nr pela lnt~ldttde e tna!m e:le!enela. 
pensável par1,1. atender ao imp~·es~ionante e cons- mente. a. situa<)ão de de$equiltbrio 'resultante 1:!. .;t:~t'·"~· ~., Trabslho, e~o inqt•tut<;Ao OU!\ 
trutivo i!'lpulso que a no~sa incipiente legis la - de condiç66 s de t ra.balho , que se mos:ra.m in- h~~;. caraete!izo. a dmnocracla. :<:ocial de nossoa 
~ào social tomou com o n10Yimento reyolucloná- justas ou ina.çieaua.da.s sob o as])ecto sócló - e~o- c!1as . 
rio de 30. nômico. 

Para. transpor o. etap:~, regular de sua es- I O ponto mais alto da C!ll'Ya ascensional de 
tratl!lcaçã.o le;,.•a.!, impqrta !e.mbrar a con tri-

1 
tais diss!dlos foi ati:;;;ido no biênio 19!6-1947. 

~~~çã·~-~o~~P.~~i' 2?~.s.=!h~-~~~~l)~L~~ '1_!3.~~_1;- c;omo v:_imos a.ssina!.1).n<lo, jâ qu~ nos coube des-

Dlscu1·~o <lo . 1\Iini;;tro Astolpho Serra 

"Dou grat!> d~sem.p enho ao dever de sau-
... _ __..__·--·-·---~--·~~-~---



mo~ s~mpre 

)'olltlco-jurldlca 
dernos. 

e noJ>re <C~~ , ne. orgEL:
malorla dos Eab.dos 

Nas Con~titult:õ~~ da ctntúr!a. pa~:;ada e na
qu<'laft promulgadaa ou revlrtas nos dez pri
meiros anos deste século, e:omo nos relell\bra 
A. Svolo.!, eminente pro!eesor da Faculdade 
de Direito de Atenas, são rari~slmos e excep· 
,lonais os n!' .. ceitos enunciados ,;ôbre co tu.' 
balho, os dlr~ltoq e a proteç!o dos trabalha· 
dorM e a. pol!tica s oda b. Pois, bem o sa
bemos, a s novas tendênc;a~ do Direito Cons
tltucloral não se o.centu:u&m, aliás elgntflca
tivall1ente, ~e11ão a o fim da segunda década 
do século XX, logo r.nós a guerra tnundial de 
'lSH-1918. E vimo~ . j â sob o império do Tra
tarlo de Yerdallle:>, s~r promulgada na Ale· 
n1anha, em 1!119, v. Cons tituição de W'eimar, 
documento de gu.n<le e profundo ''alor histó
rico, por ~ua altlsslma. !m porU nr.la do ponto 
de vista do direito fundcunental do Estado 
.contE>mporâneo. 

E5tabeiecida, a8~lm, a etap:!. lnicl:~.l da e,·o· 
lu~ão do Direito Constitucional do Trabalho, 
ger:erallzou-se neates l,llthnoa trinta anos o . sis
tema de proteção ao trabalho e aos trab!l,lha.
dores, mediante as denominaelas «disposições 
sociaiS», que se Incorporaram no texto de quase 
tôdas ~.s Constitulcões da ntualidade. Porque, 
corr.o observa o citado jurista de Atenal!, hA 
funduuental dlférenr;a, .senão oposlç~o. entre 
as «declaraçlles de direitos do home!ll», expri
mindo uma relac,ao nega:tQ'.!O entr~ o Estado e 
o l!!diYiduo, e a.~ «diPpo~lções Mclals:o, repre
sentando uma relat;ão de ordem posiUvll. que 
l!e traduz por direito~. obrigações e t;tevell:'e$ 
do Estado paxa com oa ~runos socl:!.ls, a !!O· 
ciedade ou um de seus clei'nentoa. Tais dls

es suge:-em ou prescrevem, não a. abs
(nec fa,cere l, mas a '"'tcr\Jen,.üo do le

e dos noderes pl\blicoa por favorecer 
'!!tl.t' os fins materiais e t'no.,.als llgado!Y 

~"'Htui"IIP• da IPiocledsde, :>oa interêssem dos 

ct:.tem "~<'os 

que poderia 
mcs""la. 

e autor 
<ie Direito So~la.:, e wr 

". Ji~t!n«uiJo, pe:u fa..::i :!.ia.df'JS 
oferecer, para a prt.!l!lô::cfa. da 

Ca•la tHn doM com.'l>Qnentés .ia. ComlssAo. de 
comum acordo. f i"'U 1:1~u:nbl.!o de estuda.r e 
ulata.r- certas e determlnaJas mat~rla~ do Có
digo, sem pre.lulzo dá a'>reelac;ã.o em co:~junto 
<!e tudo auanto fo.;se e:arorado ou s~erldo. o 
que nermitlu a condu~ão do aludhlo ante-;..ro· 
ieto em tempo re!atlvarr.ente curto . Pois. tl<m-

em oouco. tere-r.os a nata sa~lsf~.~áo de 
neter a.o atual Go\·erno da. Repúb!lca o re· 

sulta.do de noss.ls ·trabalhos, para. ulterlot' a.pre
clacl'o do P<>der ~lslat!vo. 

•. A com·;>::t.nhamos. 1e pert::>, e com o máxi:no 
!nteres~e. a J<rande atividade dos Tribur. n.l~ 
Rt>«<<>nl!.l~ do Tral.>a.'ho, como MJ<ãos de ~~~un· 
<ia b s•ll.nda desta Justiça. te::1tio j ~tdsuição 
e-u catla umà. d:ts oito .rettiões lnstLu!Ja~ em 
1941. Reor~anl::adas a.u-e foram !}elo Detreto· 
!"'! n. 9.71J7, de .9 de Setembro de l!M6 ,de ·7U)as 
d!r..JOs!ções re~ ultou, hrlusive, o a.l' m erüo do 
nú'llero de Jnh;ea do~ TrlhunaiJJ das 1• e ::• ::te
J<Iões. com sede nesta Capital e eo.n S'!.o i:'au!o. 
oor serem os d"' maior moYimento j;.:d é ~iárlo 
continuaram esses Importantes órgf. os a. rcF;er· 
f'e pe1A.s hormas esta:Oelec!das na Con"".ú ·iac:ào 
da~ Leis do Trabalho, com 'a.s alterações lntt-o
du:.iilas nelo citado diploma legal. 

Causan.m-nos jubilo e!IDec!al as comur.lca.
cões, re-ceb!üas con1 frequênqla., de a.!!{u ns <.:os 
Exmos . Srs. Pruldenle-s dos Tribunais R~g!o· 
nl\ls do . Tro.bà.lho. no sentido de que es'.es Yê.!ü 
ma-ntendo a. pauta. de julr.~.meatos rlgoro~amen· 
te em ·dia. E' de 1ustlça, por conseguinte. Qtl·l! 
no. cott.Jtràtule:r.os com os llut:tres e o1)1!r-oeos 
CX>m'Pitnhelros de m&.~tistratut"a. que serve:n na-
queles órll:âo'l desta Justiça. . 

oue 1n· 
~-~+.•u ~· . ~a. I" a.· preoslrif'"cta cio Tribunal IIU· 
""rlor r'e> Tr~ba!ho. I. a núbl!c& e adm!r•nl de· 
'"' ,,.. ~tr:> -~o óf' anr~o E.a suu oualldadea pell• 
.toa'" ~ • ::J~ sem~ m~~ltos de .lurlata. 

Co"!'!le<'~OI a sua. f~&Çlt? <Tlatl, l!:dUe&• 
'"o nP·~~ !~:u!~w. na ('!dade de Ultera.b&. · oua 
!"'• ~er1'1u de berco· t:onclulu V. !:xa.., nesta Clt.· 
"~h!. o I'Urllo p..c\lnclárlo em 1S.13, no tradlelonat 
('~teog!o F~"to l!!T!aclo. dos P:<dres Jeaultas. t)e. 
'"0'11. t"''n•!e-r'U·S"' nsrr. a In;rla1rrra, onde Mtu· 
, ..... , t·~s an06 em WlndEor, no Impericl Se.rvfce 
CollMtJ. 

A ed11ca':'50 L'l<rl~a.. multo teria. oontrlbulcfo 
oo.ra f:!.:;er de ,r. F.X:\. um bdv<Y.!a.do 11, poat .. rlor· 
mel'.t•. 1'1"1 juiz . A !déla de 1~tlça. & d\;mldade, 
a •f'rledade, a. ree'Dillta.b!l!dade d ns lnPt•llcõell In· 
..,,A.•9• d•~,..~ta• e louvadP! Uo entu!láa$!ea':!'•nte 
nor Joa~'1'"'- "'a"u"o e P1ty 'Bs""booo• - retlet1• 
ram no e~.,!rlto e !C'rm.aç§.o de V. Exa. 

'Oe rP.tl\.,no à t>&tr'a em vlrtu<le da refot'!'Da 
CP~'M Ma'!:'rnWano. 'l'!u-ee o e~~tl·c!ante obrl~~o 
~. ·~Mr "' ~~s e:u.mH pre"antór1oa no C016g\l) 
"•:1:-" rr . r-~r.-;11a . a se,..1!r, na. l"nculdade de 
n·r~~to !"'\ Un!ve~sl<'"1 ~ ~o Mo de Janeiro, por 
O'! c'& !"~ ~O!'!!". a em 192.~. A sua tur;na d~u l ma.
"'li<t!'l"h• r<\ n~!\lonal. ~!'rn do novo e dl .. no Pre
s!t'~nt"' do Tr!btma, St•'lerlor .,o Tr~.h&lho, ma
"'l•+>"c'l"• "" nortt dr>s 'P.T.!'nO!< . Elf.s 'U!ntst:ros do 
f"'l"'re:!~'" Tr!l·tt~utl l"'M"t'al HabnemFnn · a·l:ma
~ít!":: fJ T.n~2t.'~"'tt~ d~ '"'-drad.~ e"""~ D!t841!1r..b&!l!'!.d~'~t 
Herat!d·~ á:l Slh'!l Lima, do Tribunal de Jt:etl-
Q& d~ ~ã<> Paulo, · 

social~. n.o s ''alotelJ 
!e 

E~erceu, flsslduamente e eo!l'\ :-elevo, a ad
vocacia, de 1823 a 1946 . Res-pondeu pela Con
su!to~la Jur!dloa da Propriedade Industrial, foi 
5<-o!al e J)artle!pou de Co::J.gressc:u de D!relto do 
membro <!a c omi!l&il.o Perman~nte de l.egl;.r;o 
Trabalho. Eis ai, sonhore9, uma Yidá cOtl &· 
da ao . estudo do direito . O ).i'inil!tro Cal ,, 
1\eto, ettamos cert011, hont:>.rá 11. pre~ldenoia 
Trttrunal Superior do Trabalho, honrando 
contl ancà. clOII seus J:áre.. 

O · Vlce-P!'es!de~e do Tribunal, Mlntstro 
Deltlm l(orêa Junior, 6 um n~e • uma. tra
diçr.o . Z...o:eceu o tntclatérlo. 1t fól Delegado dO 

- por&ntl - a.~uela.. - ór~ 1 Onn!le!hO Pen~teu=1ái1o, em Mtnu, ·por m&!l 

~~\ 

As Juntas de Conclliacil.o e Julga.m~nto, 
6r~i!.os bãsi<'QS · dll_ J·.1~tl<:& do Trc.bal;lo, co:>tl· 
n•.1am dt"aemoenha'\1.-do ftll!<;!l.o de extt-aorl:ná· 
ria N'evâ.:t ~!a no c~,m.'brlmenio da mi;s,:a.o que 
lhes é atrii>ulda neste ramo do Poder .J'u<liciá.· 
rlo, qu·a.~ a de r.oncillar e lulJCar, orl,.;ina.riamen· 
te, os ,dlsaldloa lndivldua.ls entre emnre,..ados 

Pata demonatN.-lo, 

_ ~:.!!,_en~! .,_,_·-~- , ___ ;:::.;;;;f~ 
Ge.ner:llil:e.ndo-se, t>OI!t, senãg ta.m'bém 1e 

aprofundando, a co?<stitucioaa:!i:::aç<Zo da.!l dispo· 
~ições sobre o:o t rabalho, os · direitos e a pro
téção dos · trabalhadores e a polit!ca. soclab, 
ocupavamoc desde logo uma pos!çll.o de van· 
guarda nessa. !mperlo~a e construtiva evolução 
do Direito Constitucional qmtemp~'m~p. Bem 
o demonetram não I)!Ó v Est;~.tuto Básico de 
19~ e a próprtá. Ca.rta de 1937, mas ~obretudo 
ll. Constituição de 1il46, ond'e estão afinal eonsa· 
gradas, sob regime politlco essencialmente de
mocrático, algumas das mais im'[.lortante3 e 
justas reivindicações sociais dos traóa.Jahadores. 

Limltamo-n9s· a e~ta considerações, Já que 
não nos pretende.moi! deter sobré os íunda· 
mentos e a evoluçãO do Direito Constitucional 
do Trabalho, 

Não temos, outrossim, o propó,;ito de fazer 
a hl~tórie. e deScrever as atividades da Juatli;a 
do Trabalho no último üe ·~ênlo . Em cinco rela
tórios, minuciosos, que n'os coube apresentar a. 
esse Pretória, sobre a. nossa gestão à frente 
doR seus d!lstinos, expul!émos, àlém dos servi• 
ço!l aqui realizados, &s atividades e resultado3 
mais Importantes dos 'outros órg~os, tendo l!em
pre em vista o alto ·objetiva. de pto)?_lclar umà, 
visão glob:'ll ~lo ! ·mcloitamento da .Justiça do 
Trabalho, dando ao pai! exata noção dp qué 
realizavam OS SeUS ju!Z'/S e também do eselrito 
e fhnllda.d'é que preside à. noss a. instituiçno. 

·~ - ·- --·- ...-....-.:-- ·- e a~rto 
pro~erlda~ . as ct:lara, s&!la.!az~doo 

a.s D!!.rtes l!t!gante.,, deixam de .ser q'l\jet1! de 
a.oo'os pa.':"a. os tribunais su;>eriores. As OQ5er
\'acões colhidas. atrav~s dos resultados ob:idos 
em dez anos de funclona.mepto desta. Ju<::ti<:a.. 
nos levam a oonclulr pe 13. nece9eldade da. rla.· 
c:f.o lna,d!avel de novas Juntas. e:n !ao::e do ll.U· 
me:1,:o con~idera,.~l de recla;mações tra.bo.ih!s
tas. fruto do · 'Pro~rresao proml~sor de algumas 
re<ti~. quer e':n a.lgun·s centros, onde ,Jas já. 
exl•t'e.:n. quer em comarcas n~~ quais a c01'll· 
pe : ên'C! a para. n.))tf>:ciar tais reclamações e dos 

· resp~~uvo~ Juizes de Direito ~ 
Ma.rt tlda, . . pela: Constitui~.ão Federal d-e lHS. 

a. com•oetê:1c!a deferida. ttos JuiZ~ de Direi '.o 
oara funcionar como ór~tãos de primeira lns
tll.nc!a. da Justiça rlo Tra.ba.lho, · nas com8.1-cas 
onde não exlst'a.m Junt&a de Conciliação' e ,TuJ.· 
~c..mento. e sendo esta~ a.pen~~ 54 em todo o 
pa.!s. cumJ>re reconhecer a. alta ~ s!Jtniricativa 
re' evâ.nda da. &tua~ã.o permanente da.queles 
!IU!!tres e rtoutos Maglstra.ô.os, na co:lcii!a<;ll.o 
e 1u'.g-amento dos dlss!dlos trabalhlsta.s. Pern 
é de ver qu~. em race das nossa!! con iiGões 
g'Min·á!icns e · ele insu))'eravels f~.tor~s eóc!o· 
.11conOm\oos é . remota. a possll>llldade ,!e ser 
l\l.o.-:>l'nsada a valiosa. coo!)éra.<;ão dos J u!:o:es de 
Direito. comó 6r~ãos da Justl!:a. do Tra.oa!ho, 
nas coma~.::a.s do Interior. 

Sém embargo, faremo s consl:ieraÇões IIJ"el
ras sobre a Justiça do Trabalho, desde a suá. Senhotes: Têm ·diminuído, neste!! últimos 
organizaGãO e lnstalnçi!.o, no Governo do Pre- trJ.s a nos, os cham~dos conflitos colatlvos 4e 
sidente Getúlio Vargas, como organ!,mo lnd;s. interesses, em ·que se busca. resolver, judicial· 
pensável para atender ao lmp~·esS~ionnnte e CO!lS· mente, a s itua<',.áo t!e' desequi!tbrio 'resu.!t~nte 
trut!vo INpulso que a no~sa. Incipiente legisla- de condi <>66s de trabalho, que se mos~ra.m In· 
l]ão social tomou com o moYimento revolucioná· justas ou inadeQu:t.das sob o aspecto sóció-e.~o-
rio de 30. nômico. 

Pa.r:t. transpor a etap:\ regular de sua es- O ponto mais alto da. cmTa ascen.9lona.! de 
ratificação le~al, impqrta lembrar a. eontri- tais dissldios foi a.ti::;~iJo no biênio 19~6-11147, 

bulção do antigp Cons elho Nacional do 'l'raba- como vimos ass!na!ando, jã que nos coul.>e de&
Jho, das antigas Juntas de Conciliação e Jul- de então acom panhar, com vivo lnteres.>e o 
lgamento, das Comissões Mistas de- Conc!lla.ç~o, im')ressionante surto desses )>ro.::eàsoa mais' ti· 
ibem coh1o o labor construtivo. ~a P,rocurador:a, t>lcos da Justiça do Tra.llalho. Era na..ural. 
ll:t. Consultoria Juridlca do Mm1stér10 e dos m- aliás que a fase <!rltica coiHcidi sse <;Om "fS :!.ois 
slgnes titulares da Pasta. do· Trabalho. ou t~ês a.nós llne4iatamente poa ~eriores à tel:"-

Lcmbtamos, por outro lado, a. .reforma OJ>e· mlna.ção do último cortfiito n1un>dia.!. A M$tó~ 
,rada ~no Governo LlnharM, pelo Decreto-lei ria e a JóJticá. dos· fatos, em seus · pre-cedentea 
"f!· 1'( • • 871 de 1~9 de Janeito,de 19~6, que manteve e com força lncoerciYel, 1á. noe ant~ci.pavam I> 
,o Conse.ho !';acionai do '1 rabalho apenas como ctue deverlq. ocorrer. -mo de f ato O'Correu, não 
<>rgll.o su~erlor. da Justiça do Trabalho e lllst!- só em nosos J>als como em tO<los os de:na•.s. 
tulu o ~olendo Co!lsel!'o Superior de Prevt· onvolvldo8 , .direta ou imlir<~tan1ente, na. g-tu:rra 
~enc!a Social, como 6rgao supremo de recursos I d<l' 1939-1945. 
~m n;_atérla. conte;nclosa de prevldê::>cla. e. o Esta cor.11ag-raçáQ, de proporções nnlnt· 
pepar.àmento Nactonal de. P'l'evldêncta . Soctal, sais. empobreceu as Nações e arrastou à nor· 
como órt,1~o técnico e arlmmlntra.tlvo, do mais I te ou ln,·al!dou mllha.rea ~ m. l!llares de !lomen'!l 
alto relevo naquele setor . . ·- a.?tOs l)al'a. . ::> trabalho, perturbando, ass im, o 
I . Entre .os g randes acontecimentos da nossa I t•!tmo norma:! da oro;luç.'ão · com or<>tun lo re
~lda jurtdtca. :!Oclal e éco:~ômica., não PQde d~l· f) • t-·• .' 1 E _ 
~<a:r de ser fixada, ela sua. extensão e pro!un- 'ex~ fia I!Conom.a de ""os os_ !>8. ~e!!. . tJrin 
didsde a reforma. fntrodtu:id- na e~trutur:t. da c! :lo. mente. naqueles qtie, dc .. t>ro\ IJos de or
lrustlç.;, d<> Trabalho; PlllO D;creto-l;i n . 9. 'ill7, 1 ganlza<;ão e-conllmka raclo!lal e hu~~a.na, .op 
de 9 de Setembro de 19<l6. , , ~ja, de sólida orKa.flil!ação e corlômt~o-aoc•al. 
1 Essa. 1·efoJ·ms foi, ao mellmo t!)mpo, uma 1amll;is ooderla.m tentar _readqulrlr o equll!brlo 
slntese d'as asplntções mais legitimas das dl- per.hdo ~em ma.lorés sa.crlftclos das ca..osses 
rerentes cat egorias profissionais e econômicas trab~lhadoras. . , 
~ o r;o:·ol:hio de muitos anos de s :t.crlfíclos, de A q:· ~da. on desvio for~ado da .P~<?dtt<:S.o e 
r.xverlênci,\.s e de estudos. As modlflca~ões subs· o vultoso aumento .das ues;:>es,as J>Ubu eà.<3, !""• 
tanc!als, que tanto têm IJefieflciP.do OS {,,l'gãos de •orr~nda da ~0::>1l!::a.<;ào ml~ltar da!!. llaQueD 
constitutivos na Justka do Trabalho, · n11.o re· envolvtda~ na lu,a, se-não tamoém as tm~~ r.as 
presentar:un simples desejo de acomp:>nhar a ne,r·l~'l humana.:J e materiais verificaJa..> em 
r. a.t'<'h:l. do tempo on llln;,.uln.r temor de ana- Mt~ lo~K<>So~!.nos .ie 1'\Ua duração, e.!ile,; e ~utz·o! 
~"' ü: ~ ! ;· :r..c. . . A. ... J:.Il.", r~fletira"' r .. "lu~ e~tado de · ne· 1 fator"s ou C"Ont!n:rências in-erer.tes à. :d":uaGâo 
ees.·!dade, resultaram de s próprias condições ' econ~·::; : ka. e ;>o:ltl;'~. dP caJa pata. a"i!~.do se:T: 
oc!?l~ e Pconômkas à'o nats. . 'PO.I'stb,_ ldade lm<!d.s..ll. ele controle e~: ~le:>te, é 

Hoje poder.,os afirmar que o Brasil possui QUe determinara.:n o IJroces.<lo iK!Iaaló1ld.rio ... 
como, aliás, o exl):"\am a suà cultura so· qu~ foram submetidos quase todos o~ ocvos 

ia! e a sua consclênAa. jurídica - autêntica do ~'undo. 
ina.<nstra.turo. do tral>a.Jho. Na rer.lldade, a Cons- • E n fraqu..,cida. POis. a moeda. oela dim.r, ~u· 
lltuição de 1946, Incluindo a Justiça ·do Traba:- O?o ?'~ !i era.! lza.d.'\ do seu pcl1er ac:ui>~ith·o. !ace 
lho no Poder Judiciário, mantendo-lhe o feitio ao a!•.me.nto constante e lncontro!a.vél do s usü .. I 
~~.rlthrio, da.nrlo aos seus t ribunais denomina- ' de Yida, flco.~am em sltue.<',âo de t•er.l:té elra 
' ões dh•ersa~ das anti~n.s, lm nrlmlndo-lhe novas an "'Íl;,tla. f!n~tncelra todos qus.:J to~. p.ercebendo 
ilretrlze:3 condizentes ·rom a neeullarid'adé dos •a'ár>og ou ve,cimentos 'fl:s:os. já não oo:l:an, 
)et•s fins. ree'a.mava n.ouela ~c!ução . Imnt.lnh:~-!e ,.,tender â.s des'>es~~ de ~u1. p~ópria subs;stl!n-
~ formação de novo cllma na.r a o debate e jul- cia ~ ele s.uas fn.mlfias . O va 'or de seus ven·ci
ra:>1cnto à o~ ·fe itos trab:<;l~lsta:~ . onde os In- tnpnt.os ou sa lár!os. stm<:io an~nas nominaL : ha· 
1er~~ses individuais e os Interesses coletivos via que ser reat•• .,ta:do Pérlo:l.icamentc. '!':Il per· 
Juele~sem Pel' anreclados. como estão senclo, no feita. ea ul,~Jêncla com o · aumento do CVR ' o 
p e9mo r>le.no em que ~:.>"em e ~e> desenvolvem d<> v'-ls., ~=o seria. po~s it·el. ne.m b.~to. "co;, 
)s (\ Pmàis . ro.mo~ do Po,der Jud!c~ário. R'~ lar" salá~ios, a.fe1qr.ào e sa~ritkando a. ;, en· 

Eutre. as m-edltl3.s ln'Plo•tas ue'a rcforo.na., ~a maj"'"'"' ·Ja. · nz.cão. enqt·anto nãe> se nu ,les· 
!e Se tembt·o de· 1946, o ue df'\'lllll ner fO','ali:;;a- Si! ~ .·tabilizar 0 11 nrecos. Ta:'lto I"'O.is ~ ue . na 
las ·como t'X:>ressõP.s ó f! e-~ uil!il!'lo, de estlnnlo re i~~": o - F a lárlo e urer:o - era de s er úQ :.si 
f d e ln·denenü~n·~ la.. cumpre-nos rezsa.!tar as dera.do o !~. tor lttCTo. qua:>do J>O 'lslvel, ·~orno 
~c-ndlt:ões de pro,·lme:üo e · o aceRso ~o., ~a!'go:! ca.naz· de redução ou limitações me:nol) ela.:1osa.' 
fon~ta.:- tes do seu ~ua.dro. cordi l;õ es para as à c~l~th·lda rl., n~ ~lona! 
i ua\s foram fixada.~ normas' o."ame:J 'e mora- Na ~ol n <:ão dC'>s dissldlo• coletl\'os l e 1 <.tu
i ~.,_,: o~as e ~ns'Piradas nos 0.2drões da. Justiça reza. e co 'l ômif"a não «e oerr1 ~u .le ,~is t a o ry:::n
Doll"'um. cblo con~a"'r~do no- art . 756 da Con sou ···a ~ã.o 

O D"cN tv-le\ n. 9.7!'17. p!'(lmu l ~a.d o 10 Go()· das ~)s do Tra ha 'ho: 1ns' o salãrto e iusta rc
ern' Eurico Du•r~-- sP. '> Jo titul a r ÕlJ. Pa.s'a. tr1bU!."ao do ca.nlté.l. nem se d dsa'enj~>lJ ;l.O 
:ó Tra.ltalho 0 !Ju!ttre ~fln' ·~ro Obtci:ío '\1' ~grii,e que oet ermina ó art. 8°. de~hl!n.l o: "de ·.na~ei
le Limo., :inau:ru rou. na. J:xstlr,a do Tr~ ba'ho ra. que nenhum ln t~req" de classe ou parti· 
lom a !!ls t ituiGfoo do-:a . s e us q uadros. uma ia~~ cula!· Preval~G~ .s :>bre o _u'l.tere s.e:e p~io ~L ·o '. 
le ~ ~ t1~1ulo l" O""fra ~tias sa. !u ~are~. 0:1 tribuna.s a.e traba.ho, .q \J anclo c .. l :i...rDados 

·A it"$l'tit '.licão t- o!1~ ou n:ovo a~'"i ~c .. o e i~ O\"O·" a 1:ltet \·1r em t1!.1a COll~l1io5 de inte:'ess.ç -:;, ·sen1 -
mos. Ho1e a -hs tl "a do Trabalho, a 'lar d<l ~'1::-.~ CC'c1slder3 ~a:n .· eorno ra~'t.:> p~e:!pua de deci

. ua . "'i ~iê:>cla. rl .. seu ore.1tl ·~l o. tl:<. oo ·fi~ '! <;~ 

1 

cl:r. c·s de :l as c-<l~la's relativ:s à ::na'orl!cii.o do 
1
ue deq'le.:-t a, o f~rec~ U'YI re':'lo~i'" 6rio dp d ~ d- c-;;.o~o de vida J~ ma:-; ccnce:.!el"aln ou. deteinJina
~e s . urn.a riQueza ·1~- iu :·i s'"> n, :,~n l' 1 A:. . , :.,e fi· rarr: r Jelhor•Fs de sr.llt!'~o.~, c .... tl!L)rme 1tan1 ple1-
.• :n b ~:11 a R U~ a .Lnl !!·a t·el oosicão na. t•La 1u- , te~. dns . senão por m otivo de · ~n.ter~ r eleva.çã.o 
liclh ':" la nac10nal. I doa nreco,, o:iclal:·.1·?!lte ~ounrcya:la 
I . Coub~-r 7'. :- ~; Pres1 ;'.ê..,~' o do T •· i bn~a. ~u- A esh .altura, e à. g~i:a. de \l'..!G t~acào. ccn-
t-r.or do '1 r!\OE' L~ó . aD ~ l~3."' todo notil~O .te':"l'P.h..' v .em f',:e!1·::u ~ r qUI? .Tc:·Ll A. R.'r .n l f.li1 u-:·r o ma.-

0 1:] ~sf0r.;o:;: hum~~n~7\~tl t e- _ uo sr.l\~tu~ . ,.. ~.r~.j :~st-:--:al , tnt1t\.:l~~o "JP::: ~r~a Dlsu·~b Uti\~a 1 ' {'l'ra- ' 
.ante r en1 dia a . e •. e .. u<,- o dos r.o .. Jooq 1 .. tlt. o., c.t:<;Jo d~ Juan Ca=J ~s V!Pa ><r,n, · ~ct!tcrlal Pó'-llet~ 
c;r':r "e-nt~s é_n r:a.r:ro:.- P~·oc·!:~.mo~ he~n (~Ol'-, B\\ ~: .. :-s '!'res1 1P.30 . l-'~ · '177 1 6 · nteti~a . ta na 11-

e ... )0 .1Jer a. a. lta C\)n ll S..n r, , . co.n que , "'R t'\ót- ~~!\ > it""'• - ~ .-:.... .~!'1 .1 : , • . ';' -';" . • 
lar-a:n, d~ tn1 ;to .,,)1'1~:-::yn ·,o-lofi ""~ rt!side lt t· do .· .... d._T .. ~l,TP ~_L. .. ; e .... , .r,a .... ~. ~ !>,~'l t?.i.a.s\6. ~ tt> <t~ 
~o .. i.!"!'~lho ~ "l.\' i O~'! a l do Trab?..lho o en. r ~o L! l-: e .: ~:' I ,'JU!t. : \b .. n. r... ... j,"'!-~ U '.l .Jt.,:::.l.e ;::;•'!IJ? ... re ) Far ... s , l!'lO~.). 
'n Pod er E:·-e.!Utl\"0 . o ~n '.' 'ito '!1 e :1 e!"3l iD r::::o I -non~'9r~:'\ C1 O -'S~·nl~. ~!t~: "et ('H.~ C1' re.:onc:'l'a. la. 
~s.e-.1~a:- Da t ra. e . ooce'1"io- rne !1 - e. o r: i 1l.; , r e:::' ~c -:· r-1'!. t:'~ La l! ,""':u- ~ · a.L!'r:a ... a._ c ~ n La. de l':.J 1V"ces.;i~ 

lC"tl t L"'I q l..,'ê.Tbro .- · ~~ 3t3 ;rJ' "'· .1;· , ... :~ :11' C. Ct i.l ' H ~ =- ::·: (_~ l't Cl' ·.A! "'O;,; ''(! ..., , . , l '1 dX i :~ ~ a. ":!.e'!ic•; iz.t, 
f)-:-· -~ p. . .. , t,_ ' p :~'>:: o 1·or' '-.:n ·a e : .. , '9'7 .:· :.1 ~~ L, r·') · .. . . -: - ·~ {'! " "" ··~ ~ )~: ·a· Cl .t') ., . r~ 1 .......... _1; "'f:l1"ct 
.. ' ...... ')''!"I .. .. · • , 1" !"• '" e ~- ~ r · ~~- · r.·: . . .-7· r . ' · : : • .• · ) · · · I ;.; T 1, 1, ''e toti-

e senGo 
~eFce a 

neate Trlb,~nal. Tent dig
o nome Impoluto d~ Deln~ Uoreira, 

!nol-:dáV'}l Pre~!dente da. República doa E.s:a.dcs 
Unidos do :Sras!l. 

Aos Ministro C:U:ielra Neto tt Del!!m More!
ra, e e.os 1l't'~tr~.s componentes da Com!uii.o de 
R~mmtxl; Ministros l!:d,;rard Rlblllro Sanehes, 
,Tulio Barata. Waldepla!' Ferreira Marques e .Go· 
doy Ilha. cuja. posse ho1e solenizamos, os .,o. 
to~ rte uma Restã.o v!totloaa .. 

Sr. Presidente: A V. l!lxa. nlo falta.! i o 
apolo d~ todos os membros dest~ 'n'lbunal e 
reus serYI~o:ru, dos d.emais ]ul:zes trabalhtstas , 
da ihtst.!'acl'\ Procuradoria, dos advoaados e doe 
orgão3 ~lndlca!Jl . 

Temos o deo;er ·sU'!)remo de eol11.borar, dentro 
d:J mee~.n!•mo judic!árlo da R!públi-::a., no p~o
eel!~~ et'olut!o;o do eoulllbrlo 'ou harmoniP. so
o!~l. NPm t't•tto, e1'1d~ntemer.t~. d epend." da. 
!!la:glstrat.ura do 'T-rabalho, mas é lne:r!'l"el que, 
no "~~rc~clo ~sclareddo é prudlmte de nona. 
mlss!\o co~1st!tuclo!'.al. podemos contribuir e!l
~a!l!n..,:de nua. P.Vitar mut.to~ mr.les ao 0!'6Rn!!mo 
~!1clal e eeon-:>T"llco da Nnll!io. l'J para sE:rvir ao 
B~11~1l. rom dl!';i!ce.ção e nat!lotfsmo, ~ que áe?e
m.':ls !"~'"r pela !nte<!l'idtt<!e e ma!Cfl' e~lclenela. 
<ia .n~~t!~~ ~"" Trab!!.lho. co-no in~t•tu!r:!o oul!! 
h~~ earacte!l2a a democracia !OCial de nossO!! 
c!1u". 

Dl;;curi'-o flo . 1\Iinistl'o Astolpho Serra 

"Dou ~rat.o . d t sempenho ao d~,·er de sau
d:;.:- V::J!t€O:"e! Exc~l~nctns, ettmprlndo, assim, 11.!1 
lnt!,....,~~va~ de,:; te Trl.b1•nn!. 

Esh &trá :t saudação da 0&3!1.! ~l\'elmente 
eh,.!a de l1l'!'!!.l'P3-comun~. mas jl.!sta. hcmena.
"'1"!1'1 . cp.• nllo N~ deveri medtr 'Oelo -:ies···ali'l~en· 
to de r-UP""l a tr&1uz, !enlo pela. slneer!dacle de 
Cflle •)!-':>cede . 

Ponco impr.rt.~. a~u!, a nobr~..a das palavraa, 
':'.-1m•la5 1-!tperf~ttoJ para tr•du!'llr :nensamentoa 
~ ld~··~. Sa a.s nala.vtá~. n:J d~zer de flhaklla•)eare, 
~~o !e!h~ ele sopro~ e os sopr01 são f~ltos de vl
r.l.~.. 9s nalr.rras t10der~o $e!' frã!l.'els; rnM ou11nd~ · 
~~'dl•~•m a b~l2ra ldes.l de noss~s eonsetene!B.'! , 
,c:"-,u~•e!!t ~-1 nre~tf';'lo. aue o ver'b~ de!:::arl de 
!er ~·em I!!' :I JlU~ !:"! to!r..Pr lmort.al! 

~ m'"he. pal~.•.'1'1l, aoul. hi de .!:P.r uma 'I'OZ 
rta co•.l .. C11!..,:Ia '0!\ra aue nOt''a ter todlt: *' eto
.,n~!:'rla d~ .~ M'l!.nd~za! mo'!'als. oue 1dea.l!:hente 
rl--~ã slntP,t!"'&r · tteata saudacll.o, p::mme ~!o 
'1ti, · v o?·~ mai8 alt~.s p~ra saudar lull'l~.s do 
"''~. r••'"T'•'!'tte, nq vo'le<~ da. Constlen~.tal J: t'IO! · 
t:ue 11llo? Se o juiz ' um:t co!!""lenei• moral e 
,.,-"l~~- <::Jrlâl ' "Ot< ~o'l'os . ..,eh or~P."!a.Ir•~tn jurf
"'~" <1~:! lngtlt.~ll~ôes . ""ill• "~~a,.t•a dCl! f.:und~
,.,~':'tOll d~. n~óu!'l'\ eocied:~-le~ · ~a e•t& ".'oeao4o, 
-•~,.,,.ro -F~ fl ''O~'I"Fo o sent!d" qu~ 11\e atrlbu1u 
'RN~ó . t1• " ~ uti"'·'o nara s~ cll'!'l<>ir. l'\~e·.·aleoendo 
~~'t-1"4! o~ ~tt~l:f flltç-~ ·,. c'!lté"'óricos t!'otiY()'q de .t!e .. 
+t!_.,'-a'!~!"' vo'un~~:~la"' ' ,.,ela !U'\ ~oe?cão, d.l~, a. 
" .lu' !'!. l'!t'l •f"J r!~~rd/lclo . real!~~. e.auel•e'l '1'1·· 
+ .. , ~611 .... . .,!".~.,,. . ,.,,~ CJ•'tu.c::~ ..-"f!o'!~. • e~!'n...,. e, 
•· ... ••:1st!cos f1.1%:dam=tal:! C!o homem conscft 
ent~: 

F<>~er !o~.f'Ment~: 
C:-e~ e ou"!!er fm-teme!1tt: 
e .rb!ltrr-:;e m:t'!na.n!man\ente. 

~e c~~dncel' tem r~.z!.o, como suponho, nln
P.'UE'>n n1a!~ yérd:'!.r;elrahll'ntc col"~clente do que 
" .T1·' :o; : loto "Or<tue, cr!', na. .justiça., é quer 
f'lrtllm""·tp Z.l"'iCá·lP: ~ofre fot'temeltte diante 
<l~ ~ ,.,iJixllea dos · conf11tos submetld03 P.o seu 
tt~l .. : 4 -r1"""~Tlto ~ P. SP.t1do hum:tno e COl)'!O tal 
~t·'e!•" ~ inf'uil'?.o íle seu meto ~ -Ie seu t~m
'llo, . ahdP·'-~P. rr::t:T.f'~ ··•rro~ mente àe todo lm· 
•m'"" F~"'ti!>"Pf\t~t n•t :-fetlvo, para. 1ulJfa.r com 
i~,:tt("':'i. d~ con:--ciêl"c'n. reta.. que an::tH~tt. , tnd ul'. 
".a.rln· ~ ~ ('t'\~(1''1:1 sP.re'"1tJ.n1enfl:l! n P.la. .. ,.e-rdàde, ~gm 
,;~.,.~r ó r'; r Pito R· qt•Pm o rUreito nertel'"ll.! Fu· 
o-~..., rlo. ac::'l! ·rn. il::t ~':-.,.. t,.ia comum d&. Yida , 
,..on1 , • ...., r1 P'!"':;Tlfl'..,..n r!o «p,,,'lt fine crt~dele,, tPrras , 
f 'i ' r'e l~. t? ·~ i't-"!J""'"'mn. o .T1t;z há-de ~:Y:e~ce:o o r4!u 
_ .. ,. •. , , ,. 1 .. ,r7: ~nnrl-1 ~O'n ao nela p"nd~nc :a. At'J Cll.-
1'.:~:t~ "" i , ..,,.. , .:.n47J11 .~ c1~ ·ou~ nns fe1a,""t. o Mest re . 
n""~. t~ml · •>Y!. C.O"" d<\~s.~ol)rnbro e der.t~mor d~~ 
+ ~ .,_-o-O:· p rl o.q i!e rta~r·-el.,+id oe. rle. n.o:?"ett"l\..eS P dtt 
rA'fll-~o . (',.,!!, -- '~"l1't'Y~~t,"t"a , contra. ~'e se ~rg?'11 
t'l" r·~:d_o_, . ... ....., P!t~ i .... nor.,-preen.!ll\~!1 ,,ln"!a:r.~s . XA 
~ ' a rn,F'cdê!"'0{l\ r~i'J"'"!!-A. P. p~s. 'f'lnri"f, ,e ~ol"r,.ifo 
!'6 ~cl--~ 1'\· F~~~>•' •"'J:In~rito da. cabeddria do CO:"J -
3 P1~'n ('"' r:',.r('! 07U;i~~ ~ 

-c" "Nil o te pe:turbes nunca.; n il.o teoiha~ 
medo. o od'o ..,. a persegulçlo, acompl\nhan, 
SP.!'i' 't):t'A a "·erdnd~; n!a~ A. t. t!:t. ,.alavrl!t oua!'lto 
m P. ls f--e'1e-~. r:•a'l! fecunda se t o:-nar! e in r e· 
noyaçõeo futuras' . 

"0 1•e ~e · /a. t:OC<' httt sar<f mol,•t~ 
?-ie~ · 1Í1··-m., "11'~<·•to . .,<ta l nutrimento 
Lascent poi; quando serd. dige8ft. ~ · 

il ·~Õ(');) ;)?,, :'\ O ))~êr,i-.) ~U .? ho.k' '-.:C (..11J'l\ .J .C.a 1 '.i. - 11<~.(., _, ," ' . • .' ( · (1 .. ~ J• .~ :, u 'r;'. , .l,;' .:i~ ~-'••!I C:: L~, L ,;(.:CÚll '; 

P l'!'U. o Ju~.< trabo.1h!sta. ó :.e11t•do d e Mttt 
v~>rá <·r.7. r> det·er:J.. •e" m ais lntle:, ·\•el a l rtda . Nll.o 
que ·P'e seja d;fe,-ente dos demal!l julr es no 
~eu rtJtt.a.,, ,'f de , .1u'~arlot; ma!l, porque ter~ de 
''ec'rllr num eamno de lu~as e conflitos dr~má.· 
t'<'o .~ . romn N i rip" SOP.tn Acontecér, neste "~" 
cn'"· e:ttte o Ca">itl)l e o Trnbatho. A ordem 
~ nela! ~rc nctemer.te t>erturb!l.ni!. pela. trans!c:a.o 
rl,.. P~-:.~a ,...cm~ 0I"D1-:. C:l.nitalista. pe.ra um~t ' eco· 
r. l"~ ·~ ' A. tr-ah~1hi ~te. nela, n-assay.etn c10 trabalho 
n. f'"'!" '...i<"'o de c : ~_ Y)Hn,t '):"1"::t o · c~ttital ., Per,"iço 
( ·, +·· .... ,alho C' l"}Ou: Pm cl'rl'i'ito 1·t f.l t.•r-., o · ~ ~~ ·e:to-
r· · -- - ~ ~ : ··~ . ... , .• . (:• 1 ' "1-') •i o rl "f f-:i~l or·· ~~-ra v:s"l!. -

1 A t eõpons Rbi.i rJ \l de da aplica~:ão <lesse direi~o. 
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Jt:'1:>US cr'isto o Sacl an t:ntf 
o Altar". Not:'weJ li c; i: c· aol 

:.oi t~isant católico:;;, aos que,. 
segu mdo a o mundo, deixam 1 
um can to os deveres rcligio ... 
.sos, c s: afastam, !l1dcynida~\ 
mente, oa Mesa E ucanst ica. 

lacis~n ~e fi~ôo 
((.unf'IU't~U d:..' H ll ina} 

t eJ·iali.'i.IIO )J<'rig·o~u e li nti~ 
<"ntaclo". 

Num C. os m omentos de esl \ 
plendor espiritua l , e tc\'e tan"' 
t os, escreveu estas linhas cm..t 
polganlc~ sõbrc a Juta. Je to~ 
dos os ch as , entre a paixão ( 

Católico mi li tanlc/a:::!irJI'illlo'ill-:. 
~ viva mente prcucuvadu 
com o p1·oplerna moral anelou 
"'"" voltas ' com os toi:n, cnto-; 
ea1 nai:s da:; lC' tras con tenlpO~ 

r i\.ueas'' . I 
a consciência c1istll.: : 

1 
·• Que respeita a paixão nC'SJ 

te m undo? Ela 1 espc.ita e t 
cons~i( ncia cristã. Pal"lCe es~ 
m_aga_la, pode mesmo esma~ 
ga~la, mas é com medo n;, de 
ser sempre como a oncia que 
se aproxima do rochedo. Ji 
cu que ~stive ent re a onda a, 
o roch ec.o pude ver m ais 
uma vez,' como essa íu~a t! 
formidá vel, mas, a o fim d ~ 
contas , confortadora . Kão es~ 
t a mos abandonados. Não . Qu( 
haj a u m só homem ca sto só) \ 
bre a t er ra, por c;,.emplo e ( 

por que, entt·c nó~. s-e l evas ~ 

P o1· outro lado sentindo o \ 
t1 r que carece o i)<tts, ,_r.ugnou 

se " á a t;ão. á p1·ú llca tU11 eH~ 
píri to de di stinção d e c.ennL 
c:ão. de dout• ina ' '. ·A inüefin i~ 
ção do>< valores como diz 
T r istão d e Atail.lp', foi ;:cmpre 
o 1'> 1'1'0 que fla:;; E'lou com 
qua ntas fôrças t eve.. r-<unca 
tolet ou a indistinç;.o •·nti'C o 
mal e o lJem. Nunca cPdeu ao 
(} ('mônio c.a inclife• Pnça". 

a p1·ova da sobrenatucaÜdad( I 
que envolve a vida r. a lural" . 1 

H omem de fé e homem d t 
ação, essa dupla face é. ( 
Jacl,son de Figueiredo res. al~ 
ta em tôda a sua obta. P ou• \ 
ços terão compreend ido e ex 

F êz mais. Ba letu:.e p ci•J 
fortalecimento do princípiO de 
a tÜOI'idade . Dês sc m oela as~ 
sentava a base de suas 
idéias: " Nada de arbítrio c 0 

dever de ob dii'uc ta C.igniíL 
caC\o pelo Criador. que no ,; d<'ll 
o ex emplar da Jibct·dudc n 1>'• _ 
xima 11t1 esplendor da pct·Ici
t a obcdi i'ncia'' . 

A I g r eja teve em .1ackscm . ( 

posto, com tama nho acêrl~ 
os deveres de um e d :l outro, 

Sua, a observação de que I 
~omo h om em de fé de vi.J 

1 
·ntC'l'ior, nos volta1Í1os sem) 
?I e "contr~ o que em n ós ê. 
~ai>: o c runn" ; como 11omen1' 

un Figueiredo um c.efcm;m· d-e' 
raça, qn e deu ás fôrças do 
nosso la icat o increm ento d• · ~ 
cis ivo. E' um. n.0111 C c um 
exemplo. 

:lc ação, vol lamo~nos ··cont ra 
11 - H a milton No~ ucira -

,J,wl•son tlt> Fi!rueir<'dO O 
J q~~c é b::tixo e r unn fora de ~ 
,1os . A arina p&~:a 1 il'n i 

llout l'inál'io t•atúEco EdL 
r;ão (:c Tetra do Sol - R io 

:·o embate é a an :li ; fla!a 
J segundo, ''o esqucciment<Í 
:lc nós mesmos , da nossa J ·~s~ 
:J_umhez, dos nossos defel,_vs~ 
dos nossos erros" . 

Hl28 P erilo Gom e& · 
.l:H•I.son tle Fi;rtwi.t·E'clo O ' 
tloutt·iDárin !loliti<·o - Edic:,iio 
rl'l CC'ntro D. V;taõ D.io, 

Acusava de el'l'O profundo' 
de êrro imenso, a a t ituc.e da.). 
qu:lcs para quem a Igreja se:\ 
a C1gura um é.escar,~o . Com -~ 
pC'nelrado disso, e de todo vol 
tado, como se senli a . para ' 
problema do univetsal. do ca 
t~lico , do eterno, era um e::;1 
p1nto combativo . ., Só me !'>i n~ \ 
Lo quanuo luto", uillia. Fazia~ 

) ~1 26 . 
2 ) - Ja d ;: ><on de F'i p;uc in,do 

Xa.\"il' r Mar Q\1('. - Ensain 
2a . ediGfLO -· l' tp . r~ ... v1stn 

.'· T r ibunais -- Rio. 1.!)16 ; -
A• 1-·~; ma-; n·f!t-:~:õ(•s s f>bn.· n 
nlmml'i. t!<' Farias Hrito 
1l)l6: A qut>Sti1o st•l'lal m1 fi~ 
Jn,.,ntül (lt• Faria" H·t·ito 1!)18 ; 
"Atran's da oh•a tle Áfrftnin 
l'Pixnto'', in Afirtna<.ões -

o cheio de confiança C.e cora~ 
gem, e~cudado com' a fé en( \ 
Jesus Cri,to . . 

F.c.i.çào do Cf ntro o . V1tal. 
~~ - Jackson de Fie;ueil'C'
do ·- Xav ier '\Iax qurs . 2a. etl. 

É ste h om ' ' TI, que g-ostav~\ 
ele est ar a s<:~ e de bem· coll\ 
a sua consciên cia, que " l)en J 
sa\'a o sobren atural'' fo i - n~ 
campanha pela vitóna' c1 , 
causa crist ã , nos ~eus PscJ1 
to. . nas suas .at1t udes. cnér 
gico, pert~naz , destemer o:oo1 
c: }Jara di3er tudo, Yiolento ~~ 
E::pllca~se. Além de ser un 
temperament o i mpu 1 si v o 
ab1·açou a causa com ferYor 
ctc; apóstol.o .. P ortanto, não' 1 

h a 1 rcrJmma_lo . Tristão de! 
AtaiC.e não f az m:stér:o dêssj 
traço da p ersoJ;J.alida .' · de 
Jacl<son de F igucneLio . :Su 

p ãg. 8 . . 

blinha~o, e observa : , ~ 
.. A Igreja t em conhecido 

ao long-o dos séculos, cs..;a Ca \ 
mília de Yiolcn tos que sãd 
!ilesmo .os seus filÍloo predlle~ 
tus, p01s pe1 tencem u dass 
dos que muito merecem 
perdão , não porque não pcca J 1 
1·am, mas porque muito amaJ 
lUlt'' . ' l 

A sua indole combali\'3, C.Et 
lutador intcmerato, patenteia~ 
:;c nc:;te conceito: ·a Yérdade l 
as vezes. tem que apatcceR!\ 
aJ rastada pelos cabelos" . 
~ cu estilo. agitado _<' v.bran~t>,: 
i~" l>Uas rmagens 1u1·tl•s, naa 
dizem 1ncnos dessa tl·tnjJC'1'U ., 
Um exemplo, extraído da 2a·~ 
( dic;ão de x ayier :.\{nrqu•·~: ... ~ 
intdectmüidaé.e b •'af':l•, ·a nd 
lll~t -"" p lo chão d•' ULJ 11.a .. ~ 

C tinua na 7". P~ ~. ) 

.... 

•• 
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M,,"Á 

r~v-ci ) 

Emboia o autor (!e Afirma~ 
rõel!l houves:;c escrito: "eu te_. 
)lho fotografias de almas den_ 
)ro de mim, isto é, iotJgrafias 
~ e vidas e logo no primeü·o 
·~ncontro' com elas'' ainda 
~ssim, entendo que fÓi, antes 
lo m~is, um Pcc. ro Américo 
Jas gra.ntlc·s batalhas da cons_ 
~io?nci::t, o maior pmtor de si 
fl'Je~mo dos estado"' de sua r:.l .. 
}na, ve'rdadeilamente ag1tada, 
}nesmo depois de lhr penet1 a_. 
r.. o nos h umbrais da Igreja. 

Jacl{son ele Figueiredo car .. 
regava as tintas na descrição 
ne suas lutas espilituais. 
A.ssim se desafoga ao t.frmL 
Jlllft um retiro : "XJ.o é brm_. 
guedo debruçar_se a gente 
t1es dias e trés noites sóbre 
a própl'ia miséria Jl1terior". 

O moi pofnnd, o que era tli
r.nte de si m esmo ou, com 
)lla.is acértÕ, os segredos c.'al
n;a ê 1 e os ret1atou espe_. 
cul~mdo-os p o n derando_os 
em cartas,' e :t cada instant~ 
i!e sua vida em llor<t.:; de o1·.,. · 
gulho e de 'tmmildade, ele so
bressaltosA e de paz interior, 
<.e desânimos e c1e. .espcra!:;as 
h~t,fjlectuais, de .Cfllcza e de. 
l:l~llcnto na ação\ cle•dc·~<"·t.:' 
.via (·m prol ti<: Je.,us C1·isto e 
de ~ua Igreja. 

NE·nhum ,J[sse,; embates ín. 
timos nenht.ma dlssas csca_ 
vaçõeP .. dc~sas aná:ises inter
nas, 11ada Qisto lhe invalidou, 
um in<otant~ scqut-r ~a fôrça 
da fé• í\ fQI QQ &8 , ét clsà 

~:-J,ào ccnvicto se sentia 
que lhe escapou ur11a ob~eJ:va~ 
ção r-arac1oxal: •· «s Yêzes, rt"ào 
dm.";do que Yá acabar no in
Íl'TT.o. llías ent2..o serei o es_ 
pantalho dayuelas ·paragens! 
Potque ent1 ::n·ei lá -:om uma 
Cl'::1sci(·ncia catélica ab:ooluta .. 
mente indcsLnttí\'(cl, l'esisten_ 
te aos enos alheios a todos 
()S n1f>US C'l'l'OS 1

'. , 

Con,idero esta capacidade 
de pcnctraçã.o nos recônditos 
(.a alma humana,' de sua alma 
J1+ibl~cha:8 , como um dos tra. 
ços mais \· ivos da persont>.li~ 

.rlade e d~ ob1·a c1c Jac.kson de 
Fi;;ueire<lo. Cristianizando_o, 
[e3 sru o lema de Sócrates : 
flconhece_te a ti n1csmo". Bar_ 
reto F1Illo chamou_o e com 
razão, de "filósofo' dos atos 
hum:lnos'' , tenc.o_o por "uma 
da~ maiote5 cabeças especula_ 
tiYas do Brasil' . /,Sua am~ 
bir;ão - diz ainda o pl'efaci<L 
dor da Corrcspond(·ncia - era 
conduzir 2s fôrças da paixão 
anH!Jsá_las, cecobcir suas li: 
~ações com os \'alores eter_ 
nos fornecer ao hon;em ins_ 
tin tos que seguramente o des
viassem do (no moral". 

Foi um afeti\'O. Nà.o obs_ 
t antc, homem de poucos araL 
gos. Consic'.cl·avcLOS excfn~ 

tricamente, a s~1a · .. pequena 
jgr~ ja". Kela, figuraram, en~ 
>tre outros, Mario de Alencar 
Farias Blito Kestor Victor' 
:Afrfmio PcixÔto. Xa'l'ier 1\1<~1< 
quer; AlcC'u Ammo,.o Lima, 
Pcrilo GomcR e H<:>milton Xo~ 

1guejra.. Os dois úlLmos fizc_ 
l·am_se c; e u .~ bióg1afos nba_ 
JísRdos (l). E Alceu An:.)!'C<,o 
Lima. tc·rn sido pre>p.c.g?.dor 

) ... 11 r=• ir.can-ável da t:ua 
Dbl'a. />. váric.s Jacl:son t:Ctli. 
coa livro.:...!'n r~~f.u'aos tnof\ln,. 

E FIGl:JEfRE.DO J 
.- .~ .. ~.~~~ ... .,. ............ " 

GEHALDO BEZEH IC\ i)E ~IE~EZES 
dos (2) c teve a diuturna 
p1·eocupação em le\'ar, a to4 
dos. a palav1a e a doutrina c.~ 
Cristo. Aí esbi a conespon_ 
d~nC'ia avultada que manteYe 
- quem o diz é ê:e - "por 
cspil'ito de propaga.nda 1 e li_ 
giosa". 

O cêrco espilitual a que 
.submeteu Tristão de Ataídc 
chamando~o, atraindo_o cate~ 
q<.!izando_o, é aJg·o ~tlblime 
em 1~1atéría de fé. Con::.tilui, 
talvez, o ponto ctdminante de 
sua atividade epi::í.tolar e 
apostolar. Digo mais, e posso 
dizer, com pleno conhecimento 
de sua obra, a prõp·ia cultura 
de Jackson não conheceu , ma~ 
nifesta~ão mais alta . Nestas 
cartas.· CJtle t,ão as meihores e 
mais profundas é.e suas pagi. 
nas, estão Yivos e resplendem, 
não só o /llfJt( amor a Deus 
mas ~ seu "ardente Cl'istianis ~ 
mo intelectual" . 

Kas meditações c nas · rnves~ 
tidas no cérco espiritual. tor~ 
n o a' dizer, que é o que· !em_ 
btam as cartas a Alceu Amo_ 
l'OSO Lima

1 
tem muito llil:;::;es 

~ 

h e; óico,s mi:;,~ionános, - "Xa
Yi t:res das índias, Anchietas 
do Bra,sil". para ~ falar como 
Vieira - que, abando11ando 
tuC.o tôdas as afe;~ões tene .. 
nas 'se atit'am de corpo e a!_ 
ma· anima~os da cat idade di
vina, pat·a aumentar a vinhu 
do Senhul' . 

A fim de que fic1ue uma im . 
pressão da profundidaJe e .;, 
sentido apostólico da corres .. 
ponclência mantiui com o 
grande amigo e inwectua~41!' 
~ \·em a moil.e l'eprodu_ 
zir_Jhe alguns trethos, ent1·e 
m uitos cl:gnos l• · traascrl_ 
ção . 

O primeil·o, um ,anto subs_ 
cre·vcria: "Tenívei desiquili .. 
bt·ante é sim o .:.iTo n:oral. 
Só (;:le fáz medo; .:.ó ele poc1e 
tl azer sob a sen~ac;ão de j_)â~ 

nico o homem ct·ist5.o'' . 
ReYela o mesmo at·dor na 

defesa e pl'esetTação da fé, 
nesta .adve1·téncia: ··você di z 
que não ataca a It;reja. Eu 
lhe digo : ataca e muiro. A só 
atitude c.e indiferença ante 
certos problemas ni:..o só eq11i_ 
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, :ale a um ataque surdo á mo_ 
1al cristã como até á Lei na_. 
tural". 

Compreen.dc_se que, em 
m e i o a o s debates, su1·gisse, 
come surgiu. a questão c;a li. 
bc1·dade de pensar ou de pen_ 
sar por si mesmo.' Aclarando_ 
a, ponde1·a õ autor de Dun·al 
tle i\Iorais e os poetas de 
!'ío&sa Senl10ra: 

•· E o pensar por si! AdmL 
rávd! Pois olhe n ão é só em 
matéria r eligiosa <J.Ue eu não 
penso por mim. Primeira_ 
mente, a própria vida em der_ 
redor me força a pensar nos 
sspectos que ela me ap1esen_ 
ta". , 

Que fé ínabalá vel, a dês te 
convertido que ón outros 
tempos, ·•se gabara de ser um 
rapaz de idéias adiantadas, 
materialista inimigo da pa._ 
llraria" (3).' Creu profunda_ 
mente e sem nenhuma dúvi~ 
da, eni Deus, em J"-"u s Cristo, 
em sua Igreja. 

?-fas, não era apenas um 
crente, era um catolico prati_ 
cante. "J'\ ão só creio em J e. 

~ 
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No J)ia Mundia doR Congrega os 
Nas comemorações uo Oia 11/l un. 

dial do Q>ngreJado poderia t'al
t~r uma palavra de louvor elo 
maior Mariano - o Santo Padre 
Pio xn, gloriosamente reinante. 

Discu~~o pronunciado pelo Ministro GeraJdo Gezerra de 
na pcsse da Diretoria da Federa ,:;ão das C.ongregaçõcs 

do Rio, no dia 9 do corrente 

Menezes, 
Marianas 

till:UlJcto o Caminho, a Verdade à 
a Vida . 

Nunca pecou pelo silêncio. Nun
ca faltou pelo desanimo. Tudo 
contribui para a grandeza do selt 

Por questão de justiça, por dev·cr , . 
de gratidão, por exi:::ência de ate. 1 tulico. dos_ con;;reg ados mananol>, 
to, que lhe votamos. por i':Itpcrat.i- · ~ ma1s n :;oorosa mílicia ela Igre-
vo da hora atu!ll. I Ja. 

Manda a Justiça a cada um se .E_'rincipais !autores da Ação Ca-
4! o que lhe é próprio e na exata tóllca tas Con;re3"ações Marianas 
medida. Sua Santidade, chamado são_ "Ação Católica sob oi auspl
pelo Espirlto Santo para reger a cios e por inspiração 4a mmaven~ 
Igreja de Deus, só pelo carisma do turada Virgem Maria".. como se 
Principado Apósto!ico, tem jús a 1 lê na Constituição Apostólica) . 
esta homena:::em. :>iante do Vi- quis o Papa, fazer.no3 ver como 
cârio de Cristo, :té!s ao manda- centro vital do apostolado org:m1-
mento de Santo Ináclo, cw·vam-se zado, co :no os m:lis intimas e di- · 
os Con~e~ados Marianos, em l>ll- retos co:::.bcradorcs da Hicrarquta 
blico testemunho de absoluta •

1 

católica. E foi além. Reconheceu 
mcondicional veneraçã,. . e proclamou de uma ve:: po\- to-

A nossa homenagem tem ratzes. das, de modo claro e expresso que 
•obrenatunúa. Nlo a restrinlimos. as Congregações Marianas pos~ 
wr isso mesmo, ao aoberano de suem todas as caracteristieas da 

~tavel, cujos mem- Açlo Católica (Pio xn - cons
llnguaa da tituiçáo Apostólica) , pois alo ea

de · todas colas ativas e os Marianos, cató
licos de hoje, católicos de faw. 
vex,:tacteiroa apostolos leteoa em 

. . . , . . . pontificado. Fiel à tradição apoJ'.o 
prol da pr.opna e d~. alheut_ sau. 1 aLomto, ent1·e a duvJda : o_ de~es. tólica dia por dia; se oferece eru 
tidade (PJO XII - Alocuçao as 1 pera, par~ outro tde~l soo~rno. - holocaw;to .pelo próximo _ judeu 
CC.MM. de Roma, em 21-1-1945>. o comumsmo. A guem ja disse ou gentio pobre ou rico podero-

Ai está - carissimos irmãos de - e disse bem - que com êle se 50 ou des~álido ' 
fita azul - porque, no inicio, vos perde, em definitivo, a medida Pio XII _ t~os estamos ven~ 
afirmei que, no Dia Mundial do do Homem, d~pois que o. homem do _ é uma vida em busca da 
Congregado Mariano, havia<: mts- perdeu a ~ed1da do próxrmo. glória dos altares. E' um santo. 
ter uma palavra sobre o ... umo A pos!çao do comunismo !ren- Sabe 0 santo que só 0 Amor cona
Po~tifice, gloriosame~te reinante. ~ _aos católicos l> a ~es~a cte tró!, só 0 Amor unifica, só 0 Amoz 
A ~so no~ le:ava diz1amos, o es- ..,a1m em fac~ de_ Ab;l. , Carm ins- redime. Porque 0 Amor. em última 
plr1to de JU3tlça, o dever de gra. tou co~ o S-U l~ma~. para que ~tnálise , é sacrif!cio e Reden-
tidii.o, a força co_ afeto. . J amb~s aec~sscm JUnti:j ao c:m~o çii.o. 

Rcst:~-nos, e~phc::tr porqt:.e esta 

1 

da ll?e!ú.~de, mas para. maoá-.~ J á afirma!Ilos de uma feita _ 
palavra é um rmperatlvo da hora ~ ~ra1çao . Tal o ~omunlSmo - . e convém repet ir _ que na aefe 
atuaL ·'alm d~s nossos dl~s. . sa da liberdade e do patrimônlQ 

o mundo moderno que, por ror- ! Ninzu-m, como P10 XII. sente de todos os l:;lomen~ ~ de cada 
ça de duas guerras, teve pleno co- I o drama de:' mundo ~aderno . Do 1 um deles, se nos depara novo ea• 
nhecimento dos males de uma I alto da colina do Vat1cano, Sua pitulo de glórias da vida do atual 
unidade imposta, fêrreamente, pe. Santidade vive este drama, como Bispo de Roma! _ 0 seu profUD~ 
lo Estado, de uma disciplina rm- se f~ra o centro nervoso da hu- do humanismo cristo-cOntrico. 
posta, violentamente, pela força marudade. E é de vê~lo, pál_ido e Não foi por. acaso que a au.. 
de uma ·mistiea imposta anàrqui~ indômito, meigo e severo, supllce primeira EncwHc,. ... --.";.~ 
camente, pelos demagOgos, olh!' e altiv'o, humilde e respeitável, ln- tratou do Corpo Místico de Cris-

to. Não foi sem fundados motivos 
QIJ4 a Lituraia m~ .o melbotj 
de seus esforços eomo Doutl:lll 

t.eD:\ raiZes IIOIH'enatu~ ' UniversaL o Pontffie& relilante 
raJ4 · a ,'J)OSSf ~enageul. Ourva- compreendeu ser impossível a uni. 
mo~DOS. nlo .a um chefe volunta- dade. fora da Videira e aquéi!l ~a 
11qSO, a cuja vontade arbitrária oração. . 
.e rendeDi 01. faru\t1cos. Curva- O homem só atinge a pleDltu-
1119-DOIS dlante do Mestre, cuja de do ser ·.1a plenitude da Graça. 
Jl:tern1clade vence o Tempo, cuja Mas a natureza exige um m1n1· 
Imortalidade desafia o Perecivel,, mo de condições para que o ho-
cu.la Infalibilidade derrota o Er- mem se humanize a ponto de po. 
ro. Curvamo-nos diante de um ho~ der sentir as c:>isas do ~splrlto. 
mem que participa da grandeza I Eis porque Pio XII - cumo • 
diViDa, através do qual, de novo. próprio Mestre - se detem. ~ ve-
Deua ae integra na pequenês hu- zes, com o objetivo de multipll... 
mana. j car os pãe$. E, nessas horas, a~ 

O que mais nos importa é a Cá- novos sulcos à doutrina social 
tedra de São Pedro, é a continui· i Igreja. 
àade da Mlssio de Nosso Senhor . Homem de seu tempo, compre. 
JeBU$ Cristo. E' que n.lo se perca · 1 endeu' - e precisamos seguf•lo-
o caminho, n.lo se eonspurgue a que ao socialismo coml.inlsta so a 
Verdade, não se estdnque a Vida. união comunitária do CorPo Mil-

Para gáudio nosso, neste instan- tico poderia opor vitoriosa baj:'l'ei. 
te da História, quem toma o titu- ra. Ao materialismo anArqutco. 
lo de Pio XII 8e chama Eu~ên1o replica o Papa com o espirituallse 
Paeelli. . mo organico. Ao i~aÍitar1...sr:o.c moe 
Valha~nos a oportunidade para nolitico, abusurdo e . absorvente 

diZer-vos que ao Pontífice reinan~ das massas polltizadas, aCPtl8 · • 
te muito deve o mundo. A Sua Pontifica com a 1gaulõ.ade poli• 
Santidade, que salvou Roma da morfa e natural, coesa, e fertl· 
rufna e do opróbio, salvando, com Uzadora, dos povos cristiaruza-
eia, os mais ricos tesocrc,s ela ar~ HOMENAGEADO O JUIZ DR CRISTO- · treg-ue ao aniv('rsariante uma capa de magls~ dos. . . 
te e da ciência; inpreterito após- V AO BREINER - A p:1ssag-em do aniversã- trado, oferta dos homenagea:a.tes e uma cesta I Indômito ~o~o São Paulo, fort. 
to!o da concórdia e da paz; o pal rio nn.talíc;o do nosso br!lh:mtc colaborador, jor. 1e flores à sua esposa, ProfesS!lra e jornalista como os prrme1ros apóstolos, e1· 
dos órfãos, a proteção das vittmasJI nalista, poéta e cscrit::-r Dr. Cr!stovão Breiner, --. Zulmira B~iner j-lo a lançar no mundo repaiQnl• 
da gue:r:ra, dos refu:;ia~os e 005 Juiz substituto do Tribunal de Juri desta capl- O Sr. Dr. Murilo de Sousa Soares, prest-

1 
zado em que vivemos 0 fermento 

persegwdos; a Sua_ Santldade, que I ta l. f' P-residente da Federaçã.o das Congre- ' onte da Comissão promotora das homenagens . do Evangelho. . . I 
transformou o Vat1cano no centro - M ; d' 22 d t f t " ! A nova Ordem soc1al tem ne-. 1 d A t d gacoes ar .anas, no Ia o corren e, es a t!eu a p:tlnvra ao Sr. General Danton Garras- d , id i brei uruYersa o mor - o os somos · F. ' t • .1 M . • . . . . !e sem uv a, o seu ma or o • 
.., d de Santa .. a, .deu enseJo a que o 1 ustre a~ tazú TetXe' ra. Comandante da Pohc1a Mtlitar ' B t le' por exemplo .. eve ores. I 1 t d f 1 d • m 'd h e • 1 .. , . t ro. as a se .a, • Con:;regado Mari .. no há 55 anos 

1 
r. s ra a osse. avo as ma·s erec1 , :~s. om - (lesta Capf.a •. que sanuou o an.versanan e, . Mensa~m do Natal de 1945 

_Pio xn _pela sua vida e pela I !}r..f!ens, recebidas por um hom;m p_ubbco .nos , ralal!do em ~e~uJa os Srs. Drs Moreira Gul- ficarmos certos ue que est.unos 
•~a o'Jra, é \lm e-xemplo vivo e , ult1m0s temJ)!ls. Com efeito, Cnstoya~ Bre ner !!l::raes, escnvao da 12 Vara . ~rimanal, D0;utor , diante de um arauto da novo hu
&tivo. 1 em todo~ os pos!os de sua vida DU~!lCa com~ ~ol!";l~ Avf>llar. nela Un•ao dos Junstas I manid~de que, por . esforçá_ pró-

Em que lk'"e 0 santo orgulho . em sl!a vAa p:Irhcular. tem a ex':rn ar lhe a ~r Bras.Jeiros, Dr. Padua de Vasconcellos, Dr. \ prio, dllatou a doutJ'Ii.na soclal dll 
qu., ~ apoJ?ra de nossa alma, I son:~lulade de_ UIJ? ho!Dem. superior as quahda- Adaut? Luc!o Cardoso em n?me dos advoga:l~s I I greja, da qual Leão XIII e Pít.· 
n61i. 0$ conare~ados, temos para d~ • d: cor:~çao mtel!gen'.!Ia, c;ui~ura e ~arat:r , ~ o ~~ Le~e L!lpes: jesmta, pela Federaçao :;m foram artífices imortais. 
o:om 0 Soberano Pontifice divida rehhmos al!ado'l às v•rtudes cr1stãs e ao mfah~ 1 das CongTegaçoes Marianas. 1 Eis _ carissimos con&regadoa 
muito maior do que a dos cato- ga'VE'l . ap!Jstolado IOcial;catolfeo que tralls!We i S-egu?n.se a _dlstribui~?ão aos signatários 1 _ porque a . lembrança do Cris· 
licos em ,eral. · fl'onte!ras. Bem mer~~das, po!s, as homena- 1 da lista ~e nd~oes. ao homenn~eado, . do_ se!! t.o Branco do vaticano é Um lm· 

Basta mencionar MBts Secculari gt>ns f!Ue recebeu às quais excusado illzer que : tec~:nte . livro "Pensamentos Sociais ·.Cristaos perativo da hora atuaL Aliás, um 
Die~ e temos Jiw tud:J. l'Stivemos presentes e solldãrios de. todo o cora· I Esteve também presente uma comlssã.a de dos Mistérios do Papado é 

A 'eficácia e atualidade da.s ção, e de todo o cora~o dPsejando. lhe lonp ~ornalfstas ar~entinos. tendo um dêl~s aaudado atual em todos os tempos. Atual 
Congr~ações Marianas, os mag. anos de vida e muita aaúde. i o ht>menageado que, em seguida agradeceu · 1 no apogeu e na decaciencla &\o 

os lrutoa aue produzem. pelo Nas mani,'Stações aQOclaram'iit! P,fag'is- I Como símbolo de Paz e Concórdia, foram . Império Romano. Atual no surto 
ndmero em aseençAo conti- trados, At:lvo~dos, Escrivães, Escreventes. ofl. I sllltos vários pombos e uma Banda de Música, ' e na queda dos Reis 
pela excelência espiritual de I rials de Ju'ltira. Jornallsfas, Sacerdotes. Pro- i cedida 1\'f'ntilmentf' pelo Comando Geral da P{J- '1a ascenção e no 
recras, pela sua pujante vi- fessOres. Autoridades Civis e Militares e mem~ . lícla Militar. abrilhantou aos festejos, dalismo, dos Príncipes 

interior, ficaram patentes net~- bro de todas as clases soc'ats, sendo extensissi- 1 No clichê "ue ilustra t'sta nota, um dos fla- rlos Reis Absolutos, dos Ji)~~b l 
monmu.ento que é a •constl. bros de todas as classes sociais, sendo extensissi- gantes fotr~áfieos em que se ve o Juiz Dr. Esclarecidos, -~lrõres, 

.A~Uca• de 2'7 deaetem- de homenacens, que ~nstou do seguinte: 1 Cristovão Brelner em companhia de JornaUs~ mais ,dd.Vétsos r~ens. das 
As I horas houve uma alvorada na rua taa. funcionários da Justiça, do Dr. Murilo Soa- vartadas formas de ~roverno, 

'Maahado tle Assis, sendo colocada uma faixa res, Presidente da ~ciação de I~Pe11Sa Pe- ,odas as instituiçOes só:clo-pollt1· 
Da lffid&ncla do homenageado. · rfódica do Rio de J eiro e d~ Jorllnllstas ar- cas. Atual, ontem e hoje - u .._ 

P.!i!'ll do Foram Criminal, às P"entln oq l\f ,. ,. ;o He iêtez. Ar.isteo Salrue.iro e , grecto c~ essa atualidc.de, eserevMa 
Plcono. (CoDclu.e • :t.r. 8) 
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de Lüc!o de Mendonça, um · arremêsso falseando 
tie novas fantasias e esperanças do homem. D • d • 

Dois exemplos da sua forte vibração .soctal 

1 
s.s _..

1 
J OS 

humana são êstes dois sonetos , 

o CONSõlW:tO MALDITO 

jORNAL COMMERCIO Rio éle Janeiro DÓMINGO, 13 DE FEVEREIRO DE 1949 
~==~==~============~~========~~9 

DO 

Coletivos do Trab.alho 
tal, mas não têm a 'ôrçu 
Portanto, t sl11'.ples di'"'r"••H...; "-
interêsses, podend~ êstes lle·"ll"ntn• 
tlmos, é que determina a. ci'a lns- I 

Goula.rt de 01 velra. O acordão do Su
está publicado na "Revista do TST" 

Jan.-Fev . , de 1918, págs . 37/41) . ' 

tância, nos dissidios coJett· 1 observadas, é ób-~ X 
vlo, as formalidades prescrlt!$ em lei. Canse- .. . 

DOS CÔNSULES 
Ele é um rude sujeito honrado e generoso, 
Forte e trabalhador. Ela é toda franzina; 
E de antiga nobreza.; e é da raça felina. 
O seu mavioso gesto elétrico e nervooo. 

quentemente, não há como, nem por que in· A comun•s oph••o entre ~.s nossos estudio- !' 
daga.r em tais dlssici'ios ou confl1to.s econOmi-, s~s e comerüadores é no. sen.1do. de que ~ de-SUMARIO : I- Critérios espec1.ficos de aplicação do Direito do Tra- . ' . . ctsão profer1da ~m conflito colctlvo é emmen-l .- tua} 

balho. II -Diretrizes para a realização de uma política social adequada cos, se houve lnadlmp lrnento __ ~e qualquer temente normativa e nunca declarativa, pois I Evoiuc~(i histórica _ Situaçao a 
à época em que vivemos. Ill - Apmximação cspontdnea de patrões e cláusula dos. CO<trato~ d~ trab. 0 vlgo~antes realiza um direito novo e não declara um di- - O 

J ura-lbe amor, e tem-lhe um ódio rancoroso 
Sôbre o peito do atleta o régio busto !ncllna, 
E mete-lhe no bolso a mão fidalga e fina, 

empregados, através dos órgãt:Js re-presentativos. Contrato coletivo de tra- à. data do o.er~lmencQ - re-pr~sentaçao ~o relto subjetivo. Assim julga Oliveira Viana d arão -
baiho. IV - Dissidios coletivos do trabalho, de natureza jurídica e de presidente do tn'!:lunal,_ 1 :-a a !nstau:,..,.ão C.'a ! que vê uma dupla função no tribunal espe~ e SUa nome ~ 
natureza econômica. V - A finalidade maior da jurisdição autônoma e es- lnstàncla para que o dis.:ldio <;ol:t - possa ser I cial; - construir 0 direito e f!xar-lhe 

0 
al-

1 
E despoja-o. E êle, o bom e cego espóso, 

Deixa-se despojar, e trabalha, calado. 
Ela com uns homens vls anda de mancebla; 
E, fartos, riem dêle, o enorme desgraçado. 

Ela é a Messalina., a barregã sombria, 
Ele, um trabalhador estúpido e enganado, 
Ele chama-.<;e -Povo, e ela -Monarquia. 

pec1.aE é enfrentar e resolver, em tênnos legais, os conflitos de interêsses conciliado ou j'll:;ddo pelos crgaos competen- I cance. Para Dorval Lacerda, a decisii.o cole- I Embora S('ja um ponto controvertido 8 J\~: entre as categorias profissionais e econômicas. VI - Prevaleceu, na Cons- tes da Justiça do Trabalho. O contrário seria. i tiva, resolvendo a contenda, disciplina os li- 'i doutr ina, 
0 

do carater públic,? dot cô;Úciai~ 
tituição de 1946, ti competência noT'In·ativa da Justiça do Trabalho. VII - limitar a cc:npetência C:a Justiça do Trabalho. tigantes. mas aplicando-se a todos os que se podemos d'zer que estes ~ilo agen es mis-
0 fundamento da normatividade é orgdnico e não político. A lição de ao conh~c!mento dos cone~ coletivos de na-~ encontram nas mesmas condiçõee desses, atua 1 estrangeiros que se estabelec~m com. a ~los 
Oliveira Viana. VIII - Pronunciamento do Supremo Tribunal Federal tureza jurídica. como elemento p~e,:entivo. porque evitará, qne, são de velar pelos interesses comerciais, ~un
sôbre as sentenças normativas. Aplicação do art. 123. § 20. da Constit1tição. Outrossim, note-se bem que 08 trlbuaals logicamente 'os ulbmos lancem novo con_f!no, interesse' de seus compatriotas .. exercercante 
Em vigor a legislação atual em cujos dispositivos se tem apoiado a Jus- trabalhis t a". têm, ainda, 0 poder, expresso em J?ara serem jusiam_ente_ eqmparaà<:_s aos primei- çôes administrativas sobre a marmha m~rrnérci~ 
tiça do Trabalho, para dirimir os dissídios de natureza econ6mica. IX - lei d rever suas próprias deciEões sôbre no- tos que lhes são 1guats. A funça~ _da Justiça. vigiar o cumprimento dos tratados de cd pais 
A competência normativa abrange, inclusive, a homologação de acordos. ' e di õ , t b · 1 , ·ve att ral do Trabalho é sobrf:tudo de conciliação e de e informar so!Jre o estado econOmi,fo taodo _ 
X - A decisão -proferida em conflito coletivo de natureza econômica é vas con ç es ae ra a nc.- ' n 1 

- harmonia entre as classes. C'omo a sentença é onrle residam". (P..uiz Moreno - ra do de 

A PROPRIEDADE 
eminentemente normativa. XI - O poder de representação legal dos sin- mente, tabelas. ~e salários por eles aprovadas, normativa, como se uma regra firmada pc,las vol. I). Não resta du,-:rl:!, n_o _nosso . mfn uin-

íd z ti XII c d t quando, d~corr 0 mais de _um ano de sua vl- próprias empresas, o Tribunal não se pode pensar que é um ab"ente yu!Jhco, dist .g - s 
dicatos, em matéria de diss io co e vo. - asos e ex ensáo das sen- gêncla - se tiverem múdlflc&<lo ·-" clrcunstãn- excusar e declarar as :~ormas que devem ser do-se dos dipion:atas por nao exerecer _!'un~doees-

Está silencioso o rico pa.lacête -
tenças coletivas. XIII - Cumpre atender, em tais sentenças, ao que de- 1 dlt d d t 

1 0 
d i f maçoes 

terminam os arts. ao e 766 da consolidação, para assegurar 0 eq1Gitibri0 c as que as aram e mo 0 que as <? n 1,; acatadas e quais as que devem ser excluirla~. pollticas, embora puss::~ prPstilr n or .. ê corno 
entre o capital e o trabalho, e, portanto, a harmonia social. XIV _ con· ções se hajam tornado !~justas ou ' :~.pelaveis discernindo no sentido da parte das classe~ sa natureza ao seu ]Jals . Em suma, t ';'. 

0 
os 

dições impostas, via de regra, na decretação de aumentos salariais. XV - Vtd.e Coasolldação das .eis do Trabai:l'J e das categorias profissionais a. aproveitar ou p_rincipal objHivo revresen ta r no _estr~ndge~;riais Do opUlento senhor b'a.rão de qualquer cousa: 
Volta. do balle agora, acompanhando a 

(espõsa; 
E' alta madrugada. Há pouco, ao lasquenête, 

arts. 856 a. 875, especialmente o art. 873) • nl!.o pelos conflitos coletivos. No caso concreto interesses intelectuais, comercJats, 1': u 1~" elo Função da jurisprudéncia. d t os n~ctona ., 
Em face da nossa leglsla~ão, :1ão é possível a decisão coletiva não po~ia abranger os em- de seu pa1s, além e pro eg~r ~é Trai-

age como tal, dizendo onde está o D ireito; em o pôr dúvida ou restrição à competên014 nor- P!'eFados do Banco que nao estavam ~m con- estado que os delega". (Pradier-Foder IV São estes, não há dúvida, os dlss!dios mais 
típicos da Justiça do Trabalho, mormente 
quando se apresentam sob a. forma de "con
flitos coletivos de interêsses ~ econômicos", 
em que se tem em vista a n~essldade de se
rem Psta.belecidas novas condtçoes de trabalho. 

Perdeu Sua Excelência uns contos.. . seis 
(ou sete .•• 

Já . lhe· não lembra quanto.,. A mulher, 
(carlnll•1sa, 

Que as delicias febris do tálamo promete. Nao se justificaria mesmo, no dizer de 
alguns autores, a existência de um jurisdição 

E é um seio de mãe, aquele! mas não crla; de natureza especial, como a que funciona 
A' mesma hora, o filho, em cãmara sombrl.a, em nosso pais desde 1941, se aos tribunais _do 
Mama em selo plebeu e livre de espartllho . trabalho coubesse, apenas, dirimir questoes 

excluslva•nte jurídicás. Pois, em tais dlssi~ios, 
E o filho da ama chora... ó rnll!gro I fossem eles individuais. ou coletivos de direi-

. (pequenino, to, teria o juiz trabalhista de agir como o 
Começas a. sentir teu lugubre destino. magistrado da Justiça, Comum, que poG!er!a, 
-Alugas, ó mãe pobre, a. fome de teu filhO! assim, ficar também incumbido de julgar as 

controvérsias surgidas entre empregados e em
• Passem-se em revista os nooos !lvros de hls- pregadores. E' o que, aliás, já ocorreria, no 
tória literária mais autorizados e e:n ·.1eu1:tum caso particular dos Juizes de Direito lnvesti
dêle.s encontrar-se-á uma referência -!Ue destJ>- ' dos na administração da Justiça do · Trabalho, 

Ll.;lo como poeta: todos o .tursclam como nas comarcas onde não !oram ainda Institui
escritor de singular a.pti<lão das Juntas de Conclliação e JUlgamento, con· 
elevação do espiri:;o e oela no- forme dispõe a legislação vigente (C.L.T. arts. 

. muitos chegam, <'Orno · veriss1- 644, 668 e 669) e !lcou mantido pela Constl
a linguagem de Lúc10, que se dis- tuição da Republlca (art. 122, §3.0). Bastaria, 

clareza, e masculinidade e a simpleza. em consequência, ampliar os quadros da ma
Corrêa foi um dos poucos que fize- glstratura comum e Introduzir no direito pro

justiça a Lucia como poeta: "Como poeta, cessual civil determinadas •regra~ para s7rem 
inumeráveis composições avulsas, se não obedecidas nos trâmites das a.çoes traba.his

of-;n,., ... ,,,..... pelo arrõjo e amplo fôlego de f'Stro a I tas, especialmente a obrigatoriedade das pro
do grande Luis Delflno, pelo singular esmero postas de conclllação, maior oralidade, con
artistlco á de Alberto de Oliveira, Teófllo Dias e I centração e rapidez na instrução e julgamen
Olavo Bllac, contudo não o deixaram nunca to dos processos, bem como a faculdade de 

da nobre jeraquia e que aquêles pertencem. executar ex-officio as sentenças proferidas. 
Nas suas "Visões do Ablsmo", llá rasgos de sub! I- Mas, na realidade, com essas medidas de 
me inspiração, quadros de grandeza e eloq<t~ncla caráter puramente formal (e não obstante o 
maravilhosos, como jamais se tem visto . o "Con- exemplo acima invoca.clo, que só atinge, aliáS, 
eórc!o Maldito", por exemplo, parece concentrar por exceção, a primeira instância da Justiça 

em quatorze explêndidos alexandrinos tudo do Trabalho), não estaria resolvido o grave 
de mals puro e ardente democrat!Emol têm problema criado por um direito novo, como o 

desde as auroras vermel.hcs Direito social. em cuja aplicação têm de pre-
nossos dias. "A Besta M0rta" dominar forçosamente critérios em 

cuja verdade cruel arranca a to- harmonia com toao~ O!" pree'e to 
bardo de Indignação uma lúgubre pá- dos nas leis de proteção ao trabalho. 
martlriológio negro.' "A ReU.gião", ·o certo, a observação do llUJ!trado Dr. Juan e~e: 

· e "O Anjo do Postibulo" bem se vê •nendez-Pid~l, emEs r;:n~eocl~n~ên~~drl~ 1 

pela mesma pena incendiJa ~ada ~~er;~i~íó~ def Juez de lo Civil ante el 
D.e.recho aue aplica es diferente a le de un 
MagistradÔ deZ Trabajo, no só~o en cu~nto a 
su modo de actuar en el proceso, stno en 
cuanto a la manera de interpretar li!- legisla
ciôn sustantiva más rigida en lo cwit, mu
cho más fZexibÍe ~ in{~uenciada P?[ la equt-

afinal, a Critica como se norteou 
a poesia de Lúcio de Mendonça ? 

5bre êste ponto, pois o mesmo 
para o trabalho que estamos 

A Critica colocav.>-se, sempre, num 
vista estét:co, vivia anebf.tada pela 
forma, subjugad _. aos ensinamentos 
Gautler, o divino Téo, que tratava 

como se fõssem petrras preciosas : ..s 
como os brilhantes magni!tcos, não 

arranhões, vícios de espécie algu-
que ser esb~tldas no mais puro 

explendor literário procurado. Teót!lo 
queria, como dizia Almachlo Dlnlz, 
valioso na forma, ainda mesmo que 
fôsse no seu pensamento, na sua 

seu fundo filosófico.'' 
os processos poéticos não se 

princípios defendidos . Jr Teó!l
a poesia não valeria só pela beleza 

e ~1 : t, também, pela natureza dos 
que a definisse". \ bom verso não 
aquêle que possuísse uma rima for· 

e sim aquele em que estremesséss ·~m 
humanas mais profunã!as. 

::e então n•-. admltiP diretrizes 
para o seu julgamento, a não ser 

Romreo que fazia ~ ~ ·Critica com todo ta
e cultura de .fUe dispunha. O próprio 

ado de Assis foi quem mais contribuiu · 
nós p· ~ êste ar con·oJheiral da Crtlca. 
se recordam, e se recordam com Imenso 
das sua.s lastimosas observações sôbre "O 

. ãad 11 espiritu soetal en lo laboral ( 1) . 
Manifesta a procedencia da observação, 

que traduz uma verdade aceita e proclamada 
universalmente. 

Não é outra a opinião dominante entre os 
mestres do direito pátrio O eminente Minis
tro Orozlmbo Nonato, jurista de altisstmo 
pórte, referindo-se ao prlnc!plo da completa 
autonomia da justiça do trabalho, no julga
mento. que lhe cabe, dos diss:dlos t~.abalhls· 
tas, não teve dúvidas em proclamar: A cria
ção dessa justiça autônoma. correspondeu a 
uma necessidade do momf'nto soc!al, trPzendo 
ao empregado uma. jnstiça mais rápida., e, 
sobretudo aparelhada de critério mais elé.sti-
co do que o dos Juizes comuns" (2) . . 

Tese idêntica sustenta. o preclaro Mlms
.t~o ca~·ro Nunes, que focalizou no Sup~emo 
'T'rn,up~J '\ interpretação das leis trabalh1.stas 
pela Justiça do Trabalho, "cujo ll.mbito de 
•r-e- ·,. '.-, - ACfmtua - é mais la71l;O dCJ que o 
·da · justiça comum para posslbllltar soluções 
aue a rigidez dos textos poderia excluir". No 
voto então proferido. o renomado constitucio
nalista torna ao assunto, {)Om esta. pudera
cão: "Não ultrapasso o campo dos fatos e 
provas, nem transponho a. esfera de simples 
interpretação, onde aliás a paritária 
se mover com dados 

· ·t (7) matt'va dos tribunais de tra~alho, em matért~ dtçoes semelha. ntes. sem o que o própriO ajus- té de Drolt Internacional - tomo - · · outro, age como árbitro, cnando novo direi o • " • 03l 
V de dissld!os ou conflitos cole"ivos, isto é, para te é que vlrra dar lugar ao ~esajuTstamento n. ~ão )s.ão os Consuladon tão antigos quanto 

!lxa.r por f -ç C: essa cJrnpetência novas con- entre os _in~egrantes da categorra. Nessa o r- as Missões diplnmúh.·ca ,.. (_as não-)er.n:anenthes,s)_, Compreende-se, pois, nessa. ordem de Idéias, dl õ' d t ' ·balh ue imponham para dar dem de tdé!as. assentada a natureza norma- • , da A 
ç es e ra. . . 

0 
q ·.c • tlva da decisão trabalhista em matéria de dis- remontando a sua cr.açao a Idade i" 1 . · · 

a magnitude da ação do E-stado que terá assim fim aos d!:-sidtos de t~l n
1
atureoza,_ ~nclusive, s!dio coletivo. que se há de entender no fato t .. ia dessa institui~iio podn ser perfe1tarnentc 

de abranger. efetivamente, os mais dtversos -e- como é na 1ral, nova.s ._abe.as d- salarlos em violento da greve ou do "lock-out". como no estudada em cincCl grandes fase e: . . 
tores do melo social, por intelmédlo de seus di- bases_ adequau~ à soluçao da divergência dos procedimento tendente a obter novas condiçõ~s 1• pertodo - da antiguidade ao~ prmcíplf.S 
rigentes, legisladores e magistrados. Ao lado da- lntere<~scs c~onomlcos por '·-o.:; em conflito; em de trabalho não hii. cogitar na espécie da da. Idade Média _ (proxenos, a~oranomo~ •. I: 
queles que governam e legislam, responsáveis di- outros têrmos, ao lado do ~Jd::r jurlsdlc!onal. violação do' arti"o quarto do Código de Pro- marcos, prostatas, eram as vártas de'::omma 
retos pela politlca que também se inspira e con- comum a todo e qualquer juízo ou tribunal, cesso Civil, vedando 0 julgamento extra-pe- ções que tinham funcionários cuja funçao pode 
cretlza na organização econômica de cada pais. existe tar bém o poder nOT\llatlvo, como ess<i'n- tita . E' obvio que se criaria com tal co11 - ser em alguma coisa comparada aos cônsules 
incumbe à magistratura a função relevante de clal à. própria finalidade dar;ueles órgãos de sidera.ção ltma. contradictio palpavel. O texto da- de hoje). . . t • 'de 
assegurar a ordem juridica com a apllca,ão justL;a c pcclaE=ada. P ·:, UI co~·n nos ensina quele monumento processual não pode .ser in- 2• perwdo - Idade Média e pranetros em-, 
atualizadat dos princallp1los ou lelste em que lvsoe com grande oportunldaõe, '> c" ou to Oliveira vocado na reg-ula ~ão dos conflitos coledt

1
ivos pporesdodma ,·r~admade0sMocdônersnuales-"eéle~tiP.,er;~:l.~ br;;n~rã: I 

fundamen a, para re zar e man r sempre v Viana - "o que dá fundMr.i.n.to à competéncia éle natureza <'conõn1Jca. mas a. de meros ssi- . t 
o Ideal de justiça., que lhe dá conteüdo e fina- normativa dos tribunai~ doi-trabalho nao é 0 dlos jurídicos". (22) . rios - (aldermans. conservadores, pre ores, 
l!dade. Impõe-se, destarte, por efeito das con- r c, ime pOlíti"o dom:nante ,1 ~um :ado país: é cônsules, talonarl, bajuli .. Pri~res M_ercatorum, 'I 

ti.ngênclas que se vêm acentuando em nosso a natureza me·~a da decis..-:., é a pec1tliarida- Ficou, assim, mais uma vez reconhecida I steens)e.chali, eram as dcnommaçoes mais frequen-1 
tempo, reconhecer a posição excepcional e dell· d do nfl't a r 1.ulgao'Y é .,.ópr;n pela Corte Suprema a compcténc:a normativa d 

e co t o se '· ' ,... - es- dos tribunais do trabalho, baseada em certos g9 1
jerlodo _ Desde a formação dos gran es 

cada dos juizes e tribunais do trabalho, no qua- trutura das organizações ermõmicas contem- princípios e dispositivos incluídos na legislação estados até 
0 

Tratado de Westfália (~648) 
dro geral da Magistratura do pais . Por Isso mes- pordneas. O fundamento la normatividade é até hoje vigente (Consolidação, arts. 766, 868 período de introdução dos consules mtss1. 
mo, como se tornou pacifico em Doutrina, na Ju- org4nico - e não poltticf" ( 19) • Não seria a 874). 

49 
perlodo _ De 16·18 a tê a primeira metade 

risprudêncla e na Legislação, é que os órgãos ocioso reu.ltar que • dE:lsões ou sentenças XI do século XIX _ queda do prestigio dos côn-
da Justiça do Trabalho têm. como elemento coletivas, tencl'o êsse pcder1 o· · conteúdo nor- sules missi, aumento dos electi. 
marcante do seu poder jurisdicional. a compe- matlvo, de que decore a f~t.uldade de sua es· No caso dos comerciários da Capital da 59 

1
Jerlodo - Da atualidade - prestigio da 

têncla normativa. que lhes permite agir com tensão e, também, a posslblldade r'~ --a revi- Republica, apreciei este assunto de magna re- Institmção Consular. Entrosamento dos côn-: 
e!lclêncla e presteza na solução dos dlssldio~ são, pelos próprio~ trlbUitalJ flUe as proferiram Jeváncia: o poder d.e rep?·esentação legal dos sules missl e electi. (Antokoietz - Tratado -~ 
coletivos de natureza econômica. Desprovtdos (Consol!dacão das Leis c!o fsabalho, arts . 868 Sindicatos, em matéria de dissldio coletivo.. tomo n _ pags. 326-328). . I 
dessa competência especi!lca. e verdadeiramente a 871 e 873 a B7~) _ ~;ão bem e profunda- "Trata-se, observei então, de pren·o."attva Notamos que depois de ~e ~xp . nm~nta_r ai- um 
or!il.nica, jamais poderiam os tribunais do traoa- mente dlstl:· tas das senten 5 comuns, e cons- expressa em lei (C. L. T ., arts. 513, letra a, ternadamente os cônsules m·ssl e os e.ectt, ou I 
lho cumprir sua alta missão constitucional. tltuem, x:o dizer de )erm~ti _ "uma. espé- e 857) e nenhuma dúvida pode existir 1_uan- em outras palavras, funcionários de carreira e 

Bem evidenciada está, portanto, a razão pre- ele nova., um notmm gan . q.;ze não pode d'l to ao' seu verdadeiro conceito, abrangendo, cônsules honorários, preferiu 
0 

mundo atuai 
c!pua de se ter Inscrito na Constituição de 19<!6 mod'o algum se assemelhar~ outras senten- como abrange, nos conflitoe econômicos deter- adotar um sistema misto, ou seJa, uma com1s-~ 
o postulado que velu con!lrmar (e não t>5tabele- ças proferidas pela justi' .. ccnum". minados pela eleva~o do custo de vida, os são das duas classes. Veremos, mais adiante, r~~ 
cer) a competência normativa. da Justiça do ' interesses gerais dà!i categorias obrigadas a as razões desse entrosamento. ti 
Trabalho. Obviamente, não se há-de Interpretar Exa.mlnand , ponto po~;ponto, o recurso, Ingressar em Juizo. Não se trata de repre- Os cOns'utes electi, tambem c_hamados co-, 
como restritivo, face ao direito constituldo, 0 pre- tl;ve por objetivo mostrar e ' emo!!str : com ar- aenta.r e defender os interesses individuais des- merclantes, eram antigamente eleitos pelos co
ceito fundamental do § 20 do art. 123. Porque a gumentos !ncontrastáveis qú: a decisão da. ex- te ou daquele associado, ou grupo de asso- merciantes da praça onde servtam, donde a 
espec1.ficaçáo dos casos terá, sem dúvida, de ser ti:lta Câmara. de Justiça do Trabalho. como a ciados, senão os de toda a cate~orla prons- sua denominação. Hoje sua posição é a de I 
condicionada às finalidades que determinaram do primeira lnst1!.ncla, do .''.onselho Regional sional, · ou econômica, dai se origmando a le- um mandatário de um estado, que 

0 
escolhe 

a criação dos tribunais do trabalho. E a :!lna- do Trabalho, da Primeira i io, foram pro- gitimidade que em tats casos, 0 exercer determinadas funções em alguma 
li e aior t"- jurisdiçáG a.utõno'";~:-::tJf;i::+~~~~~~'~:Jk:~~~:-.ment- no 'elo 1 g!t!mo de pleno e 'mútuo do questionado poder sendo designados por Cônsut-:s ou. Vtce· 
ctal não <!>, apeniUI, conciliar ou julgar os dfssf- - lei. ~ ei~~r~o:t: á,?., honorários . Não são funcwnános do 
d.ios tnd.tviduats entre empregados e empregado - port&Dilef; .ado, como nll.o ua nomeia, donde não e · 
res, mas, por certo, enfrentar e resolver. em o preceito const~· 10na.l de. art. 139 no dissídio a quase 

1 
de jurladlçA.o - nA.o a&o notAr os po.-

Urmos ~e,.ais, com eficiência, oportunidade e correepondente ar 343, da co~sollda.- rios do Rio de Janeiro e a guns podem efetuar casamentos etc ... 
,. estabelecimentos ou empresas ~n~.~..-•·'" 1 " uns Tt tad t J: 3• parte justo critério, os conflitos de interesses entre as ni!'In, por outro lado,.e r. !' menos aten- e outros representados .,elas entidades slndi- ra. o - omo - -

respectivas categorias profissionais e cconômlca.s. a.ra.m contra os dlspozlt." doa arts. 766 e cais das respectivas categorias, profissional honorll.rio 
6 

geralmente escolhido 
VI 868, da citada Consolid. 1 por forma a ca- e econômica. Nada justificaria a citação de d 

1 
llla.d )ocal ond de 

Vale a pena. recorrer à lição do Minlstro racterizar ou justificar ;,. lrso extraordinário cada uma das empresas lnterE"ssndal! no dll!- =~~l'r.peP~d:•Bero~o'inea.d':," u': nacional ~u nt~ 
t b d para o Venerando Suprcmf rrtbunal Federal, s!dio, porqtlllnto, além de se invalidar o pOder do estado que 0 acredita. Quanto a 1ato

1 
aa. 

Adroaldo Mesquita da Cos a sõ re 
0 

po er nor- visto como deram a um ejl:lutro a Inteligência de representaçtLo conferido por lei aos Slndi· be-se que a.nte
11 

da guerra de 1916-18, maa.w da 
matlvo da Justiça do Trabalho. Advogado, llu.5- que lhes pareceu maia ace~da, 0 que ee não catos, ter-se-ia concomitantemente destruido 0 metade doe cônsules elecU do "rvii:O brlt&als. 
trando o parlamento brasileiro, desenvolvendo contunde com a hipótese ~ decidir contra li- proces31l8 das sentenças coletivas, como instru- co eram estrangeiros. Na mesma 6JKM!!... dos 
serena e decll!iva atuação na Pasta da Justiça. teral disp.Js•~- 0 <fe lei sObe c··ja aplicação >e mento adequado à solução legal dos grandes ou trezentos 

11 
trinta cônsules elecU da R..._, 

Sua Excelência sempre se bateu por "um regl- haja. questlonrdo (IU't. n. ao, a.line& a), l<'enerallzados conflitos econômlcoR. A arguiç~o somente uma pequena minoria 6 que era -..,..; 
me democrático, de ordem, de liberdade e dr Ocorrr 0 mesmo no aoe dema!.s prece!- do recorrente traz em si a negação do ma • clonal. 
justiça". Viu triunfante, como legislador cons- tos const•tucionaia lnvoc& _ , lO:;J, n. importante instituto do Direito ~roce~~al h do Quais as ra.ztie.s que levam um 
titulnte, o seu ponto de vista. con:rá.rlo ao re- 14. 135, in f~ne 188, 137 e "h", e Trabalho que 6 o dislttdio cozent•o . 0 a- nomear cônsules el&eU, Inclusive 
conhecimento, puro e simples, do direito de gre- 140 _ todos - simples- veria prà.ttcamente, senão fragmentàr!os e •g· em vez de enviar tunclonj.rlos 
ve. NQo encontrou nenhuma Constituição que rnente normativo. interpreta.- cessivos dlssldios entre Inúmeros grupos e Sl.o de v6.rlaa ordeM ellt&a 
assegurasse ê&se direito em têrmos tão absolutos das e aplicados, eapeelfi')O trabalhadores e determinadas empresas, doou ~; las, e talvez a mala importante, 6 a 
e não pOdia compreender o recurso à greve sem dOs tribuna•- •- o dls- quenos conjuntos de empresas, geran TlTem O cõnaul hononrio nl.o percebe 

A à 1 á b't .., ..., um lado a competiçl.o entre oa que i o ap.,lo inlcla.l cone liaç o e a.r 1 ragem. sfd!o, em faoe c1oa do do salA.rÍo cujos nivela proflllsionais tenderiam toa. Donde n&o constltu re111 um 
O deputado, hoje Titular da Justiça, nl!.o presente .'roce· 0 8 a elevar-se cada ves mala pela fregufncl& e :&:atado. PoBSuem, Amente, o 

marcou apenas na elaboração da Lei Ma~na, e notórias, ou n1o dlvhsl.o dos proceseoll coletivos. A. .Tuetic:ai ddo parte. T&ri&vel por 'paiB. da 
defendendo, com êxito lnexcedivel, os J:>rn;tcl- questio .... ~ .... .._8 T b&lho ser•- envolvida e talvez dom na a Consulado. Ora, po4em aaatm os i · t J ·- 1 I a b 1leira n. '·~ ...,... r& "" i t f eutr uma fonte Jlronvel de iucrotl, p os 1mpos os pe a consctenc a cr s... r~s • mas legalll 0 que ela força lncoerclvel dos acontec men os. a- ,...., di 
destacou-se também como um dos matores ~ permissiva de rhando 6. BUa mlaBI.o tutelar, QUe 6 a de

1
g Hl'A em -..-n OK. 

mais lúcidos juristas da Assembléia Naciona dlda. de direito Bervar 0 equillbrio e. a paz 11ocl&IA., na
1 
~ reataria• tn.l!all•-

Constituinte e jurista rigorosamente em d:a., fot dito, em f()r9af entre 
0 

Capital e o Trabalho. • e .. __ ,.: 
com os problemas do seu tempo e de sua pá.tr a. t••- por conae..,•lnt• eubTertida em auu .. , ..... 

Coerente com a sua posição, contrária '!- q_ue ramente de '""" da •- ..., 
se reconhecesse, pura e simplesmen~e, o du;j'~~ ~~:tltt,';~ela &dea. 
de greve, defendeu o poder normat1vo da uue 
tiça do Trabalho. Foi vitoriosa a emenda qto clada. em griu 
apresentou a respeito. Sua decla!"ação ded voju! nossa. ma!.s alta 
segura, objetiva, irrespondivel, dtz bem o au
rista versado nas questões mais complexas e 
bstanciais desta Justiça. E i-la: titulçlo 

"Se nl!.o se deixar expresso na. Cons eet 
à Justiça do Trabalho compete estabele 

nos dissldios tenho 
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S('C!al Dissídios Coletivos do Trabalho 
tal, mas n ão tem a •ôrç~ ~I ·· raoalho" (18 ) . n!stro 
portanto, ~ sllt'.ples divergê a O'.l colisão de · p r emo 
interesses, podend .. êstes ser 1eg!Mmos c>u !legi -

1 
n . de 

times, é que determina & 1 stau ,;ão <i'<\ ins- I 
t ánc!a, nos dlss!dlcs co!eti · observadas, é ób- ~ 

Goulart de Oliveira . O acordã o do Su
está publicado na "Rev ista do T ST ", 

J an . -Fev . , de 1948, págs. 37 /41) . 

X 
v!o, as formal idades prescr! em lei. Conse-
quentemente, não hâ como, nem por que in· "A com u ms opin io entre os n ossos estudlo-

SUMARIO : r. - Critérios especif!cos de apltcG<"ao do Direito do Tra
"t!alho. li - Dtretnzes para a realizaçao _de uma política social adequada 
a época em que vwemos . Ill - A:z.,l·oxtmação cspont4nea de patrões e 
empregados, através _dos órgá(-ls representativos. Contrato coletivo de tra
balho. IV - pt~sídtos colettvos do trabalho, de n atureza 1urtdica e de 
n atur eza economtea. V - A jmalidade maior da j u r isdição autô noma e es
pecial é enfrentar e res?ll!er, ~m ténnos l egais, os conflitos de interésses 
en tr_e as categorias proftsstona_tS e econômicas. VI - Prev aleceu , na cons
t ttutçáo de 1946, a competéncta ?toT'm·ativa da Justiça do Trabalho. VII -
O jundam~nto da normattvtdade é org4nico e não politico. A lição de 
O}wetra Vtana. VIII - Pronunciamento do Supremo Tribunal Feder al 
sobre _as senten~as n_ormativas. Aplicação do art. 123, § 20, da constituição. 
E:n- vtgor a legtslaçao at'lfa_L em cujos dispositivos se t em apoiado a Jus
ttça do Trabq.llw, para _dtrtmtr os dissídios de natureza econômica. IX -
A competéncta normat_wa abrange, . inclusive, a homologação de acordos. 
X -;- A dectsáo projenda em conflito colettvo de natureza econômica é 
emmentemente n~rmativa. XI - O poder de representação legal dos sin
dtcatos, em ?Ttatérta de dissídio coletivo. XII - Casos de extensdo das sen
t ença_s colettvas. XIII - Cumpre aten~er, _em tais sentenças, ao que de
termmam o_s arts. 8° e 766 da Consoltdaçao, para assegurar 0 equilfbriO 
ent!.'e o. capttal e ~ trabalho, e, portanto, a harmonia social. XIV _ con· 
dtçoe~ tmpo~tas, ma de regra, na ãecretaçdo de aumentos salariais. XV -
Funçao da JUrtsprudéncta. 

daga.r, em t ais dissici'ios ou confli tos econOmi· l &os e coment adores é n o sentido de que a de
co~. se houve !nad!mp· Jmento de qualquer cisã o proferida em con flito colet ivo é ernin en 
clausu!a dos co~tratos de trab~ .. 0 vigorantes I t em ente norma tiva e nunca declara t iva, po;s ' r ealiza um di reit o n ovo e não declara um di -
à data do o:erecimen~o · repnsentaçdo >iO relto eubjetivo. Ass im ju lga Oliveira Via na, 
presidente do tr!!l"..lnal. I ~a a !nstau~,,.,_ão aa I que v ê uma dupla função n o tribunal espe
!nstància para que o d is.:ldlo c;:ol:t - po.ssa s zr i ela! : - const r uir 0 direito e f !xa.r-lh e o al
concl!iado ou j·1l;'"do pelos cr gaos competen - ! cance. P a ra Dorvnl L ace rd a, a decisão cole
t es da Just!Ç:l. do Trabalho . O contrârio Eeria ' tiva. r esolvendo a con t enda, disciplina os li-
1\mitar a cc '!lpetênc!a C: a Justiça do Tr'l.balho ! t iga ntes . mas aplica ndo-se a t odos os qu e se 
ao conhe-cimento dos conf:_;t.oJC coletivos de na - ~ encont ram n a s m esm a s condiçõe~ desses, a tua 
tureza jurídica~ como elemento p !'t'Yen t!vo. porque evitará, que, 

Outrossim, note-se bem que os tr1bu:1a!s l log icame.nte 'O s últimos la ':'cem novo con!!i to, 
trabalhis~a~ têm, ainda, 0 poder, expresso em pa ra serem j us~am_ente. eq mpa ra d C?_s a os prnn_el
lel, de rever sua própr ias decisões sõbre no- ros que lhes sao 1gua1s. A funça~ _da Justiça 
vas , 5 . , . e do Trabalho é sobretudo d e conc1hação e de 
me condições o:e traba. ID~·. v • natural- harmonia entre as classes . Como a s entença é 

nte, tabelas . ~e salâ.rlos por eles aprovadas, normativa, como se uma reg ra firmada p~;l as 
q_:Iando, decorr o mais dz um ano de sua vi- próprias empresas 0 Tribunal n ã o se pode 
genc!a - "se tiverem modlfic~do . .s c!rcunstãn- excusar e declara; as ::termas que devem ser 
elas que as ditaram de modo que tais condi - aca tadas e quais as que devem s er ex cluídas. 
ções se hajam tornado l:ljustas ou ' :~.peláveis'' discernindo no sentido da par te das c lasse,; 

Vtd.a Co:1Sol1dí!ção da.s .eis do Traba, "tl'J e das categorias profissionais a aproveitar ou 
arts. 856 a. 875, especialmente o art. 873). nã.o pelos conflitos coleHvos . No caso con creto 

Em face da nossa Iegisla1ão, :J.âo é possivel a decisão coletiva n ã o po~ia a branger os em
opôr dúvida ou restrição à. competêncta nor- p:ef:a dos do Banco que n a o estavam ~m con
mativa dos tribunais de tratalho, em matéria d1çoes semelh>;ntes. sem o que o própno ajus
de d!ss!d!os ou conflitos col~!vos , ist o é, para te é que vlr1a dar lugar a o ~esajustamento 
flxa.r, por L~ç c:essa c .>mPitência n ovas con- entre os . ln~egrantes da categor ia. Nessa a r -

S ão estes, nl!.o há. dúvida, os dlss!dlos mais 
t!p!cos da Justiça do Trabalho, mormente 
quando se apresentam sob a ~rma de "con
flitos coletivos de interêsses d!i econômicos", 
em que se tem em vista a necessidade de se
rem Pstabelecidas novas condições de trabalho. 

Não se justificaria mesmo, no dizer de 
alguns autores, a existência de um jurisdição 
de natureza especial, como a que funciona 
em nosso pais desde 1941, se aos tribunais do 
trabalho coubesse, apenas, dirimir questões 
exclus!vantlmte jurídicas. Pois, em tais diss!d!os, 

m a.gro 1 fossem eles i ndividuais. ou coletivos de direi
to, teria o juiz trabalhista de agir como o 
magistrado da Justiça Comum, que pooeria, 
assim, ficar também incumbido de julgar as 
controvérsias surgidas entre empregados e em
pregadores. E ' o que, aliás, já. ocorreria, no 
caso particular dos Juizes de Direito investi

' dos na adm!n!straçlí.o da Justiça do Trabalho, 
nas comarcas onde não !oram ainda institui
das Juntas de Conc1llação e JUlgamento, con
forme dispõe a legislação vigente (C.L.T. arts. 
644, 668 e 669) e ficou mantido pela Consti
tuição da Republica (art. 122, §3.0) . Bastaria, 
em consequênc!a, ampliar os quadros da ma
gistratura comum e introduzir no direito pro

poeta. cessual civil determinadas •regras para serem 
se não obedecidas nos trâmites das ações traba!his
f'St ro à I tas, especialmente a obrigatoriedade das pro
esmero postaa de conciliação, maior oralidade, con
D!as fll centração e rapidez na instrução e jUlgamen
nunca to dos processos, bem como a faculdade de 

executar ex-olficio as sentenças pro!er!daa. 
Mas, na realidade, com essas medidas de 

caráter puramente formal (e não obstante o 
exemplo acima invocado, que só atinge, aliâs, 
por flxceçfi.o, a prim eira Inst ância da Justiça 
d o Trabalho) , n lí.o estaria resolvido o grave 
problema criado por um d ireito novo, como o 
Direito s ocial. em cu ja apllcação têm de pr e 
dominar forçosamente critérios em 
harmonia com toâos os preceitoS" 
dos nas leis de proteção ao trabalho. 
certo, a observação do !lustrado Dr. Juan Me
ID.endez-P!dal, em recente conferência reali
zada perante a Escola Social de Madrid -
". . . la posición deZ Juez de lo Civil ante el 
Derecho que aplica es diferente a Ze de un 
Magistrado deZ Trabajo, no sólo en cuanto a 
su modo de actuar en el proceso, sino en 
C'!l!lnto a la . manera de interpretar la legisla
cton s~tanttt~a, más rigida en lo civil, mu
cho mas flenble e influenciada por Za equi
dad Y espiritu social en lo laboral" ( 1) . 

Manifesta a. procedencla da observação, 
que traduz uma verdade aceita e proclamada 
universalmente. 

Não é outra a opinião dominante entre os 
mestres do direito pâtr!o o eminente Minis
tro Orozimbo Nonato, jurista de altíssimo 
pórte. referindo-se ao pr!ndp!o da completa 
autonomia da justiça do trabalho, no julga
mento. que lhe cabe, dos d!ss,dlos trabalh!s
t~s. não teve dúvidas em proclamar: "A crla
çao dessa justiça autônoma correspondeu a 
uma necessidade do momento social , trazendo 
ao empregado Ulllla just iça mais rápida. e , 
sobretudo, aparelhada de critério mais elâstl
co do que o dos Juizes comuns" (2) . 

Tese Idêntica sustenta o preclaro M!nis
.tro C8s'r o Nunes. que focalizou no Supremo 
Tr nouD 0 ! 't interpretaçlí.o das leis trabalhistas 
pela J t1stlça do Trabalho, "cujo âmbito · de 
r ~~e'·--·" - ""P.ntua - é mais la~11;o d() que o 
da justiça comum para poss1bll1tar soluções 
ou e a rigidez dos textos poderia excluir". No 
voto então proferido, o renomado constltuc!o
nal!sta torna ao assunto, com esta pndera
cão : "Nã-o ultrapasso o campo dos fatos e 
provas, nem transponho a esfera de simples 
interpretação, onde aliás paritária 
se 

age como tal. dlz.en'do onde estâ o Direito; em 
outro, age como árbitro. criando novo direito(7) 

v 
Compreende-se, pois, nessa ordem de idéias, dições de trabalho que · . .:: lnpon h am para dar d_em de Id~!a s , assent ada a n a tureza norm.a

a magnitude da ação do Estado que terá assim fim aos di <id!os d 2 t al atureza Inclusive hv:;t da de_CJsã o tra ba lhista em m a t éria de dls
de abranger. efetivamente, os mais diversos - e- on .:"" ,. ~ • • . ' sldto coletivo. que se h á de entender n o f ato 
teres do melo social, por inteimédio de seus 

1
.11- c 10 é na tr,al, novas "_abe.ss d~ salar!os em violento da grev o ou do "lock-out". com o n o 

rigentes, legisladores e m agistrados . Ao lado d a - bases _ade:tu~u~ à soluç~_o ~ divergênc!~ dos proced im ento tenden te a ohter novas con dições 
queles que governam e legislam, responsávets di- interêilscs c onomlcos po. r:~ em conflito, em de trabalho n ã o h á co"'itar na espécie da 
retos pela pol!tica que também se inspira e con- outros têrmos, ao lado do ~Jd2r jurisdicional , violaçã o do ' artigo qu arto" do Código de P ro
cretiza n a organização econõmica de cada pais. comum a todo e qualquer juizo ou t r ibunal, cesso Civil, v eda ndo o julgamento extra-pe
incumbe à. magistratura a função relevante cte existe tar J?ém o poder ntr.r-ll)atlVO, col!lo ess~n- tita . E' obvio que se cr iar ia com t al cnn
assegurar a ordem jur!d!ca com a aplica-;ão ela! à. propr!a. !malldade dar;ueles orgãos . de s idera.çâo 11m 3. contradictio palpavel. o texto d a 
atualizada dos princlp!os ou leis em que se just!,;a c~pcciaL=ada. P 7• U I co~ ·n nos ensina quele monumento processual n ão pode ,ser in
fundamenta, para realizar e manter sempre vivo com grande oportunldaõe, _?_ Couto Oliveira vocado na r egular.ão dos con flitos coletivos 

0 
ideal de justiça , que lhe dá conteúdo e fina- Viana - "o que dá tundl'nf.:to à competência éfe natureza PconôPlica, mas a de meros diszl

l!dade . Impõe-se, destarte, por efeito das con - normativa dos tribunai, do "trabalho não é o d ios jurídicos" . (22) . 
tingênc!as que se vêm acentuando em nosso r <" ime p Olíti"o dom:nante !~um :ado país : é Ficou, assim, m ais um a v ez reconhecida 
tempo, r econhecer a. posição excepcional e dell- a natureza mc· m.a da dectú]', é a peculiarida- pela Corte Suprema a com peténc:a n or mativa 

d d j 1 t 'b · d t de do conflito a ser iulgaoJ, é ' própria es- d ca a os u zes e n una1s o r abalho, no qua- trutura das organiZ"". ões e&nômicas contem- os tribunais do trabalho. basea da em cer t os 
dro geral da Magistratur a do pais . Por Isso m<)S- '""" princlpios e dispositivos incluídos na legis lação 
mo, como se tornou pacifico em Doutrina, na Ju- porâneas. O fundamento la normativiàade é até hoje vigente (Consolidação, arts. 766, 868 
risprudênc!a e na Legislação, é que os órgãos orgdnico - e não polít tc•" (19). Não seria a 874) . 
da Justiça do Trabalho têm. como elemento ocioso re&: ~ltar que - d~:isões ou sentenças XI 
m arcante do seu poder jurisdlc!onal, a compe- coletivas, tencro êsse pcder1 o.. conteúdo nor
têncla normativa, que lhes permite agir com matlvo, de que decore a f~uldade de su:J es
ef!c!ênc!a e presteza n a solução dos dissidio~ tensão e, também, a possiblidade ,. , ' ·· a revi
coletivos de n atureza econômica . Desprovidos sâo, pelos própr!oe tribU>latrme as proferiram 
dessa competência especifica e verdadeiramente (Consol!dacão das Leis do abalho, arts. 868 
or!ãnica, jamais poderiam os tribunais do traoa- a 871 e 873 a 87~) - são bem e profunda
lho cumprir sua alta missão constitucional. mente dlsti:· tas das sentan s comuns, e cons-

Bem evidenciada está., portanto, a razão pre- t!tuem, :x:o dizer de >erm'tlt! - "uma espé
cipua de se ter inscrito na constituicão de 19-!6 ele nova, um novum gen~q.>J.e não pode d" 
o postulado que ve!u confirmar (e não P>Stab ele- mooo algum se assemelhar· fà.s outras senten
cer) a competência normativa da Justiça do Ç!f-' proferidas pela justl~ -- CCjllUm". 
Trabalho . Obviamente, não se hâ-de interpretar Exam!nand , ponto po~; ponto, o recurso, 
como restritivo, face ao direito constltuido, o p re - t!;ve por objetivo mostrar e ··emor..str : com ar
celto f~:Indamental do § 20 do art. 123. Porqu e a gl/J.mentos !ncontrastâve!s qU: a decisão da ex
espectftcaçdo dos casos terâ, sem dúvida de ser tl:;1ta Câmara de Justiça do Trabalho. como a 
condlci?nada às f!nal!dades qUe deter~inararn dl!l primeira inst~nc!a. do ,ronselho Regional 
a cr1açao dos tribunais do trabalh o . E a fina- d m Trabalho, da Primeira ; lo, !oram pro-
lid de maior dest:. ju,;!·: ;<fi~~~o~~li~~~~!~~~~;~+f;;~~a,'lé{;-,t~:~~:~~ei;lí~ ' · 1 1 !ti clal ni!.o e, ap ena.s, conclllar ou ju lgar ~ 0 0 -~15 ;::o le1: 
dtos tnd.tviduats entre empregadoo e empr egado- ,a.do, como não 
res, mas, por certo, enfrentar e resolver em pr eceito const~1 wnal de art. 139 
Urmos le(1a.is, com e!!ciêncla, oportunidade e ou s eu correspondente ar C' 343, da co~.sollcfa
ju.sto crit ério, os conflitos de interésses entre as çlí.o, nem, por o u tro lado, ,e. r. t• menos aten· 
respect!vaa ca tegorias profissionais e econõm!cas. taram contra oo dlspoz!t.''s· dos arts 766 e 

VI 868, da citada Consol!d .. -~~ por form~ a ca
racterizar ou justificar ~-,mro extraordinário 
para o Venerando Suprem~ rr!buna\ Federal, 
visto como deram a um e IOutro a inteligência 
que lhes pareceu mais acc tada, o que .se não 
confunde co~ a hipótesE' ~~ decidir contra li
teral d!spJs~~ ' O d"e lei sôb.>. c .. ja aplicação :1e 
haja questlon~do (art. 10,; n. 30, alinea a). 
Ocorrr o mesmo no tocant• a011 demais precei
tos const!tuc!onals !nvoc:: ·.s - arts 102 n 
14. 135, in fine 136, 137 etre.s "c" ·e "h;', ~ 
140 - todos sem exceçiío de caráter simples
mente normativs> . "Esses,~ - fo:-~-:r; Interpreta
dos e aplicados, s egundo 1 critério especl!!<:Jo 
dos tr1buna!8 de trabalho ,ue jUlgaram o dis
s!d!o, em !aoe dos el!)me ~os constantes do 
presente proce--o e d"e c! unst!inc!as públ!cas 
e notórias, ou não o for , por não se haver 
quest!on::c'o sObre uma ol outra dessas nor
mas legais o q u e tambér.1 -desf!gura a hipótese 
p~rmlsslva de recurso eàtrtnrdlnârlo, que é me
dida d e direito restrito. Ttdo se resume, coino 
foi dito, em forçar o r<'ex ~me de questlí.o pu
ramente de fato - a jus;!ça ou inju stiça de 
nova tabela de salâr!os - o que, por cer~o. 
constitui m:~.tér!a impertinente para ser apre
ciada, em grâu de recurso extraordinário, pela 

Vale a pena recorrer à. lição do Min!8tro 
Adroaldo Mesquita da Costa sôbre o poder nor
mativo da Justiça do Trabalho. Advogado, ilus
trando o parlamento brasileiro, desenvolvendo 
serena e dec!81va atuação na Pasta da Justiça, 
Sua Excelência sempre se bateu por "um regi
me democrático; de ordem, de liberdade e de 
justiça". Viu triunfante, como legislador cons
tituinte, o seu ponto de vista contrário ao re
conhecimento, puro e simples, do direito de gre 
ve. NQo encontrou nenhuma Constituição que 
asse~urasse êsse direito em têrmos tão absolutos 
e n'"? pOdia compreender o recurso à. greve sem 
o apelo inicial à. conciliação e arbitragem. 

O deputado, hoje Titular da Justiça, nã.o 
marcou apenas na elaboração da Lei Magna 
defen_dendo, com êxito inexcedivel os princ!: 
pios Impostos· pela consciência cristã brasileira, 
des~acou-se também como um dos maiores e 
mais _lú<?ldos juristas da Assembléia Nacional 
Constltumte, e jurista rigorosamente em dia, 
com os problemas do seu tempo e de sua pátria. 

Coerente com a sua posição, contrária e. que 
se reconhecesse, pura e s implesmente, 0 direito 
d_e greve, defendeu o poder normativo da Jus
tiça do Trabalho. Foi vitoriosa a emenda que 
apresentou. a respeito. Sua declaração de voto, 
s~gura, obJetiva, irrespondivel, diz bem do ju
rista versado nfl.s questões mais complexas ~ su
bst";~ciais desta Justiça . Ei-la: 

Se não se deixar expresso 
que à Justiça do Trabalho com1pei:e 

nossa mais alta Côrte <~e Justlç9,". 

Tal despacho !o! mau; 
nime da 2& Turma do 

por decisão unA
Supremo Tr!bu-

No caso dos comerciários da Capital da 
Republica, a preciei este assunto de magna re
levância: o poder de representaçlto legal dos 
Sindicatos, em matéria de dissldio coletivo. 

"Trata-se, observe! então, de prerropativa 
expressa em lei (C . L . T . , arts. 513, letra a, 
e 857), e nenhuma dúvida pode existir quan
to ao seu verdadeiro conceito, abrangendo, 
como abrange, nos conflit<JB econômicos deter~ 
minados pela eleva~o do custo de vida, os 
interesses gerais das categorias obrigadas a 
ingressar em Juizo . Não se trata de repre
sentar e defender os interesses individuais des
te ou daquele associado, ou grupo de asso
ciados, senão os de toda a. categoria profis
sional, . ou econOmica, dai se originando a le
gitimidade que caracteriza, em ta1s casos, o 
pleno e ·mútuo exerc!cio do questiona do poder 
tf.e repre entaçllo legal . F oi est e, p recisa mente, 
o caso dos au 08, em que se viram en ~ lvi " tf 
no d lssid!o a quase totalid ade dos comerc!â
rios do Rio de Janeiro e alguns milhares de 
est abelecimentos ou empresas comerciais, uns 
e outros representados ">elas entidades slndl
ca!s das respectivas categorias, profissional 
e econômica. Nada justificaria. 11. citação de 
cada uma das empresas !nterE'ssadas no d!s
s!dio, porquanto, além de se invalidar o poder 
de representação conferido por lei aos Sindi
catos, ter- se-la concomitantemente destruido o 
processus das sentenças coletivas, como instru
mento adequado à solução legal dos grandes ou 
g-eneralizados conflitos econômicos . A argulção 
do recorrente traz em si a negação do mais 
importante instituto do Direito Processual do 
Trabalho, que é o d·isstdio coletivo. Não ha
veria, praticamente. senão fragmentários e su
céssivos dlss!dlos entre Inúmeros grupos de 
trabalhadores e determinadas émpresas, ou pe
quenos conjuntos de empresas, gerando, de 
um lado, a competiçã.o entre os que vivem 
do salário cujos nivels profissionais tenderiam 
a. elevar-se cada vez mais pela frequência. e 
divisão dos processos coletivos. A Justl<:a do 
Trabalho seria envolvida e talvez dominada 
pela força lncoercivel dos acon tecimentos, fa
lhando à sua missão tutelar, que é a de pre
servar o equillbrlo e a. paz social, nas relações 
entre o Capital e o Trabalho. A lei es~ar!~, 
por .conseguinte, s ubvertida em suas fmall
dades . 

XII 

A realidade porém - é outr11., 11.justada. que 
N!tá. Imperativamente, áos p r incípios que infor
mam a legislação trabalhista. A vontade con-
creta da lei não é estabelecer regra geral 
os casos de extensão das colet!yas. 
mas decerto, como dlss!-' a to-

DOS CÔNSULES H-ONORÁRIOS 
Evolução histórica - Situação atual - Vantagens-e desvantagen3 

de sua nomeação - O sistema brasileiro 

. \ 

Embora s eja u m ponto controvertido ~la conh ecer os hábitos locais bem como a sua !in• 
d outrina, o do carater público dos cô rrsu!e!l, gua o nue f a cilita rá mmtlssimo a sua ação . 
p odemos d izer que estes sã.o "agentes oflcuu s 'Assim c omo· existem razões que levam os 
estra ngei ros que se es tabelecem com a. mls- estados a noméár cônsules honorários, existem 
são d e velar pelos interesses comerciais, pelos certas a firmaÇõe's qu~ fa.zem soar essas nomea
interesses de seus compatriotas, exercer fun- ções como desvantaJosas. 
ções administrativ a s sobre a marinha mercante, E ' notório- ·que uma pessoa, de um momen• 
vigia r 

0 
cumprimento dos tratados de comérciO to para o ou tro, não pode en t rar em u ma m á 

e informar sobre 0 estad o econOmJCo do pais quina complex.a; como é o Serviço Cons.ular, 
on de residam". (P..uiz Moreno - Tratado - sabendo como esta. f unciOna e como fun cJOnar 
v ol. I) . N ã o r esta dúvida no nosso modo de dentro dela. E ' n ecflssârio ao novo cOnsul u m 
pensa r, que é um agente' _púb!icp, distingu!n· periodo grande de adapt a ção às nov~s fun
do-se dos diplomatas por nao exerecer funçoes ções . G eral!pente os palses mandatáriOS cos• 
pollticas , embora possa prest"'r informações des- tumam envi a r um secretár io es pecial ou um 
sa natureza ao se.u pais . Em suma, "têm. como funcionário de carreira para treinar o novo ti
p rincipal ob jetivo representar no estrangeiro <?S tular . 
l!iteresses intelectuais comercia is, industna1s Ou t ro pon t o desva.ntajoso é o isolamento e1n 
de seu pa is, além de 'p rot eger os n 2. cionais dp que os f uncionários de carreira costuma~ . co
es tado que os delega" . (Prad ier-Foderé - Trai- locar os cOnsules electl, não lhes perm1tmdo 
té de Dro!t Inter nacional - t omo IV a cesso a o s eu círculo, o que muito dificulta & 

n. ~!.03·l). sua açi'io. · d ,,.,. 
Não são os Con su la don tão a ntigos q uanto O Ba irão . . :P.:. H eyk ing, n o seu estu o '':-• 

as :Missões d iplomática• (as não-permanentes), Serviço Consurlj:r", reproduzind o no "Recu~1l 
remontando a s ua criaçao à I dade Média. A h!s- des Cours de l'Académ ie de Droit Internatw
t .. ia dessa institui ção pode ser perfeitament e na! de ia Hay""• 1930, I V , v ol. 34, cita um& 
estu dada em ci nco gran des fases : desva ntagem, a qual achamos bast ante in1~-

1• perlodo - da a n t ig u idade ao!! princi pi~s r essante. D iz ele q ue "as pessoas que nao 
da I dade Méd ia. - (prox enos, a goran omos, tJ- conh ecem bem a diferença entre cônsules de 
marcos, p rost atas, eram as várias denomina- carre_ir_a. e honorár los, f icam, e:;candalizadas a_o 
ções q ue tinham f uncionários cuja f unção pode se d1r ig1rel!' a um desses u1t1;nos e descobrl
ser em a lguma coisa compa rada a os côn sules rem q ue nao são seu:; con;,patriotas e que ne~ 
de h oje). e , mesmo falam a . sua h ngua ; é o que ele chama 

2• per íodo - Idade M édia e primeiros tem- de jrenes1 nacwn all sta. 
p os da I dade Moderna - é o P.erlodo em que _Entrctan_to, o pont? em que os internaclo• 
predominam os cônsules "electi •, h oje hon orá - nahs! a s m_a.1~ t ocam e. o do en t rechogue das 
rios _ (a lderm a ns . con servadores, pretores, f un çoes _pn bl:cas dos. consules ,hon oráriOs com 
cônsules, t alonari, bajuli, P r ior es Merca torum, ·sm1s atr 1bmçoes parilculare_s . ~ mesmo 
senechall eram as denominações mais frequen- s1vcl _qu~ uma das d uas nao fique prejud.ic:a.d!f.l 
t es) . ' _ ou atmg1da . pel~ outr a. Gra:nde dose 

3• per!odo - D esde a formação dos grandes ti.rb .d_e é_ r equenda pa_ra o consu l e 
estados até 0 Tra t ado de Westfá lla (1648) - VlgJia.ncm. é n ecessápa a o pai!!. que o 
per!odo de introdução dos consules m issi. Em lmhas ge ra1s , es~as sao as desvanta.• 

4• período - De 1648 até a primeira metade g ens da escolha e nome~çao dos CÔJ?-sules electo. 
do sécu lo XIX - queda do prestigio dos cOn- Ap~sar de sere.~ em numero re~pe1tável, o q u,e 
sules missi, aumento dos electi. ass1s t.1mos nos d1a·s qu" c~rrem e a f ranca ace1· 

5• lier!odo - Da a t ualidade - prestigio da tação d?s mPsmos, p rm c1? al m en te em cldad~s 
Institmção Consular . Entrosamento dos cõn- j do '!'-t er ,or d os pa\ses , p olt?s de mar de pouco 
sules missl e electi. (Antokoletz - Tratado - ' movimento, lu1'a res de dJflcll ':'cesso, etc .... 
tomo n _ pags . 326-328). . · I Com~ ~á dJssemos_atJ;ás, ex~ste atualme~m 

Notamos que depois de ne exp , nmenta r ai- uma perfeJt.a a cl a pt a çao dos dOJs SIStemas 
ternadamente os cônsules m;ssi e os e iecti, ou 

1 

um s: s tema m1 sto . . 
em outras palavras, func ionários ele carreira e E o que ac_ontece no Bra;;1!. SemJ?re 
cônsules honorários, preferiu o m undo a tual mos cônsules m1;~s1 .e electl, desde a> 
adotar um sistema misto, ou seja, uma comis- n_osso serviço ex tenor .. Percor~eenl doõe~s 
são das duas classes Veremos mais adiante nos do ag-ora :M:mJsténo das h aç 1 - · ' ' r es, notamos que a nomeação de cônsu es 
as razoes d,esse entrosamento. ti fazia-se , priri éi·palmente, para postos de 

Os cônsules electi, tambem chamados co- fiei! acesso. ~.1:à1s tarde, tornou-se praxe 
merciantes, eram antigamente eleitos pelos co- blicar n os mesmos Relatórios a \lata ll:~ 
merciantes da praça onde serviam, donde a tos con s ulares seguidos de suas respectivas 
sua denominação. Hoje sua posiçã o é a de I celtas e despesas. Pode-se dai preclar 
um mandatário de um estado, que o escolhe quase todo o pOsto deficitário era 
para exercer determinadas funções em alguma em consula·do honorário. 
12.arte, sendo designados por Cônsules ou Vice- A República continuou a praxe do_._ __ , ., __ , 
.L;Onsules honorários . Não são funcionários do rio. Contin uamos a nom-:ar e aceJtar! r 
Estado que us nomeia, donde n ã o ex<lrc€'tCm electl. Atualmente, a legislação ;:,m u:Í~o 
ne_nhum ato de jurisdição - n ã o são notários pú- . o Serviço Consular ~cmorá.rlo r~;eto 
bl!cos, não podem efetuar casamentos etc. .. Regulamento estabelecldob pelâ lfM7 
(Fa uch!lle, Tratado - tomo I - 3• parte - ro 23 . 776, de 30 de Setem ro e estudft.r 
pg. 116). · Poderemos, af,ora pa·ssar nr'""'"''u'a 

O cônsul honorário é geralmente es colhido sules E"lecti em afe d da 
entre pessoas domiciliadas no )oca! onde deva :p;xlstem qonsu a 05 

servir , Pode ser nomeado um nacional ou não norárlos, cheflttdos,l 
do estado que o acredita. Quanto a Isto, sa- suJes e Vice-COnsu cs 
be-se que, antes da guerra. de Hl14-18, mais da govêrno desde q ue h aja ]ustliUI'"''" va 
metade dos côn su les electi do ser v iço britâni- crlaGão. " õe sib subordinadas~ 
co eram estran geiros. N a mesma. época, dos Essa.'! repar-:; 8 m ~uja jurlsd!çl.o H 
trezentos e trinta cõnsul_es e lecti da Rússia, I suJado~ de 11cu~~~~·l~,;átic8> brasileira se 
somente uma pequena mmorla é que era na- ou à -" 155d 0 

: houver ~~rl~:nil 
ciona l de sua SP e nao . ou em ú!timn Cl'iO, à. 

Quais as razões que levam um estad_o a ' sua jurl3t1!<;b.o é h 
nomear cônsules electJ, inclusive estrangen·os, cidade onde so a"h am 
em vez de enviar funcionários de carreira? identifi os 

São de várias ordens estas razões . Uma . de- honorár ios 
e talvez a mais importante, é a financeira. R epúbli ca no j 

O cônsul honorario não perceb e venCJmen- pa!ses em q ue t &l se • 
t os . Donde não constituírem u m peso par a o d a cOrdo com as normas loca'-. 
Estado. Possuem somente o direito a. uma v:m hast~ar a bandeira brasileira 
parte, variavel Per pais, 'da receita do s e.u te rrraJ n:~;:;uente da' repartlçõu eonsulard 
Consulado. Ora, podem assim os cstadrt r~~- norá.rioa dever~ Sl!r contorme o I!XJ)edlente 
suir uma fonte provavel de lucros, que n ° es me rcia-1 e bancirlo locai. nAo dev!! ndo, 
será em nada dispendiosa. d t r meno" de cinco horas d"á 1 

O utra razão - há o lnconvenlen\e 11 ~n~: ~~ 
0
eAb!dos, q uândo •rA. de trh 

1h~~~~ . 
nomear côn sules de carreira para P0 9 0 ate-los Os uvros d4 repe.rtlo;l.d deverAo ser 
não existe trabalho suficien te para m a oderia radN • de acôrdo com a Consolidação coni:W:III 
ocupados permanentemente, pois isto fudlc!al f em vil{()r, sendo necesd.rto haver no 
repercutir m uito mal e ser mesmo pre uma um detennln&do nllmero m!nlmo de 
ao próprio funcionário . Recorrendo-se !f tem df08 • 
pessoa que já reside _no local! e que m ui• A .. Jm com ltS d 1 rt 
suas ocupações norma1s e habltu&ls, fica 0 emas rep& lções . _ ree bra•lle!ra•. o arquivo é propriedade 
to melhor resolvida a s1tuaça.o. esótlca tado, prolb!Jo dêle tirar-se cópias, 

Mais outra - em palses de l!ngua 1 hono- uso de qua.lquer documento 
e de costumes estranhos, com o cons~ .... deve a pes•~as 
rário lança-se mão de um individ uo q- ~ 
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os nas Iels e r te r·arra'lno. oa~. o r 
certo, a observação do ilustrado Dr • .Jua.n Me
;nendez-P!dal, em r ecente conferência reali
zada perante a. Escola Social de Madrid -
" . • . la posición deZ Juez de lo Civil ante e! 
D er echo que aplica es diferente a Ze de un 
Magistrado deZ Trabajo, no só!o en cuanto a 
su modo de actuar en el proceso, sino en 
cuanto a la manera de interpretar la legisla
ción sustantiva, más rigida en lo civtl, mu
cho mds f!exible e influenciada por la equi
dad y espiritu social en lo laboral" (1) . 

Manifesta a procedenc!a da observa.ça.o, 
que traduz uma verdade aceita e proclamada 
universalmente. 

Não é outra a opinião dominante entre os 
mestres do direito pátrio O eminente Minis
tro Orozlmbcr Nonato, jurista de altlssimo 
pórte, referindo-se ao principio da completa 
autonomia da justiça do trabalho, no julga
mento. que lhe cabe, dos diss~dlos trabalhis
tas, não teve dúvidas em proclamar: "A cria
ção dessa justiça autônoma correspondeu a 
uma necessidade do momPnto social, trazendo 
ao empregado Ulllla jnstlça. mais rápida, e, 
sobretudo, aparelhada de critério mais elásti
co do que o dos Juizes comuns" (2) • 

Tese idêntica sustenta o preclaro Min!s
t~o C as•ro Nunes. que focalizou no Supremo 
'TT; >, u no l ., interpretação das leis trabalhi.stas 
pela J ustiça do Trabalho, "cujo A.mbito de 
c ~-e"·"- ~ - •c~ntua - é. mais la~e:o d(J que o 
d a justiça. comum para posslb!l!tar soluções 
ou e a rigidez dos textos poderia. excluir". No 
voto então proferido, o renomado constitucio
nalista torna ao assunto, com esta pndera
cão: "Não ultrapasso o camp(') dos fatos e 
provas, nem transponho a esfera de simples 
interpretação, onde aliás a justiça paritária 
se pode mover com amplitude maior, dados 
os critérios mais el6.sticos que constituem um 
dos caracterlst!cos da mais moderna provtncia 
jurídica" (3) • 

c1a-.r n-a;o e, ·rre 
dios i ndi viduais entre emprega.doo e empregado
res, mas, por certo, enfrentar e resolver 
Urmos zer~ais, com e!!ciilncia, oportunidade em 
justo critério, os conflitos de inter~sses entr e 
respectivas categorias profissionais e econôm!c:_: 

VI . 

Vale a pena recorrer à lição do Minilltr 
Adroaldo Mesquita. da. Costa sõbre o poder nor~ 
matlvo da Justiça do Trabalho. Advogado, 11~
trando o parlamento brasileiro, desenvolvendo 
serena e decilliva atuação na Pasta da Justiça 
Sua. Excelência sempre se bateu por "um regt~ 
me democrátiC!JI de ordem, de llberdade e de 
j~stlça". VIu triunfante, corno legislador cons
tituinte, o seu ponto de vista contrário ao re
conhecimento, puro e simples, do d ireito de gre
ve. Não encontrou nenhuma Constituição que 
asse·~urasse êsse direito em têrmos tão absolutos 
e n"? pOdia. compreender o recurso à greve sem 
o apelo inicial à conclliaçáo e arbitragem. 

O deputado, hoje Titular da .Justiça, nl!.o 
marcou apenas ;na elaboração da Lei Magna 
d~fendendo, com êxito 1nexcedivel, os princl: 
pws Impostos· pela. consciência cristã brasileira 
des~aco!-1-~e ta~bém como um dos maiores ~ 
mais lu~ados JUnstas da Assembléia Nacional 
Constitumte, e jurista rigorosamente em dia 
com os problemas do seu te:mpo e de sua pátria: 

Coerente com a sua posição, contrária a que 
se reconhecesse, pura e simplesmente 0 direito 
de greve, defendeu o poder normativo da .Jus
tiça do Trabalho. Foi vitoriosa a emenda que 
apresentou. a respeito . Sua declaração de voto 
s~gura, obJetiva, irrespondivel, diz bem do ju~ 
r1ata v.et:aado nas questões mais complexas -e su
bstanciais desta Justiça. E i-la: 

C'fil: :LIC<~ • 

portanto, t~ ,ado, como nã.o 
ram 0 const"11 , l ona! do art . 139 

v ol~eu correspondente ar C' 343, da Co~.solld'a
ouo nem., por outro lado. ,e. r. !L menos aten· r ;,.m contra. os d!spo~it:,s dos arts. 766 e 
.~ da citada Consolld. "!L por forma a ca
racterizar ou justl!!car .Jn 1rso extraordinário 
para o Venerando Suprém., Tribunal Federal, 
visto como deram a um &outro a. inteligência 

ue lhes pareceu ms!s a{)e'tda, o que se não 
~on!unde com a hipótese 4: decidir contra li· 
tertLZ d!sp-Js! ~ ' o d'a lei sób~ C"ja aplicação , ... 
haja. quest!on~do (art. 10, n . 3°, alinea a). 
ocorrr o mesmo no tocant, aos demais precei
tos constitucionais lnvoce ·,s - arts. 102, n. 
14. 135, in fine 136, 137 etre.s "c" e "h", e 
140 - todos sfi'ID exce · L\,.. de caráter simples
mente norma.tlv ses, ili lo~ ~. -:!1 Interpreta
dos e apllcad , 11egundo 1 critério especlfl.,O 
dos trlbunaill de trabalho 1ue julgaram o d!s
sidlo, em !aoe dos el3me tos constantes do 
presente proce··o e <i'e c! 1.mst!l.ncias públicas 
e notórias, ou não o for por não se haver 
quest!onc.c() sObre uma 01 outra. dessas nor
mas legais o que tambén1 .desfigura a hipótese 
permissiva de re=so e.:trtnrd!nário, que é me
dida de direito restrito. Tido se resume, como 
foi dito, em forçar o r<'ex1me de questão pu
ramente de fato - a. ju.s;tça. ou injustiça de 
nova. tabela. de salários ...,. o que, por cer~o. 
constitui matéria Impertinente para ser apre
ciada, em gráu de recurso extraordinário, pela 
nossa mais alta COrte ae .Justiça". 

o caso dos au1os que ! e r.virlnil en-vul'V ,o.-u-• 
no dlssldlo a qúase totalidade dos comerciá
rios do Rio de Janeiro e alguns milhares de 
estabelecimentos ou empresas COf!'ercla!s, uns 
e outros representados "lelas entldades s.lndl
cals das respectivas categorias, profissiOnal 
e econômica. Nada justificaria 11. citação de 
cada uma das empresas inter..-ssadas no dis
sldio, porquanto, além de se invalidar o poder 
de representaç4o conferido por lei aos Sindi
catos, ter-se-la concomitantel!'ente destr~lido o 
processus das sentenças colebvas, como mstru
mento adequado à soluçl!.o legal dos grandes ou 
generalizados conflitos econômicos. A arguição 
do recorrente traz em si a negação do mais 
importante instituto do Direito Processual do 
Trabalho que é o d-isstd·io co!etwo. Não ha
veria prÍJ.tlcamente. senão fragmentários e su
céssivos dissldios entre inúmeros grupos de 
trabalhadores e determinadas émpresas, ou pe
quenos conjuntos de empresas, gerando, de 
um lado, a competição entre. os que vi~em 
do salário cujos nlvels profissionais tenderiam 
11. elevar-se cada vez mais pela frequência. e 
divisão dos processos coletivos. A .Justi<:a do 
Trabalho seria envolvida e talvez dominada 
pela força lncoercivel dos acontecimentos, fa
lhando à sua missão tutelar, que é a de pre-
11ervar o equlllbrlo e a paz social, na~ relações 
entre o Capital e o Trabalho. A let es~ar!~, 
por .conseguinte, subvertida em suas fmall
dades. XII 

vnr 

A realidade, porêm1 é o"l!tr~~; , ajustada que 
N~tã imperativamente, aos prmCiplos que lnfor
ma~ a legislação trabalhista . A vontade con-

s ereta da lei não é estabelecer como regra geral 
Ta.l de!!pa.cho foi me.m .i:o por decisl!.o uni!.- os casos de extensão das sentenças coletiyas. 

nime da 2"' TUrma do E~ l'gio Supremo TribU- mas, decerto, como simples exc~çlles nos dissl
nal Federr.l. O eminente · •1inistro castro Nu- d!os que deixem de abranger lmclalmente a to-

R 1 t h t f • 1 talidade dos empregados que forem da mes~a 
n88, e a or, onrou-me ~om es a. re ercnc a : profissão do!! dissidentes (art. 868), ou, entao, 
"o recurso !o! indeferiu de ,>ti ho erudi- todos os empregados da mesma categoria P.ro-

E s tado que u s nomeia, - . S I C 
nenhum a t o de jurisdição - nao são notános p - o erv Ço onsu a r ' . 
b

licos não ,;:odem efetuar casamentos etc. .. Regulamento estabelecido pelo Decreto nume-
' · 1 3• t ro.23 . 776, de 30 de Setembro de 1947. 

(Fauchille, ra.tado - tomo . - par e - Poderemos. agora p a·ssar a estudar <?S côn-
pg. 0116c~'nsul honorário é geralmente escolhidO sules electi em face da legislação brasileira. 

Existem Consulados e Vice-consulados ho• 
entre pessoas . domiciliadas no )ocal onde deva norârlos, chefiados, respectivamente, por Con
servlr. Pode ser nomeado um naciOnal ou não sules e Vice-Cônsüles honorários, criados pelo 
do estado que o acredita. Quanto a isto, sa- · h · j t'f' ti a suao 
be-se que antes da guerra de 1914-18, mais da govêrno desde que aJa us 1 tca va par a 
metade d;,s cônsules electl do serviço br!tâ.ni- cr!a!fu~~~s r e-oart!çÕes são subordinadas aos· Con
co eram estrangeiros. Na mesma . época, dos I suJados de càrreir a em cuja jurisdição se acham 
trezentos e trinta cônsules electi da Rússia, I ou à Missão D lplDrnáti ca. brasileira, se no ~ais 
somente uma pequena minoria é que era na- de sua s ed e não houver Consulado de c,arreira, 
cional. ou, em último c:1so, à Secretaria de :blstado. 

Quais as razões que . levam um esta do a Sua jurladição é limitadB;, estritamente, à. 
nomear cônsules elect1, mclus1ve estrangeiros, cidade onde se acham localizados. Pa.ra sua. 
em vez de enviar funcionários de carreira? : identificação, os con sulados e vice-consulados 

São de várias ordens estas razões. Uma de- honorários terão afixado o eacudo de armas da. 
·"las e talvez a mais importante, é a financeira . República no edific!o em que funcionarem. Em '1 
o 'cônsul honorário não percebe vencimen- paises em que tal nll.o seja. permitido, agir-se-á 
tos Donde não constituírem um peso para o de acôrdo com as normas locais. Também de
Estado. Possuem, somente, o direito a uma vem hastear a. bandeira brasileira nos dias de
parte variavel por pais, da receita do seu terminados. 
ConsÚJado. Ora, podem assim os estados pos- O expediente das repartições consulares ho• 
suir uma fonte provavel de lucros, que não lhes norádos deverá. s.er conforme o expediente co: 
será em nada dispendiosa . I rnercia-1 e bancaria local, não deven~o. entre 

Outra razão - há o inconveniente de se tanto, ser menor de cinco horas d1ánas, salvo 
nomear cônsules de carreira para postos onde aos sábados, quando s.er_á de três horas . ·t 
nl!.o existe trabalho suficiente para mante-los Os livros da. repartiçao' deve:l!.o ser escrt u
ocupados permanentemente pois isto poderia Í rad"s de acôrdo com a Consohdaçl!.o consular 
repercutir muito mal e se~ mesmo prejudicial em vigor, s.cndo ne~essárlo haver no consuladc:_ 
ao próprio funcionário . Recorrendo-se a uma 1- um deterrnmado numero minlrno de livros pa 
pessoa que já reside .no local! e que. ai te~?\ drõe .~. . · . - la• 
suas ocupações normats e habituais, fica mUI· Asstm .como a-s demais repartl_çoesd codnsu 
to melhor resolvida a situação. res brasileiras. o arquivo é propneda .e o es-

Mais outra - em paises de l!ngua exótica t ado, sendo proibido dêle tirar-se cópias, P~~ 
e de costumes estranhos, com o cônsul hono- uso pessoal, de qualquer documento, bem co n
rário lança-se mão de um !ridlvlduo que deve confJar os mesmos a pessoas estranhas ao co 

sulado . t 'b i 
São de três grandea naturezas as ~ r1 u -

O direito substantivo e 'O direito processual 
do trabalho Informa m-se , tanto no direito como 

os U- na equ!clade. O mR g-i~tra(t() trabalhista, nas 
!tãO suas s'Jntença•s, como precf'!ht • a Consolidação, 

' '~nrlP d'Jntro do., limite6 da ld. !ns'>lr'\r-s• na 

"Se não se deixar expresso na Constltulçl!.o 
que à Justiça do Trabalho compete estabelecer 
normas nos_ dissldios coletivos. tenho para mim 
que esta nao terá tal competência . A justiça 
cabe e.placar a lei, de acOrdo com esta. lhe com
pete decidir os casos concretos, mas jamais terá 
a fa~uldade d~ criá-la, porque não é de juiz a 
funçao de legislar. A Justiça do Trabalho po
rém, . tem peculiaridades que não devem se~ e.!
quectda.s no tex.t0 . constitucional, precisamente 
por s-:re~ pecuhar<dades. P1·àticamente , ela fi 

tamente fundamen'.l.d.o 't' Geraldo Bezerra fissional compreendida na jurisdição do tribu-
de Menezes, presldentt onselho Nacional nal (art. 8601 • Que esses casos devem ser tidos 
do Trabalho'' . Honrou aiS ainda., com a como exceções à re:;ra geral. sem ofensa. ao 
transcrição do despar~ ando, no seu }pr!nc!n~o de reoresenta.ç.ão legal dos Sindicatos, 
voto. f qu3 '·n& , . ., vo ~1a8 revigorador aHAa, pela Constituição da. Repú-

Sustentei, então, que o aumento de salá
rios aprovado pelo Tribunal Superior, no exe;
c!cio legitimo e ponderado de sua competênCia 
normativa, havia que prevalecer nas bases e 
condições estipuladas . Entre os argumentos 
aduzidos, destaco o seguinte: 

li T · n e- ta..-.de - 11 0brl_ga r ( f.'J e Jl"' OH~T 

ções dos cônsules_ honorár.!os - observaçao, pro
teção e informaçao. Sel\'umdo, par!-passl!, o. ~e
gulamento acima citado, temos as atnbutÇQ<'& 
assim determinadas: . • 

a - proteçã o e a ssistência aos bras!letros, 
. b - ots~1 ;a·r rn.ovilr...nto cowerc lld ; 
c - comunic:u st:rtos epidemlológi.co~ 
•i _ ,tomove~ i ;üercà mhio comt>rctal: 

ia .:;e 
e lhe 
ta de 

•nidarlt, r.um re-lhe. como t! iz )f · ~- ~ 
• "' ct ., 

"" "" .. , ~> /tC1 enJ ~ ·"'\arta. inopttrCJft 
··~ .. ~,. 

1 
tn l flJlit:t1Õ"' \ •li j a. com.pbt~ ·cl<' nO"~.tati\JU . E e 1 c . 

Xã prec'A ulon"'•U" cltacutl~ . não poder~ dar, assim o t>l"ltendo, se ante 
• ' o ·- 0 " ' houver feito de modo expresso & .Conllti 

II I que estamos elaborando" <8) . 
Os tribunais do trabalho haviam de S';'rgl:", Pontes de Miranda, no comentário ao ' 

portanto, como jurisdição autônoma e prtva ti- do art. 123 da Constituição1 opina, t.:eferindo 

...,1,,.3. 11 ' • n~<w l\llL.aA c•mdl<:()es e!!tl-
~ Jm "' '1() C u ,- à à {;On!IO\fda.ÇáO dbo! 

.. •• ' Leis d. Tr alho . A ~xtensão das decislle!!l, 
}._,Ul"o l!xtraorcU· na. hipótese do art . 869, fica subordinada à 

1SO Pretér!o, com concordância de três quartos dos empregados 
j 

nAt.o :;terpos~o pci 
oa acsulntP.s ! und.anttn• 

"A preliminar da. i ltuclonalidade foi 

" empregadores interessados, ou do8 respectivos 
.!indicatos. E' obvio qu0 as normas contidas 
no invocado art. 870, visando exclusivamente 
à. 'ltmiforrnização de novas condições de traba
lhQ dentro da mesma categoria profissional, 
n1J.o têm aplicação nem podem ser oposta!! a 
uma sentença coletiva que beneficie por igual 
a. totalidade dos empregados da categoria sus
citant~ do dissídio. N:ula há que objetar à 
jurisdic!dade da solução, que se harmoniza. rea
listicamente com o aspecto econômico do pro

q u t; .se a un, a~."~ "\õtél para ta" er 
jús a. seus vencimentos " conforme alega o 
Sindicato recorrente, invocando contra isso o 
principio de que "nlnguem será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma. coisa senão 
em virtude de lei" (Constituição Federal, artigo 
141, § 2•). 

v a para aplicar, sem apêgo aos critérios tra· à Justiça do Trabalho: "E a Constituição q, 
dl~ionais 0 novo Direito, que é o maior aconte-~lhe llermite edital' normas: não é a titulo de m
cimento juridico dêste Século. · Evlden~!a•-ae, . terpretação· é a titulo de legislação ou de <'ap· 
hoje, em todo o murído civilizado, s~b a . msp!- tação técnica dos usos e costumes negociais" 
ração do mais a.! to sentimento de. JUat!, a so- (9). 

rejeitada por 511& mam improced.ência.. E' 
ponto pa~!f!co em Dou e na Jurisprudên-

utlmo 
an.ten
tações 

urou 

elat1va 
oeta a 

a como 
Não se 
araçõ9S 

ca, mas 
Icos em 
o com
ofundas 
Ui cação 
ccs re
• socio
pode ~e
' outros 

muito 
r. rene
do mo

estetl
do hO

pertadas 

cial forte e generalizada tendência para . ao Carlos Maximiliano aclvogado que 
0
triunfou 

val~rizaç!i.o do operário, integrando-o na Y,Ida a idéia de legislar em sentença trabalhista~" 
socia·l. Certo, já não basta reconhecer a no- e reconh ece na sentença cozetwa, um julgado 
breza. moral do trabalho", pois, como vem . de essencialmente normativo (10). 
há. muito doutrinando a Igreja · pela · voz · de Uma das mais expressivas conquistas da 
seus glorlnsos Pontlficcs e o . recorda ~.ua Sadn- .Justtça do Trabalho é, não há dúvida, a COli/• 
tidade Pio XII, na mensagem do J:-;atal .e petência de que dispõe para ditar normas gerais 
1942 - " . ,. a lgréja não hesita em. deduzir ·reguladoras das relações entre patrões e empre
a·s conseqüências práti<'.aa que se or!gmam da ~ados revestindo-se essas normas de ca.rater 
nobreza moral do trabalho, e em a.p.01a .. las com 1nconfundivel e especifico. Eis um sinal dos 
tOda a sua Autoridade. Es~a:; ex1g~z:c1as com- novos tempos. Rouast e Dura nte dizem que "_o 
preendem, além de um sa la r10 suficiente -para. século 19 não teve senão uma concepção indt· 
as necessidades do trabalhador e sua famiha, v!dualista das relações do trabalho desconhe
a conservação e o a perfeiçoamento de uma or· ccndo assim a realidade econômica e' a realidade 
dem social que torne possivel a, todos u~a se- social (11) . Assunto sobre 0 qual Georges Rip
gura., ~mbora modesta, propr1eda<_le prtvada, pert escreveu páginas definitivas nos "Aspectos 
que favoreça uma formação supenor p~ra 08 Jurídicos do Capitalismo Moderno" (12). Os jui
filhos das classes trabalhadoras, particular- zes do trabalho têm cOnsciência das suas imen
mente dotados de intel!g~ncla e boa vo_ntade, sas resoonsabil!dades, quando proferem decisões 
e estimule <t;O povo, _no bairro, nao l?rovincia;, ~m em dissídios coletivos, estabelecendo n~rrnas e 
tôda a r:açao, _o cuidado .e. a at!v1dade pratica condições de trabalho. Tal poder normativo, que 
do .espírito .!ocw! que, m1t.1gando !JB contraste~ é um mandamento constitucional, se quiserdes, 
de mterêsse:9 e de cla~ses, pro-porciOne. ao~ op~ essa arbitragem obrigatória, consagrada em 
rárlos, ao mvés de ISO~am~nto, a expenência quase todas as legislações modernas, dá aos tn
confortável de "!!ma sohda•nedade ~enu!namen- bunais do trabalho além da faculdade de aplicar, 
te human~ e cnstãmente fratern~l ~5) • a de cria-r 0 direito . Obriga aos que a exercem 

Ai estao, em oportuna e feliz st.ntes_e, as a. enfrentar questões econômico-sociais as mais 
nobres dit.:etrizes. fixadas para a . reallzaçao e: complexas. E a enfrentá-las com multo senso, 
uma pol!t1ca. social a~equada à epoca em q muito equ!l1brio e multo patriotismo. 
vivemos época de cnses e de tra-nsformações 
que se ' estendem e aprofundam, no proces.so Entre os acórdãos do ~ribunal Superior do 
n'\tural de ·e volu ção da h umanidade. Se a v 1o- Trabalho, qu e. m a1s. se detiveram no exame do 
Jência; por si, nada constrót , _- 0 que .é verda~ pod~r normativo. fixa ndo-lhe o asr .,ct o d<>u tr'
de inconteste - cumpre, entao numa mcessa.n- nár1o e legal, há que d<;st17car os pro.latados 
te e total conjunção de esforços, orientar com nos dissidios dos comerc1árws da. Ca pital da 
segurança. e prudência e necessária reestrut~- República e dos tecelões de S~o Paulo, _r<~apec
ração da sociedade, em bases cada vez ma1s tivamente da lavra dos emmentes M1mstros 
justas. pa·ra redimir o homem e dignificar o seu Tostes Ma'.!ta (13) e Delfim Moreira Junior (14). 
traball~o , dando-se a todos a consci~ncia de Saliento, Igualmente, o estud~ do Ilustre M!ui~; 
sua ongem e a confiança em seu destmo. tro Oliveira Lima sobre o 'Poder Nornatwo , 

III que "corresponde, diz ele, à competência para, 

E ' indispensável se estimule a aproximação 
expontâ.nea. de patrões e empregados, através 
dos órgãos representa•tivos, para o debate, fran
Co e livre, dos interêsses em jogo . O progres
so da. empresa. obtido também pelo conciente 
e produtivo esfOrço dos empregados e a melho
ria. das condições de sua vida e seu trabalho 
são i.nterêsses perfeitamente conciliáveis, num 
clima de compreensão e solidariedade. 

O contrato coletivo é , inegávelmente, o 
primeiro grande passo, para. prevenir antago
nismos, tão prejudiciais à comunidade do tra
balho e de t.a.nta repercussão na vida econômica. 
Os orgãos sindicais, representativos das dife
rentes categorias profissionais e econômicas, 
devem, sem excessos, sem intolerância·, envi
dar esforços, para que as suas questões, sejam 
solucionadas, preferentemente, por acOrdo, atra
vés de contratos coletivos de trabalho . Esse 

nos dissídios coletivos de natureza econômica, 
formular condições de trabalho, geralmente no
va tabela de salário e sua tarifação". Advertin
do, a seguir, que "a Consolidaçã? d~s Leis do 
Trabalho prevê o d:ss!dio sobre : e_stipulação de 
salário" (art. 766) e novas cond1çoes de traba
lho" (arts. 868 e 869) (15). 

VII 
Ao assumir a presidência do Tribunal Su· 

perior do Trabalho, em 1946, na fase aguda dos 
dissídios coletivos motivados pel-a e_levaçl!.o cres
cente do custo de vida, tive enseJO de estudar 
o poder normativo da Justiça do Trabalho, e,m 
despacho denegatório de recurso extraordináno, 
mantido pelo Supremo Tribunal F~deral. 

cia, em face do n088o to Positivo, a com-
petência. norma.tlva da tlça do Trabalho. 
Esse poder, ou compett!'-IC especifica, dos tri
bunais do trabalho, sem. e assegurado e re
conhecido pelo leg!slador ·•· ·ár!o, está ago
ra. Inscrito como princ:ip' eonstltuclonal (art. 
123, § 2o) • ..{as, aPndo puramente norma
tivo, vale dizer, ficando ~na dependência. da 
nova lei a especiflcaçll.o d s casos em que as 
decisõeS, nos d!es!d!:'>S r ' l\' r 1, poderão esta
belecer norm. e oondiçõ e de trabalho, não 
há como admitir, por !SE'- me~~mo, a revogação 
automática d'a. legislação .ual, em cujos dis
positivos .ec . em apo!A.d, .Juütça do Traba
lho para dirimir 08 dlss!d. 1s de natureza eco
nô~a.. Fixando. assim. 1 · t~mamente, em f1!.
ce de tais diss!dios colet 0:!1, nm a.s condições 
de trabalho, inclusive ta.t las de E::.lár!oe em 
consonância. com o preceitG conslgl' · tio no art. 
766 da Consolidação, claro .:: que os Tribunais 
do Trabalho nlo decidem,~ absoluto, com ln-
!ríngência t:aq_uele pr!nc! cons ' "uc!onal. A 
futura. especif!caçiie dos :lo& n!to traduz, por 
s! necessariamente, uma ümitaçl!.o do poder 
n~rmat!vo desta Just:ça, q.~e pod .á até ficar 
ainda mais fortalecido por :.:ma e · umeração le
gal - ("rST - 9.490-47 ~· "D • .J .•• de 23-3-
1948). 

Pois bem. Interpoato agravo <!~ Instru
mento dêste despa'ohO. ne u-lhe provimento o 
Egrégio Tribunal. !ntérpre máxlm" da Cons
tituicão E :·aslle!re. Note-c que o inclito Sr . 
Ministro La!ayette de An .•;,.da destacou, no 
relatório. a )Uest!lo =l ·'\! ; "Foi levantada 
a preliminar de lnconr;;.-:. nal!cZade l<io d!ss!-
dlo, araufdo de nulo ~ "'• . ..i · •por nfi.o ser da. 

-naturez"a dos permlt ;Cit "C'onst!tuiçfi.o, en-
quanto não !ôr expPdida leg!slaçã.o prevista. 
no § 20 do 1\l't . 123''. embargo, aJ?.ós 
transcrever na integra, o toiespacho agrava '· 
assim se e~p1·es.sou no seu -oto : "Nada tenho 
a. acrescentar ao despacho 1ravado para OOil
cluir pelo não cab!ment o rec1.~rso extrtt~·r
d!nário: Não se ev!denc!cu I tensa: a. lei. !!ouve 
mera interpretação e bem j uton;.ar!.a (o grifo 
é nosso) . Ao'oto 013 fundr entoo do despach~ 
agravado para negar prov ento eo mesmo. 
(<'~) .. 

IX 
Tão especi!!ca eSBa cc .. peténcla normati

va que, no run10roso caso los bancários, ori
ginado de uma greve de " ':lito nacional, sus
tentei que tal competência abrange, inclusive, 
a homologaçâo de acôrdo Externei-me, en
tão, dêste modo: 

ma fel- instrumento de paz social, que tem trazido tan
e Lucio t os resultados,. ~~·ec1sa•, sem dúvida, ser utili

ra como zado com rna1s mtensidade em nosso meio . 

~ 'r· da I O recurso à Justiça do Trabalho há-de ser 
tm o último meio, o apêlo derradeiro, o remédio 

,..._.......,.__,...._1 ~ ... A; EU~~-'! al..tu:úi hA_l'!.t:r:u'\nit:!.'D d di.,u:rt .. 

Reproduze os argumentos entao aduzidos ; 
"Claro Está que o Si!ldicato reconen~e pre

t ende, por melo de recurso extraord!náno ma
nifestamente Incabível, que o Egrégio Supremo 
T:lbunal exa.mine e reveja uma q~estâo me
ramente de fato, qual seja a. da Justtça ou lu
justiça de nova tabela reg!on.al de salá';_lo pro
fissional, decretada pelo wgao compet- nt!l da 
::T:ncd: i~:>a rln 'T'T"!)halhn r.!Om aOÔlO e observ ncia 

"Cumpre prelimlnarml':t: c. atender a que, 
no caso, a intervenção da. ~ 1s t iça do Trabalho 
somente se verificou após solução do dissí
dio mediante acôrdo celebrdo perante a au
toridade administrativa. ·' greve, de!lagrada 
pela. classe dos bancário' objetiva alternar 
certas condições de traba ' l reputadas injus
tas ou prejudiciais, espec! ente quanto aos 
!n_; :u: ... ; - JUá.ri as em 

blema . 
XIII 

Nos conflitos econôm' cos, os tribunais de
vem ter sempre em vista o principio consa
grado no art . 766 da Consolidação: justo sa
lário e justa retribuição do capital, e atender 
ao oue determina o art. 8•, decidindo sempre 
- "de maneira que nenhum lntere.sse de clas~e 
ou particular prevaleça sobre o mteresse pu
blico". 

E' necessãr!o sobretudo considerar que o 
aumento coletivo de salário, sendo concedido em 
bases exageradas, ou fóra dos limites adotados 
na solução dos dissídios ajuizados na mesma épo
ca atingindo por igual a eniprêsas da categoria 
ec~nômica suscitada, embora nem tôdas tenham 
obtido os mesmos lucros superiores - seria uma 
medida econômica. e socialmente injusta, por
que, além de sacrificar as emprêsas menores, 
impondo-lhes ônus somente suportáveis pelas 
grandes ol'lganizações Industriais, representaria, 
out1·oss!m um priv!l.êglo em favor de determina
da. classe 'de trabalhadores. cujos salários ascen
deriam a n!veis multo superiores aos estipulados 
para as demais categorias profissionais. Limita
da, por tais fatores e contingências, a apllcaç~o 
do principio contido no art . 766 da consol!daçao 
das Lels..do 'l'l:.aballlo, certo é, n o entantoJ que o 
problema. da. juata diatrffiuiçA.o oe lucroa e -
contrarã. .solução mediante adequada e oportuna 
regulamentação do preceito coiU5tltuctonal tn-

t 167 Inciso rv - "partlcipac!Lo 
cluldo no ar . !ret~ dO trabalhador nos lucr06 
obrigatória. e d t" os e pela forma que a 1e1 
da emprêsa, nos ~rxn ue estará a reparaçt.o de 
detertn!nar" • Al 1 1n~\1!1ciênc!a na. fixação dos 
qualquer pOSStve acftlrea que concorrem para 
salárioo dos trabal~des ou fabulosas lucros, os 
a obtenção de gra ureridos por tôdaa aa em
quais, não sendod ~iaxn aer d!E.tribuldoa equtta
prêsas, jamais P0 ede aumento& de aalé.rtos de
tivamente at~avés ódOS os !ntegrantea de uma 
terminados para trefilllllonal. 
mesma. categoria. P tliUbrio entre o capital e o 

Assegurar o eCl 0 a harmOnltl. social - e&~a 
trabalho e, portanJa.' Justiça do Trabalho, maxt
a missá~ precípUa 0 11eu poder cu cOmpetêncla 
mé quando exerce ~o do& dissi~os coletiv08. 
normativa na sol"llçl\. dem:l.is repet•r aqui a pru-

Ma.s, nunca se! erge da& sAbias palavras ins
dente lição que e~·Quadragésimo Ano", do glo
crltas na. EncicllCI> 
r!oso Pio XI: •o 11abe que foram 08 salários 

- "Quem ll"' 8 quenos ou exageradamente 
demasiadamente Pde multas operários l!e verem 
grandes a causa.)!:' rste mal, formidavelmente 
sem trabalho? tl()l! do no~ Pontificado, que 
agravado nos . ~lo5 nas maiores m!sérl!ls c ten
lança os opera~ ullla a prosperlda.de d08 Esta
tações, -~ue .. ,:rt erlgo a ordem pi.lbll~a, a paz e 

"A as.s!du!d:ule é exigida para a percep
ção do salário n!.llj01·ado. Claro é que jamais 
se poderá ver nessa cláusula de subsiratum 
nitidamente econômico-social qualquer ofensa 
ao nobre principio inscrito no ! 2~ do art. 141, 
da Lei Magna. Embora o trabalho seja ''obri
gaç4o social» (art. ~5, parágrafo único), o 
que bastaria. para fundamentar a exigência de \' 
assiduidade integral feita no acordão, com a 
ressalva dos "oa~os de falta por motivo de 
força. maior ou enfermidade, comprovados . nt~ 
forma da Zei'', é de Sê considerar que o JUl
gado não impõe a ninguem o dever de tra ba
lhar o mês inteiro, "para fazer jús a seus ven
cimentos". A de<!ução do aumento, quando ocor
ram faltas sem motivo justificado, significa 
apenas que, no caso padiculnr do empregado 
assim faltoso, ele próprio é que estaria de
monstrando concreta mente a. desnecessidade da 
majoração concedida sobre o respectivo salário 
anterior, cabendo, pois conservá-lo no mesmo 
nivel, de vez que a melhoria obedeceu a ·im
perativos de ordem social e não a interesses 
mdividuallstas". , 

XV 
Como se vê, para assegurar a ordem, a 

cooperação e a harmonia nas relações indivi
duais e coletivas do trabalho, pronunciando-se 
sobre novas e relevantes questões não previstas 
na legislação, mas impostas por exigências eco
nômicas ou sociais, a jurisprudência trabalhis
ta, tal como a francesa na observação de 
Mareei Nast, ocupa um lugaz: preponderante 
"parmi Zes p>·ocedés d'elaboTatwn est d'appZt
cation du droit, , Compreende-se: "elle est une 
véritab!e sou r c e de vie j'u•·idique, elle est !e 
di'Oit réellement vivant e!Ie est le droit en 
a.otioft'» ----r24). 

tabe"t:clrf;;~dl;~es c:;.:~;~on;:re:l: <!~~~ ~~e t:~ 
verificado. contrfbuem Sf"nt dúvida P&ra evlt.a.r 
grande núm<'ro de TPciamaçôea indlvld'Qal-. da! 
resultando mA.lor eficiência para 011 lle..,.teo• da 
Justiça. do Trabalho. As senten<:ss normati
vas nAo sito justas apenas por seu conteudo 
ou sub.!tratum ~rocial. mas Igualmente pela ra
pidez com '!Ue <i<'vPm ser proft>rldas <' pela 
clareza e Flmpllc!dadp de seus termos, a fim 
de que Rejam bem cempreend:das e f!el:nente 
executadas. 

Geraldo Bezerra de Menezes 
11) Juan Menendez-P!dal - EficllC'ÍIJ. 

v Labor d.ll la Magi.•tratura Ml Trabajo, edi-
ção "La ::-iormal" Marlr!d, 1947. pág. 21. 

(Zl - Orozlmbo Nonatn - V. Rec. Extr. 
n. 10.659 - "Didrio da Ju.!tiça", de 19 de 1\Iarço 
de 11148. 

(31 - CA.stro Nunes - In ''Jurisprudéncía 
Trabalh:sta'' - vol. 1, fase. II - Imprensa 
Naclnnal, pt\gl!. 2R0-283. 

(4l - Miguf'l HernA!nz Mar'luez _ Trllfa
do Elemental d"' Derr<cho d~>l Trabaj0 _ Ter
cera ettiri6n, auml'>~tada - Instituto d.e Estu
dios Politic:o., - :Matlrlrl, 1947, pág 648 

(5) - Pio XII - Mensagem dó Naiaz de 
1942. 

(6) - Rog~r Bonno.rd - Sindicalismo cor
voratid.•mo 11 E:ttado Corporativo - T ddução 
brasileira com prefAcio e anotações de Temisto-

" - munwar esfat!sticas; 
r- divulgar matér ias primas 

bra ~ tleira s ; 
g - servir de capit!!.o do pôrto opara embar-

cações brasileiras ; 
h - lcga•lizar fa t uras consulares ; 
i - reconhecer firmas da3 autoridades lo-

cais. 
As~im · como o Regulamento deter~Lna 8J'I 

p r imeiras atribuições dos cônsules, tambem lhes 
veda: 

a -matricula r cida clãos brasilei ros; 
b - alistamento milita·r; 
c - mudança de bandeira em barcos nacio-

nais; 
d - reg!.;tro de nasc:mer..t o, cas amentos e 

óbitos; 
e - celebrar ca !'!amentos: 
f - lavra r testa!nentc s e- procurações; 
g - cJncede::', renovar e visar passaportes 

brasileiros, salvo quando expres samente auto>.• 
zados . . to d 

Os cônsules são nomeados 'POr decre o 
executivo e quase sempre por proposta da Mis
são diplomáticj, ou da Repartição consular de 
carreira mais tfróxima a qua·l, ao _menos, é .ou
vida da. conveniência da nomeaçao. Os Vtce
cOnsules , são designados por port~ria do Minis
tro das· Relações Exteriores. Assim também ~" 
a -g-entes consul{Lres, que constituem uma tercel
rà. categoria de . cons ules electl. . 

Após a e)(pediçã!l da respec!IVa Carta·J?4· 
tente esta será: enviada à M!ssao diplomáti_ca 
mais ' próxima, )>ara que providencia. a re~peJto 
da obtenção uo. exequatur ou do reconhectme!'~ 
to provisório ifo novo côns~l, sem o qual na 
poderá exercer a·s suas funçoes. 

Condição principal para o exerc!clo das fun 
ções de cônsul electi brasileiro é manter a es 
crituraçã') do consulado .completamente sepa. 
ra·da da escrituração parti<:ular · . d 

Pode 0 cônsul honoráriO ser dtspensa o 
qua•lquel' n1omento, a juízo .do )iOVêrno, sem qu 
lhes caiba nenhuma indemzaçao. Podem tam 
bém as repartições serem fechadas ou extLntas 
a qualquer tempo . . _ 

NllO é n-c::tto aos cintsules onorárlO.j; au..,e!'l 
te.r-se do seu pOsto salvo com a. autorizaça 
expressa. da autoridade a que e.stlverein fiUbor 
dlnados. 

Caso 0 pais em que servirem rompa reJa 
çOea com o Brasil, deverão proceder de acOrd 
com aa instruções que receberem. Os Cônsule 
e Vlce.consules honorários acham-se subordi 
nados àa leis e à. jurisdição elo Estado ond 
t'Xereerem as suas funções, ressalvadas as re 
gal!as que lheb aejam re<'onhecidas pelas lei 
e <'Osturnes Internos do Estado pelos acórdo 
existentes e pela prática mter.n~cional. 

Têm 06 consul::s honorários direito à met 
de dos emolumentos que arrecadaram 110 ex 
ped!ente normal da. Repartição, até um máxl 
mo de Crt 4.000,00 ouro por ano. O expedient 
extraordinário é computado na. base de 'J./ 
para. o cônsul e 1, 3 para o Tesouro 

Ans cônsules de carrelrd e às :dlss688 d!plo 
mátices a que estiverem subordinadas as Re 
partições consulares, cljbe : 

a - Instrui-lhes convenient<>mente quant 
ao servlçc Consula::- : 

b transmitir-lhes o:ci~ns superiores. 
c encaminhar sua correspondência. 'ofi 

c!al; 
d fornecer-lhes estnmp!lha~; consulares· 
e fornecer-lhe.; material padronizad . ' 
1 - conferi_r tmas contas e ~ olument 

0
: 

g - inspeçao; os • 
h - conceder licença aos t!tula~es ; 
i - estabelecer taxas cambiais. 



cuja verd ad e cruel arranca. a, to
bardo de indignação, u m a lú gubre pá 
martlriológio negro . " A Religião", ·o 

· e " O Anjo do P ostlbulo" bem se vê 
~~~lilram .~e:scr·it<Js p ela m esm a p en a incendhia. 

ctal n !l.o é , apenas, ou julg 
àios individuais entre empregados e S: 06 

res, mas, P?r certo, enfrentar e res~~rega.do
Urmos leg.ats, com eficiência, cportunl er, em 
ju.sto critério, os conflitos de tntert!sse d~e ~ 
respectivas categorias profissionais e ecsone~ re as 

competen la 
N~o podiam. portanto, te ,!Ido, como 
violaram o preceito const<;11 wnal dG art. 139 
ou 

6
eu correspondente ar c- 343, da Co-.solicfa

ção. ne-m, por outro lado,,e: :r:. 1• menos ateu· 
ia.ram contra. os dlspo:it:.,s dos arts . 766 e 
868 da citada Consolid ... lL por forma. a ca.· 
racterizar ou justificar ~-k rl'lO extraordinário 
para o venera.ndo supre:iil'Y rrtbunal Federal, 
visto como deram a um e outro a inteligência 

0 C!l.SO dOS 
0 dissldlo a quase n d Rio de Janeiro e alguns milhares de 

rl~s beleclmentos ou empresas co~erciais, uns 
es ~utros representados .-,elas entidades s_indi
e ai das respectivas categorias, prof!sswnal 
~ !conômica. Nada justificaria. a. citação de 
cada uma da.s empresas inter€'ssadas no dis
sidio, porquanto, além de se invalidar o poder 
de representaçllo conferido por lei aos f?indl
catos, ter-se-ia. concomitante~ente destr'!-udo o 
processus das sentenças coletivas, como mstru
mento adequado à soluçll.o legal dos grandes ou 
generalizados conflitos ec?nômlcos . _A argulção 
do recorrente traz em s1 a negaçao do mais 
importante instituto do J?ireito ~rocessual do 
Trabalho, que é o dissíd·to co!etwo. Não ha
veria, praticamente. senão f~agmentários e su
céssivos dissldios entre !numeras grupos de 
trabalhadores e determinadas émpresas, ou pe
quenos conjuntos de empresas, gerando, de 
um lado, a competiç1l.o entre. os que vi~em 
do salário cujos nivela prof!sstonals tenderiam 
a. elevar-se cada vez mais pela frequência e 
divisão dos processos coletivos. A .Justiqa do 
Trabalho seria envolvida e talvez dommada 
pela força lncoercivel dos acontecimentos, fa
lhando à sua missão tutelar, que é a de pre-
11ervar 0 equil!brio e a paz social, n~s relações 
entre 

0 
Capital e o Trabalho. A lei es~arl~, 

por .conseguinte, subvertida. em suas fmah-

podia :;e 
·S<mbar. ·o e a g.aça. que lhe 
no encantador tom teallsta de 

omlca.s 
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Vale a pena recorrer à lição do M. 
Adroaldo Mesquita. da. costa. sõbre 0 pod In!atro 
mativo da Ju.stiça do Trabalho. Advoaact~r nor
trando o parlamento brasileiro, desenvo'lv~~; 
serena e dec~lva atuaç!l.o na Pasta da Justl 
Sua Excelência sempre se bateu por "um r ç~ , 
me democrático; de ordem de liberdade egd
j~stlça" . VIu triunfante, como legislador ~on:s: 
t1tu1nte, o seu ponto de vista contrário ao re
conhecimento, puro e simples, do d ireito de gre
ve . . N!l.o en~ontrou nenhuma Constituição ue 
asse~ura.sse esse direito em têrmos tão absoh.~os 
e nll? pOdia compreender o recurso à greve sem 
o apelo inicial à. conciliação e arbitragem. 

O deputado, hoje Titular da Justiça nã.o 
marcou apenas na elaboração da Lei Magna 
d~fendendo, com êxito 1nexcedivel, os princi: 
pws Impostos· pela consciência crlstil. brasileira 
des~aco~-~e ta~b.ém como um dos maiores ~ 
ma1s luc1dos JUnstas da Assembléia Nacional 
Constituinte, e jurista rigorosamente em dia 
com os problemas do seu tempo e de sua pátria' 

Coerente com a sua posição, contrária a qu~ 
se reconhecesse, pura e simplesmente o direito 
d_e greve, defendeu o poder normativo da Jus
tiça do Trabalho . Foi vitoriosa a emenda que 
apresentou. a respeito . Sua declaração de voto 
s~gura, obJetiva, irrespondivel, diz bem do ju: 
rtsta v.ex:sado nas que;5tões mais complexas e su
bstB;!'Ciats desta Justiça . Ei-la: 

Se não se deixar expresso na Constitulçil.o 
que à Justiça do Trabalho compete estabelecer 
normas nos_ diss1dios coletivos. tenho para mim 
que esta nao terá tal competência. A justiça 
cabe aplacar a lei, de acOrdo com esta lhe com
pete decidir os casos concretos, mas jamais terã 
a fa~uldade d~ criá-la, porque não é de juiz a 
funçao de legislar. A Justiça do Trabalho po
rém,_ tem peculiaridades que não devem ser es
qt,ectdas no texto . constitucional. precisamente 
por s<:rem pecu!wr1dades. Pràticamente_, e]a 

·~~fll;J,ent~ - ~ ·-v.~ria inoperattt 
· -- · tis s P 

ue lhes pareceu mais acc~a.da, o que se não 
~on!unde com a hipótese decidir contra. li
t~' dlsp.Js · ' o d'3 lei sOb c--ja aplicação >e 
haja. questlon~do (art. 10 n. 3o, alínea a). 
ocorrr o mesmo no tocant aos demais precei
tos constitucionais invoce · - srts. 102, n. 
14. 135, in fine 136. 137 tre.s "c" e "h", e 
140 - todos sem cxce . tte caráter simples-
mente normativ , lO:C"-""' Interpreta-
dos e a.plicad , !legundo 1 critério especlflt::O 
dos tribuna~ de trabalho ,ue julgaram o dls
s!dlo, em face dos el3me tos constantes do 
presente proce··o e <l'e ci unstânclas públicas 
e notórias, ou n!l.o o !or por não se haver 
quest!on::C:o sObre uma 01 outra dessas nor
mas legais o que tambér.1 -desfigura a hipótese 
permissiva de recurso e:;:tr:!.)rdiná.rio, que é me
dida de direito restrito. Tido se resume, como 
foi dito, em !orçar o ~ex1me de questâo pu
ramente de !ato - a jus;tça ou Injustiça de 
nova tabela de sa.lé.rlos ..,.. o que, por cer~o. 
constitui matéria Impertinente para ser apre
ciada. em gráu de recurso extraordlná.rlo, pela 
nossa mais alta Côrte <Za Justiç~". 

VIrt s 
Tal despacho foi roam :!~o por decisão unã

nlme da. 2& Turma do E;p gio Supremo Tribu
nal Feder&!. O eminent~ •1inlstro castro Nu
nes, Relator, honrou-me ~om esta. referência : 
"o recurso foi !nde!erlti de ,J:l ho erudi-
tamente fundamen•.J.do Geraldo Bezerra 
de Menezes, presidente onselho Na.elonal 
do Trabalho''. Honrou v.ls ainda, com a 
transcrição do despa~.,. uando, no seu 
voto . . qus •·neg ·• vo 

"' 
1
x · n 

6 
a

1
o 1 a comp&U ·ci<' non.tativa. E e.-j 

~ãp __ r.,e ... c~is .. o-:.llong~,.. citaçued. l não poder~ dar, ass1m o ~J"tendo, 
• 0 • II I houver fe1to de modo expresso a"•>Cclltllt11~1;&'1J n&J:lO • ':lterpos~o j»i 

. que estamos elaborando" <8). oa aq~AintPa tundlnll~'· 

Os tribunais do trabalho h a v1am de su. rgir. • Pontes de Miranda. no c~~~~:~~,l.~~~e,:i~~d~~~:l 1 d d f 1 
O t 

"A preUmtna-r da. 1 ltuclonn I a e o 

P
ortanto, como jurisdição aut noma e pnva 1- do art. 123 da Constituição opina, . 1 ·'ê i E' 

v a para aplicar. sem apêgo aos cri.tértos tra- à .Justiça do Trabalho: "E1 a Constituição qu~ rejeitada por ll'la manl~ mproce~ nc a.. dl~ionais 
0 

novo Direito, que é o mawr aconte- I Jhe permite editar normas: não é a Utulo de in· ponto pa:ffleo em Dout e na Jurisprudên-
cime.nto juridico dês te . Sé_c!ilo. _ Evidenç!a•-se. terpretaçll.o,; é a titulo de legislação ou de c-ap~ ela, em fa.ce do nosso to Positivo, a com-
hoje, em todo o murlao civilizado, sob a mspi- tação técmoa dos usos e costumes negociaiS petêncla. normativa da tiça do Trabalho. 

Quais as razões ~ue levam um 
nomear cônsules electi, inclusive 
em vez de enviar funcionários de 

São de várias ordens estas 
las, e talvez a mais Importante, é a 
O cônsul honorário não percebe 
tos. Donde não constituirem um pes 
Estado . Possuem, somente, o d!reit~ 
parte, . varia.vel por pais, da receita 
Consulado. Ora, podem assim os 

da.des. XII 

A realidade, porém; é o~tr~~;, ajustada que 
e.stá. imperativamente, aos. prmc1plos que Infor
mam 11. legislaç1io trabalhista . A vontade con
creta da lei não é estabelecer como regra geral 
os casos de extensão das sentenças coletlyas. 
mas, decerto, como simples exc~ç_()es nos dtssi
dios que deixem de abranger imc1almente a to
talidade -dos empregados que forem da mes-pa 
profissão dos dissidentes (art. 868), ou, entao, 
todos 08 empregados da mesma .categoria P.ro
fisslonal · compreendida na jurisdição do tribu
nal (art. 86G). Que esses casos devem ser tldOil 
como exceções à reg'!a geral. sem ofensa ao 

de rePresenta"âo legal dos Sindicatos, 
I! pela. Constitulcll.o da Repú-. ' a..,. c••ndicQes el!t.I-

{;O'll!IOI.fc:laÇ&O 
eíttez1saco das declsllea. 

na. hiJS6te do subordinada à 
concordância de três quartos dos empregados 
e empregadores interessados. ou dos respect~vos 
sindicatos. E' obvio que as normas contidas 
no Invocado art. 870 visando exclusivamente 
à uniformização de novas condições de traba
lho dentro da mesma. categoria profissional, 
nll.o têm aplicação nem podem se!' opost!l-s a 
uma sentença coletiva que beneficie PO! 1gual 
a totalidade dos empr~gados da categ0r1a sus
citant., do dissldio. Nada hé. que ob)l!tar à. 
jurlsdicidade da solução, aue se harJ?omza. rea
listicamente com o aspecto econOmtco do pro-

suir uma fonte provavel de lucros que 
será em nada dispendiosa. ' 

Outra razão - há o 
nomear cônsules de carreira 
não existe trabalho suficiente 
ocupados permanentemente 
repercutir muito mal e ser 
ao próprio funcionário. Re 
pessoa que já reside no 
suas ocupações normais e 
to melhor resolvida a situação. 

Mais outra - em paises de 
e de costumes estranhos, com o 
rário lança-se mão de um individuo 

Sustentei, então, que o aumento 
rios aprovado pelo Tribunal Superior 
cicio legitimo e ponde1·ado de sua ' 
normativa, havia que prevalecer 
condições estipuladas. Entre os 
aduzidos, destaco o 

u - ta...~~":n....n:ínrnlr:~.:.tiiilr-.!!:1 

Lúcio de Mendonça foi. assim, considera
d<f um poeta rrenor, porque não presenteara 
a critica ~om os "bonito.s'' versos que ela re
clamava dos poetas, e tudo, o que há. de g<an-

••, de inspirado, de verdadeiramente poético 
-,;. obra de Lúcio <te Mendonça, a crítica igno-

blema. 
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ração do mais alto sentimento de Jústiça so- (9). Esse poder, ou competêuc especifica, dos trl
cial forte e generalizada tendência para ao Carlos Maximiliano advogado que ntriunfou bunal.a do trabalho, sem. •e assegurado e re
valÓrização do operário, integrando-o na vida a idéia de legislar em sentença trabalhistas" conhecido pelo leg!slador ·•· ·ário, está ago
socia·l. Certo, já não basta reconhecer a "no- e reconhece na sentença co,et·iva, um julgado ra Inscrito como prlnctp• constitucional (art 
brez!l. moral do trabalho", pois, como vem . de essencialmente normativo (10). 123, § 20) .• .1as, sPndo puramente norma~ 
há. muito doutrinando a Igreja · pela · voz · de Uma das mais expressivas conquistas da tivo, vale dizer. ficando na. dependência de 
seus gloriosos PonUfices . e o . recorda ~.ua Sadn- Justiça do Trabalho é, não há dúvida, a com- nova lei a especificaçdo (\jl.' CII.SOS em que as tidade Pio XII, na mensagem do ·~a tal .e petência de que dispõe para ditar normas gerais decisões, nos dlesid!<"s ' • ft !yr 1, poderão esta- Nos conflitos econOm'cos, os tribunais de-
1942 - " . .. a Igreja não hesita em deduzir ·reguladoras das relações entre patrões e empre- belecer norm. & ooodlçõ • de trabs.lho, não vem ter sempre em vista o. prlncipi? consa
a•s conseqüências práti~.as que se or~ginam da. gados, revestindo-se essas normas de. cara ter hé. como admitir, por !& _ mesmo, a revogação grado no art. 766 da Consolldação: JUsto sa
nobreza moral do trabalho, e em !1-·P.Ola~las com inconfundível e especifico . Eis um smal dos a.utmnátlca d'a. leglslaç!rlo ·".;ua.l, em cujos <lls- lário e justa retribuição do capital, e atender JIIPU. 

' .'1. critica. ignorou porqu~ se mantinha den-
- - - · o de um criterlo particular de observaça.o. 

tOda a sua Autoridade. Es!a.s ex1g!"':C1as com- novos tempos . Rouast e Durante dizem qu~ "o positiVos sr .em apoi~d. JUÃ!ça do Traba- ao aue determina o art. 8•, decidindo sempre 
preendem, além de um sala rio sufiCiente pa_ra século 19 não teve senão uma concepção mdi- 1 t _ "de maneira que nenhum lntere.sse de clas~e 
as necessidades do trabalhador e sua fam11la, vidualista das relações do trabalho, desconhe- lho, para dirimir 011 dlss d '

5 
de na ureza. eco- ou particular prevaleça sobre o mteresse pu-

- --Odas as grandes regras da critica eram abSolu-
VJ.ente •egeitadas pelos nossos comentadores 
há.r!os . os julgamentos não eram só superfl-
11s, c<Jm...> verC:,ldeiramente _rldiculo.s em face 
, orientação moderna da. cntica. 

Já não afirmamos que a análise da poesia 
e Lúcio de Mendonça atingisse i\s fontes fllo
:)ficas, que se apoiasse num Vico, Schlegel, ou 

em Herder, mas que aceitasse, enfim, 
santis, segundo Fidelino Figueredo, que 
da fantasia. literária deve ser solidária 

circunstância de tempo e de lugar, e, por· 
infinitamente relativa. e variável, dai af.r

poema poder ser tipo e modêlo de 
outros, visto que cada. um tem o seu 
e. por isso, uma forma sua. Em poe-

ha t ipos nem indivíduos, e nenhum In
se assemelha a outro, os t ipos são abS

i'or tsso, a verdad e n a arte 
.. uo'"""''" cumo na cléncio., rnas é . relat1va 

a conservação e o aperfet!Joamento de uma or- cendo ass im a realidade econômica e a realidade nômtca. Fix:<ndo, assim. 1< •ttmamente, em fa- bllco". 
dem social que torne posstvel a, todos u~a se- soci-al (ll). Assunto sobre 

0 
qual Georges Rip- ce de tais dlssldios colett os, no\ as condições E' n~es&lrlo sobretudo considerar que o 

gurll', ~mbora modesta, proprleda?-e priVada, pert escreveu páginas definitivas nos "Aspectos de trabalho, Inclusive tal las de E::.lá.rlos em aumento coletivo de salá.rlo, sendo concedido em 
que favoreça uma formação superwr PL!-ra os Jurídicos do Capitalismo Moderno" (12). Os jui- consonância com o prece! te; conslgt' · <io no art. bases exageradas, ou fóra. dos limites adotados 
filhos das classes trabalhad.oras, particular- zes do trabalho têm c"nsciência das suas imen- 766 da Consolidação, claro .:: que os Tribunais na solução dos disSídios ajuizados na mesma épo
mente dotados de intellg~ncta e boa vontade, sas resnonsabilldades , quando proferem decisões do Trabalho nê.o decidem,~ abSoluto, com 10- ca, atingindo por Igual a emprê.sas da. categoria. 
e estimule no p<>vo, no batrro, na. l?rovíncla, ~m em dissidios coletivos estabelecendo normas e frlngêncla Qaq,uele princl cons' .. ucional. A econômica suscitada, embora nem tôdas tenham 
tOda a ~ação, ~ cuidado .e. a ativtdade prática condições de trabalho.' Tal poder normativo, que futura especl!lcaçãe dos :l.aõ não traduz, por obtido 08 mesmos lucros superiores - seria uma. 
do !lspir1t" soctal que, mtt.Igando ?S contraste~ é um mandamento constitucional, se quiserdes, si, necessa.rlamente, uma limitação do poder medid3. econômica e socialmente inju.sta, por
de mterêsse~ e de cla~ses, proporciOne. ao~êop~ essa arbitragem obrigatória, consaa-rada e~ normativo desta. Ju.st:ça, (Jle pod -á. até ficar que além de sacrificar as emprêsas menores, 
rárlos, ao mvés de tso.lam~nto, a exp~n nela quase todas as legislações modernas. dá aos tn- ainda mai5 fortalecido por •.;m3 e· umeraç!l.o Je- ImPondo-lhes 6nus somente suportáveis pelas 
confortável de ~m!!- sohda•riedade {?;en(S)mamen- bunais do trabalho além da faculdade de aplicar, gal - ('TST - 9.490-47 · "D. J.'' de 23-3- grandes ol'ganlzaçóes Industriais, representaria, 
te human~ e cnstamente fratern~ . · a de criar 0 direito . Obriga aos que a exercem 1948) !"" i f d determina 

Ai e~tao, em Ç>·portuna e feliz st.ntes_e. as a enfrentar questões econômico-sociais, as mais . p;,is bem. Interp05tora~ravo d3 instru- outrossim, um prlv ..,g 
0 

em avor e · -
nobres d,n:etrizes. ftxadas para a. reahzaçao de complexas. E a enfrentá-las com muito senso, ~ da. classe de trabalhadores. cujos salários ascen-
uma polltlc& soCial a~equada à epoca em q_ue muito equil1brlo e muito patriotismo. mento dêste despa<::hO. ne -lhe provimento o deriam a. niveis multo superiores aos estipulados 
vivemos época de crises e de tra.nsformaçoes Egrégio Tribunal. tntérpre máximo da Cons- para as demais categorias profissionais. Ltml~-

ue se 'estendem e aprofundam, no processo Entre os acórdãos do ~ribunal Superior do tituicão l':·a•ileirc.. Note-c que o incllto Sr. da, por ta.L9 fatores e contingências, a apllcaç!-o ~:üur8 l de ·evoluçã o d a. humanidade. Se a v lo· Trabalho, que. ma1~ se detiveram no exame t d_o Ministro Latayette de An .-ada. destacou, no do principio contido no art. 766 da consolidaçao 
Jência · por si nada constrói, -

0 
que é verda~ poder normahvo. ftxando-lhe o a sr"ct o dt't_ll'- relatório. a ~uest~o - •::! •'ll : "Foi evantada. das Le do Tl;.abal~ certo é, no entanto, que o 

n~s condições em _que o poeta a. 
de in~ontesto' _ cumpre, então numa incessa.n- nário e legal, há que d"st~car o" pro.la a 08 a preliminar 'cte incon:;,"' "hallc:"ade do dlssl - problema. da. Juata dlatrlbulçAo êf'oa luorooo --
te e total conjunção de esforços, !'rientar com nos di~sidios dos c01perc1árws da Capital d~ dlo, arguldo de nulo ~ ~ • ,.;i· ;por nâo .ser da contrará. solução mediante adequada " oportuna 
segurança e prudência e necessária reestrut~- República e dos teceloes de S!l-o Paulo, .r':spec -natureza dOS permit .dtlf ~onstltulção, en- regulo.mento.ção do preceito !'on.stl~U~U'c~~ 

critlcu. !Lit a a cio d e Mendonça como ração da sociedade, em bases cada, _vez mats tivamente, da lavra do.s emme_ntes :r.~mtstros quanto não ror expPdld.& leg!sla.çilo prevista. cluldo no art. 157, tncleo IV - P lUorOI 
era profundamente desarrazoada. Não -~e justas. pa·ra redimir 

0 
homem e digmft_car .o seu Tostes Malta (13) e Delfim More1rf!o Jumor ~1~). no § 20 do art. 123''· embargo, ap_ós obrigatória. e diret~a ~ ;rap~fah~~ .. n~• a 1e1 

conte.;• ar que o método das con1paraço~ trabalho, dando-se a todos a consc1~ncta de Saliento, igualmente. o estud~ do ilustre M!m~; transcrever na integra. 0 t.;tespacho a.grava.· ~. da ero.pri!s~. noaA! érm ue estará a reparac;t.o de 
de b a.o;e a muitas tarefas da. critica, ma sua origem e a confiança em seu destmo. tro Oliveira Lima sobre o 'Poder No?Jtatwo , assim se e~pressou no seu c8to : "Nada tent\O deterfhinar • q 

1 
flXaç6o d~ 

pr ocesso adotado pelos nossos _cr1tlcos em III que "corresponde, diz ele, à competênCia para, a acrescentar ao despacho 1ravado para OOi!.· qualquer po6S1Vel ins\l!lciênc a ~:ocorrem para 
a Lúcio de Mendonça. O metodo com· I . . - nos diss\dios coletivos de natureza econômica, i t recurso extrlld- salàri06 dos tra.balhdadt>esreaou ~uaebulo·- 1ucro-. ~ 
na Estética L lterària. envolve pro!~ndas E ' indispensável _se esttmul~ a aprox1maçao formular condições de trabalho, geralmente no- cluir pelo não cab men ° I! a obtenção de gran • iõdaa u em-,.':l<~at~""'v"'"• penetra numa. integral verl..flcação expontánea de patroe:;; e empregados, através va tabela de salário e sua tarifação". Advertln- dlnãrio. N11.o se evidencicuJrefs!l: !d~ei(o ~~i~~ qua.l.a, não sendo a~!er!d<>s ~tribuldoe equUA• 

co·nl::tecirn,en,tos·, 
05 

fenômenos estéticOs re- dos órgãos representa:tlvos, para o debate, fran- do a seguir que "a Consolidação das Leis do mera interpretaçâo e bem "' on;:. d despacho prêsas, jamais poder.am ser ntos de aalirll» de
renómenos biológicos, psíquicos, socio- co e livre, dos inte1:esses em jogo . O pro~res- Trabalho pr~vê 0 d :ssidio sobre "estipulação de é nosso). Ad'Oto 06 fundi: tn\

03 0 

mesmo '' tivamente at~avés de aume 1 +..n-ante& de uma 
éticos, políticos, etc. Ninguem pode ~e- so da empresa, obtido também pelo conCient~ salário" (art. 766) e novas condições de traba- agravado para. negar prov .en ° &o · terminados para. tõdos 08 n~.,-
literatura e as belas letras de outros e. produtivo e_sf~rço dos emp:egados e a melho lho" (arts. 868 e 869) (15). (~~) • mesma. categoria. profJ.aslonal. o -« 
da atividade humana. pondera muito r~a ~ast c.ondiçoesrfdeei.tasmuaentvtdaconecl.slt.eáuvetl.Srabnaulhmo VII IX •·segurar o equ!Ubrio entre o claalpltal !..,.. fi ._...._ 

Diniz: "a emoção huma.nr.. rene- sa,o m eresses pe - e . ' • """" t to a harmonia soe - _.,.. -IUJm8cciJllO t d da. cult ura social do mo· cllma de compreensl!.!> e .sol~dartedade. Ao assumir a presidência do Tribunal Su- tl trabalhO, e, por and 'Justiça. do TrabalhO, maxl• llo (".,!& _•--o~.• 
. o es a. ? entlmento estétl- O contrato coletivo e , megávelmente, o perior do Trabalho, em 1946, na fase aguda dos Tão especifica essa cc<.peténcla norma 1" a mlss!l.o precipua. a. der ou compet.encl& .,, 

_Isto quer dizer qu~ 
0

• s 
1 

uica do ho- primeiro grande passo, parll! prevenir antago- dissídios coletivos motivados pela elevação cres- va que no run1oroso caso lOS bancários, or- mé quando exerc1eç~olled~p~lssidios colet1v08. 11. 10 •-
nao somente uma funçao P;; q nismos tã.o prejudiciais à comunidade do tra- cente do custo de vida, uv:e ensejo de estudar !nado 'de uma greve de 11 ~!to nacional. 

6118

" matlva. na sou " 1 prU- M J-. 
mas uma ordem de sensay~ despertadas balho ~ de tanta repercussão na vida econômica. 

0 
poder normativo da Justiça do Trabalho, <:m ~entei que tal competêncln. abrange, inclusiv:, nor Mas nunca será dem:l.is repet•r aqu a l.n8" (I) - ~ 

convlvio social dos homens Os orgãos sindicais, representativos das dife- despacho denegatório de recurso extraordlnárw, a homologa.ç1io de acOrdo Externei-me, e • dente uÇão que emerge dldas ~bl: _ln~.~vr: glo- ~wmr-
A critica tinha que analisar a po~sla de LU- rentes categorias profissionais e eco_nôm1cas, mantido pelo Supremo Tribunal Federal. tâo dêste modo: c~ltas na. Enclcllca. "Qua ·ag m ' Nacional. ~f::· 
de Hendonça, respeitando as r elaçoes que ela devem, sem excessos, sem mtolerã-ncta·, env1- Reproduze os argumentos então aduzidos : '"Cumpre, prellminarmer:e. otende~~b~g~ r!oso Pio XI: m 

011 
anlf.rll» elo ~ln;;".,.t!rc:.itl•lt..,.t•~ 

de uma forma flamejante entre os dar esforços, para que as suas questões , seJam "Claro está. que o SiYidicato recor~ente pre- no caso, a. Intervenção da .xstlça :f:? d dlssi- - "Quem n!l.o sabe que {oraxageradamell\11 6ct6 • 
estétl os e sociaiS 0.>~ poetas citados solucionadas, preferentemente, por acOrdo, atra- t ende por melo de recurso extraordlnã.rio ma.- somente se verificou após soluç...., o au- demasiadamente pequenos ou erÍu-tos se verem :;!': ~nfl!'a ~orrêl a, Luiz Delfino, Alberto de yés de contratos colet.ivos de trabalh<? . Esse nif est'amente Incabível, que o Egrégio Supremo dio mediante acôrdo celebrdo pera.nJen:grada. grandes a causa ?e mu1tosa1op formidavelmellte (li) _Pio 

est ão subordinados a uma fei- mstrumento de paz soCial, que !e'!' traztdo tanl- T : lbunal exa.mlne e reveja uma me- torida.de adminlstratl\'a .. i} grbejve·et'tva. e alternar sem trabalho? E Pste nmo•oo' pontificado, que ..... 

. de Lucia rec1s sem duvtda, ser . util- ramente de fato, qual seja _ a da ~u~~~l2_~~li?.t~-1~!~~~~~:~:@J;~J.~:J~~~lo~~~;~i~~~J.~~!:~~.~~~~~~n~o~s'id~oL~~~~~~~t~~~~en~-JJ...,_::· ~=~~o:is~;i;~;J em nos"-o m lO - -~· -- _,_ ~n" i-.,.bela regiOnal ., pela classe dos a~;~b~:· injus- agrava~~ ~p':r~ios nas maiores mtsérl~~ e Elt&-
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e n con e.s G - cump-re, e u .,;u.v .u.u .. .u~ .a. .. ........ ~---

te e total conjunç_ão . de esforços, 9nenta~ com 
segurança e prudencia e necessária r eescrutu
ração da sociedade, em bases ca da . v ez m a is 
justas, pa•ra r edimir o homem e digmf1.ca r .o seu 
t rab-alho, da ndo-se a todos a. cons ci~ncia de 
sua or igem e a confiança em seu destmo . 

III 

;;;~-~ di~sidios"' dos comerciários da êapltal da 
República e dos tecelões de São Paulo, respec
tivamente, da lavra dos eminentes Ministros 
Tostes Malta (13) e Delfim Moreira Junior ~14). 
Saliento, igualmente, o estudo do ilustre Mulis
tro Oliveira Lima sobre o "Poder Nomativo" 
que "corresponde, diz ele, à competência para' 
nos dissidios coletivos de natureza econômica: 

E ' indispensável se estimule a. aproximação formular condições de trabalho, geralmente no
ex pontã nea de patrões e empregados, a t ravés va tabela de salário e sua tarifação". Advertin
dos ó rgã os r epresenta·tiv os, para o debate, fran- do, a s eguir, que "a Consolidação das Leis do 
co e livre, dós interêsses em jogo . O progres- Trabalho prevê o d ;ss ldio sobre "estipulação de 
s o da empresa. obtido também pelo conciente salário" (art. 766) e novas condições de traba
e pr odutivo esfOrço dos empregados e a melho· lho" (arts . S68 e 869) (15). 
ria das condições de sua vida. e seu trabalho 
são !Jit erêsses perfeitamente conciliá veis, num VII 
clima de compreensão e solldariedade . A o assumir a presidência do Tribunal Su-

O contrato coletivo é , inegávelmente, o perior do Trabalho, em 1946, na fase aguda dos 
primeiro g rande passo, para. prevenir antago- dissldios coletivos motivados pela elevação cres
nismos, tã o prejudiciais à comunidade do tra - cente do custo de vida, tive ensejo de estudar 
balho e de tanta repercussão na vida econômica. 0 poder normativo da Justiça do Trabalho, em 
Os orgãos sindicais, representativos das dife- despacho denegatório de recurso extraordinário, 

d e L1.1- rentes cat egorias profissionais e económicas, mantido pelo Supremo Tribunal Federal. 
que ela devem, sem excessos, sem intolerância·, envi- Reproduzo os argumentos então aduzidos : 
a tre os da r esforços, pa ra que as suas questões , se jam " Claro está que o Sindicato reconente pre-
citados solucionada s, preferentemente, por acOrdo, atra- t ende, por melo de re curso extraordinário ma-
rta de vés de contratos cole~ivos de trabalh<_> . Esse 1 1 E é i s 

ma f el- in strumento de pa z soc1al, que t em trazido tan- nifestamente !ncab ve • que o gr g o upremo 
, Lucia tos resulta dos, precisa·, sem dúvida, ser utili- T:lbunal exa.mine e reveja uma questê.o me
; cómO z a do com mais intensidade em noss o meio . r amente de fato, qual seja a da just iça ou lu
• . da I O recurso à Justiça do Trabalho há-de ser justiça de nova tabela regional de salário pro
fim a 

0 
ú ltimo meio, 0 a pêlo derradeiro, 0 remédio f lss!onal, decretada pelo \r gão competente d a 

rosa j ~- heróico, _pa r a a solução harmônica do d is~l- Justiça do Trabalho, com apôio e observância 
1 su e d io . E nao esqueçam as partes de que a funça o C:e dispositivos legais expre ms Vide Consol!-

lerta d e d esta Justiça. é, eminentemente, concilia dora . dacão das Leis do Trabalho, arts . 641, 668, !e
dos no Mesmo depois de a juizada a demanda, esfor- trá "a". 682, n . 5o, 763, ':'64 e parágrafos, 765, 

cem-se por uma solução conciliatória. De todo 766, 818, 856 a 858, 860, 862. 864 e 872, pará
t e p ara imposslvel o a côrdo, cumpre-lhe depositar, como grafo . único) . Mas, a Suprema Corte não fun-

a sua v êm fazendo , sua confiança, na impa rcialida- c!ona como tribunal de fato. 
·os poe- de e ua jus ti ça com que são apreciada s tais Em face do nosso c' ·eito positlv ::> d a dou-
fi.o con- questões nws tribuna is t rabalhistas. t rina e jurisprudên":a é um êrro negar. como 
er feito" I V pretende o Sindicato recorrente, a competên • 
m veir a. No liv r o "Pol!tica .Sindical B rasileira" sa- ela d a Justiça do Trabalho para dirimir dissl-
eitavam liento que "os confhtos coletivos de trabalho dias do trabalho que têm por funci'amento, nor
sobera- apresenta m..se sob dua s fe1ções : ou são de na- malmente, c:1usas de ordem econômica, e ob

la num I tureza jurídica, ou de natureza econômica". jetlvam sem. · e a est!pu· , ç5r de novas condi-
O nosso Direito do . Trabalho, conquanto não ções de trab~lbo . especialmente n ovas tabelas 

oia ne-~ o faça ex p1·essamente , a•dmite tal distinção . Em de salários . Importa, a final, em desconhecer 
isado .apOio, desta "arguição", temos ,.... dis,posto no que "o problema do sa,ário e da su a melho-

." Decreto-lei n. 1. 237, de 1939, arf: 65, onde se r !.a enche quase tOda a vida do operário : cs 
notav·~l fala em "dissídio coletivo que t enha por :mo ti- conflltos para a sua d• terminação, dentro de 

5-12-48, I vo novas condições de trabalho" . • j t· · 1 tlt a etuel.l· A Consolidação da s Leis do Trabalho, em bases cl.e equldao: e e us IÇa socla.. cons uem os fenôm nos de maior relêvo e dramat ic!dade 
lrincipal várias de Hua·s disposições, veiu r eforçar ainda da h!stóri: social c >n t er· porãnea" ___ r no adver· 
e julgar 

1

. mais semelhante distinção, quando es tabe lece te Oliveira Viana , que, com rutorldac1.e e alto 
técnica, regra s para a soluçã o, extensão ou cumprimen-
tlém de to das decisões proferidas em dissldios coleti- senso ju rídico -social. auesc~nta . expressis ver-
·a deve vos, (se jam ou não tip icamente econômicos) , bis : - "Justa:t.lente pa· resolvê-los é que se 
~!antes , bastando ~itar , além do art. 76, os a•rtigos 868 constituiu uma organização tôda especial, for
lã ·ur- a. 874. mada de modo diferente da justiça ordiná~!a e 
I 0 b 

0 
Embora proclamem alguns autores a difi- jogando com cr!tér io.s d'e ínforma<;ão fl ju ' <ra

eu llvr culdaile muita vez existente em fixar tal dis- menta inteiramente distintos dos critérios tra• 
1947) · tinção, fôrça é r econhecer, com Roger Bonnard dic!onais dos ju izes do direito comum. Se as 

eçar re - que os. 1urídwos _:Jurgem pelas _contesta·~ões ~ô- questões : ·.tad as E>ntre 03 empregados e seu s r pura- bre a rnterpretaçao e a apllcaçao das sJtuaçoes en1pregadores se os conflltos (;)let ivos que cs
l~~ s~~~ jurídicas ,decorr<:ntes das leis e regulamentos tas questões' suscitam, ;;r·ves ou loc.k -ovts . 

ou das convençoes coletivas de tra~?alho, ao fossem unicamente Je n atu rEza ju r!·dica, não 
ador ou pass~ que_ os econômtcos abra•ngem mais do que h averia n ecessidade de se Institu ir u ma jus-
! nesses as s.tuaçoe~ ]urld1ca s exis!entes, . compreen- t • rópria €speclfica a que foi dado n ome 

que se dendo tambem as co.ntes taçoes relatlva.s à mo- .ça P 1 e .' , ., • _ 
"- critl- dijicaçáo das .situações e das convenções . Assim de Just;ç.~ do Trab.alh~. ~astava ~ste.1 o: . r a es 
a con- está em jogo, no conflito jurídico, a manuten- , tes conLli •Os a r.ompetenc_ :J. da Jc. t!ça comum. 

fora da ção da regulamenta·ção existente, e, no confli- Tratava-~:·. de um J?Onto .controver so d e d1reit o 
m como to econômico a modificação dessa regulamenta- - e o ju1z ord!ná.no o liquid aria com os pro-
da arte ção (6). cessas da sua técnica de . !nstruç~o e ju lga-

!, A es- Ou tra n c . .> é, aliás, a opin ião d e Dorval La- menta - p ela m esma forma com que t odo.s os 
leite uu cerda, ilus trado especialls t a em d lr elto social, dias está liqu id an do que"Ves de n atureza c! vil 
mte 50• q u ando s e pronuncia COI!l a clareza e ,::on c is ão ou comerdal " (16). Ai est á -um va!loslss!rno 

de sempr e - "Há conflitos coletivo.> de dir eito: depoimento sôbre a nnalLJ.de precípua da J•.Js
são aqu eles que versam sõbre a interpr etação e t ica Cio T rab alhO, porque em :>. na. precisam~n 

da: os á aplicação de normas legais ou contratos cole- t e; de um do.s nr in cípais au tores do projet o há· 
sobre t!vos preexistentes. Ha conflitos coletivos de s ico d9 organ!z::tçt.o d essa ju ; tfc;a esp ~ cial. 
mes-

1

1nterêsses ou econôm icos: s ão os que visam à Ora, r,e t o:io C: l~s!di ou "conflit~ c:Jle:l·;n 
~~- formação de novas condiçôeõ de trabalho. Dis- do trabalho é surstanc-:alm ente econ ômico·" -

ltac, 0 , tin tos, embora tenha1n ambos sempre caracteres como já o recC'nh~c!am F oL:rn et e r ,Jont (17) 
poeta 1 Ju ríd icos: os primeiros, pre;>onderar..temente; _ b ?.sta, p ara caracter! ,-' -Jo, "a di --~r:;ência de 

I os segunoos, secundár iament e. T(\1. d!st m çao interêsse entre os que têm a fôrça do trab n· 
não é aca~ll!~2~õ_.E!lll_l ~~~ ~-- Ju~:~; '"''!.~ . tr_:o~ .. ~~ E!l~ n.?-o t êm caoital.. e os ou~ t êm ca.Qi· 

pre u n u rra "·c :a.-..,:.•:co :ul? 
dia, argu!do de nu!.~~- ...._~ ,..; · ',por n l\o ser da 
·natureza dos perm \, ,oa ~onstituição, en· 
quanto não fOr exp Pdl.d a legislação prevista 
no § 20 do àrt . 123'' . ,"'h embargo, ap_ós 
transcrever, na integra, o \despacho a.grava· ~. 
assim se expressou no seu tot o : "Nada tenhO 
a acr escentar ao despacho 1 gravado para. coil
cluir pelo não cab!ment bo recurso extn.:-r
dinãrio. Não se evidenclcu trensa à. lei. Rouve 
mera interpretação e bem · u.tort<.ada (o grl!o 
é nosso) . Aci'Oto 015 fund &:jentos do despacho 
agravado para. negar pro v~ ento ~o mesmo. ' ' 
( ~ ~ ). 

~~~~';à" scl-;ç~;;"'~ed'i;;t;-;d';quãc:l;;: ; -·oportuna As condições mencionadas desde que es- t a.r-se do eeu _,põsto .. salvo com a autorrzaça-
regulamentação do preceito const!~clonal 1::- t abel.ecidas em . ca ra ter gera l', como se ~em ex pressa da. autoridade a que estiverem Gubor-
cluido no art . 157, inciso IV - partlclpaC:l,O verifiCado, contri buem sem dúvida para .ev1tar dinados. 1 
Obrigatória e direta do t rabalhador nos lucros - d 1 . _, a d 1 Caso o pa is em q ue s ervirem r ompa r e a· grande numer o e rec amações indiVI'-'u .1s , a B - d d O do 
da emprêsa nos têrmos e pela forma que a. lel resultando m a ior efi ciência para os servlços da ções com o rl!:s il, deverao bproce eÓ êôa<;,;les 
determinar'\ . A1 é que estará a reparação de Justiça do Traba lho. As sentenças norma ti- com as instruçoesh que ár<;ce erehm. s b rdi 
qualquer possivel insuficiência na fixação dos ã ã j , conte do e Vice-Cônsules onor nos ac am-se su o -vas n o s o . usc~~:s apenas por seu u nados às leis e à ju risdição do E stado onde 
salários dos traba!hactore.s que concorrem para ou substl'atum soma!, mas igualmente pela ra- exercer em as sua·s funções , ressa lvadas a.s r~
a obtenção de grandes ou tabulosos lucros, OS pidez com que devem ser proferidas e pela galia s que lhes sejam r econhecidas pelas !e1s 
quais, não sendo auferidos por tõdas as em- clareza e s implicidade de seus termos, a fim e costumes internos do E stado, pelos acórdos 
prêsas, jamais poderiam ser di&tr!buldo~ equ.tta- de que sej am bem compreendidas e fielmente ex istentes e pela prática internaciona l. 
tivamente at~avés de aumentos de s alarws de· executadas. Têm os cônsules honorários direito à met~ 
terminados para tõdos os integrantes de uma Geraldo Bezerra de Menezes de dos emoJ.umentos que arrecadaram no ex-
mesma categoria. prof issional. ped!ente normal da Repartição, até um máx!· 

IX Assegurar o equllibrlo entre o capital e o (1) Juan Menendez-Pidal - Eficac1.a mo de Cr$ 4.000,00 ouro por ano . O expediente 
Tão especifica. essa. cc .petênc!a normati- trabalho, e, portanto, a harmonia social - esta '!I Labo'l' de la Magistratura de! Trabajo , edi- extraordinário é comput ado na b ase de :l/3 

V a. que' 
n o rumoroso c aso 

108 
bancár ios, or1- a. missão precípua da Justiça do Trabalho, maxt- ção "La Norm':l" - Madrid, 1947. pág. 21. para o cônsul e 1/ 3 para o Tesouro . i 1 i 

1 
mé quando exerce o seu poder ou competência (2) - Oroz1mbo Nonato - v . Rec. Extr. Aos cônsules de carre!n~ e às Missões d P o -

ginado de uma greve de á: )ito nac ona • sus- normativa na solução dos dissídios coletivos. n . 10.659- "Diár~o àa Justiça", de 19 de Março mátice.s a que estiverem subordinadas as Re· 
tente! que tal competênclt\ abrange, inclusive, Mas, nunca será demais repetir aqui a. pru- de 1948. partições consula res, Cl\be : 
a homologação de acôrdo Externei-me, en- dente lição que emerge das sábias palavras ins- (3) - Castr o Nunes - In "Ju.rispr·udéncia a _ instrui-lhes convenientemente quanto 
tão, dêste modo: c~itas na Encícllca "Quadragésimo Ano", do glo- Trabalhista" - vol. I , fase. li - Imprensa ao serviço Consular; . . 

"Cumpre, prel!minar meJl l', a t enderl'rab q;ie• r!oso Pio XI: Nacional, págs . 280-283 . b _ transmitir-lhes o:cl:ans supenores, 
no caso, a intervenção da. ~lSt!ça do ' a a 10 ~ "Quem nõ.o sabe que foram os salários (4) - Miguel Hern á inz Marqu ez - Trata- 0 encaminhar sua correspondênci a ofí 4 

somente se ver ificou após solução do dissl- d asiada ent pequenos ou exaneradamente do E leme1ttal de Derecho de! Trabajo - T er- ela! ; 
dia mediante acôrdo celebtdo perante a au- em m e . ár!" m cera edición , aumentada - Insti tttto de Estu- fornecer-lhes estampilhas consulares; 
toridade administrativa . . greve, d e!lagrada grandes a causa de mmtos oper 08 se vere dios Po!iUcos - Madrid, 1947, pá",. 648. d 
pela classe dos bancárlÔ".,._Qbjetlva alternar sem t rabalho? E ' P.s t e mal, formidavelmente (5) _ Pio XII _ Mensagem do Natal d e e fornecer-lbe3 m aterial padronizado : 
certas condições de traba · ~reputadas injus- agravado noo ano.!~ do nosso Pontificado, que 1942. f - conferir suas contas e c ·.ciumentos ; 
tas ou prejudiciais, especl ente quanto aos lança os operários nas maiores misérias e ten- (6) - Roger Bonnar d - Sindicalismo, Cor- g - inspeção; 
níveis de salário e for mac · de carreiras em tac;ôes, que arrulna a prosperidade dos Esta- oporativismo e Esta(i.o Corporativo - Tradução h - conceder licença aos titulares; 
determinados estabeleclmen bancários. En- dos e põe em perigo a ordem publica, a paz e brasileira com prefácio e · anotações de Temísto- 1 - estabelecer taxas cambiais. 
tre estes, como sempre e radamente afir- tranqu!lidade do mundo Inteiro . E', portanto, eles cava!cen t i. 19~8. pag . 648. Estas normas, d e caráter geral. são dada.! 
maram os dirigentes do !menta, que se cont ra a justiça social, diminuir ou aumentar de- (7) _ Dorval Lacerda - . A sentença coze- a conhecer ·a todos os cônsulares elect! . Cum· 
alast rou por todo o pais, \.'\o se inclu iu o masiadamente os salários em vista só das pró· tiva - Boletim do Ministério do Traba1ho, I~ pre-lhes observá-las fielmente . 
Banco do Brasil. ce~sa.da a J:reve, por efeito pri~ conveniências e sem ter em conta o bem dústria e ComérciiJ, n. 135, Nov. de 1915, pág!- No momento 1 ··esente, mantém o Brasil as 
d o r eferido acêrdo, claro é ~e a Justica do comum; e a mesma justiça exige que, em p leno na 102. seguintes ~ep~ ~ições consulares honorárias 

~~~ba~~âia ncfei~m~~og:~!~dt~~!e t~~~ru~e~i~: ~~~~l.d~e ~~~e~~~;~c~: s~li~~a~!sta~':gJ~. ~J: c!ar~~ã;; d~d~~~~~o I~~.s1ug~n~~tufc:0â~aB;;sife~: Mál~~~s~~1~s~~. 8§:\ei' ~alá~ax~··~ ~· -·"-
cunstãnclas que, d e d ireito ~u de tato, ha- o maior número de operários pOssa llncontrar ra de 1946", de José Duarte - 1947 - Rio - runha, San· Sebastian , Tarragona, n S2Llva alOI', 
viam determinado o evento, ou de qualquer trab alho e ganhar o necessário para o sustento 2• vol., pág . 424 . Baltimore, Dallas. Port A \1r:, San 
modo estavam J!gad as ao :o coJio extra- jud!!cal. da vida" . (23) . (9) - Pontes de Miranda - Come~ ttã•·ios Porto Rico, Br!dgetown (Barbados), 
Assim, se a exclusão do Br 1 0 

d o Br asil era Assim, creio, é que deverão &empre agir :JS d ConstituiçtZo Bra .• ileira de 1946 - Livraria Hong-Kong, Singapura, Willemstad, 
ponto pacifico entre os grr•·\tas e os repre- tribunais do trabalho, c:Jmo o demonstra a expe- Boffoni, Rio, vol. li, ~· 320 . . pa, Reykjavlk , Managua, Vllla Conc-ep 
sentantes patronais, bem .:•Alo para o Mi- riên cia brasileira, a fim de salvaguard ar os ln- (10) - Carlos Maxim iliano - Comentános la Encorna()ión Iquit~s. c :.:Jo Verê'e, 
nistro de Estado e outras . :utor !dades adm i- terêsse.s do.s próprios trabalhadores dentro da d Constitu.içdo Brasileil·a - Quarta Edição C r~as . ' 
nistratlvas q u e promoveran o acôrdo, tudo atu al organização econôm ica que pr edomina em (atualizada) - Livrarla Editora Freitas Bas- 1 ne, v~ce-co~;t~1ados: Melbourne. 
j t!f! Tr!b 1 i" co nossa c'v!llzação tos, 1948 - Vol. II. págs. 405 e 4<l7. I C 1 P t A a T 1 . huano us cava que o una. <. cons ,nasse, - ' . (ll) _ R ouast et D u rant _ Tl'atado de Le- , orone, un a rcn s, a cu • 
mo o f ez. exoress am ente, eh sua decisão h o- gi.•Zar{io Incu.stria! _ 1943 . I Savanl_lah, ('harleston, . Sea• ~Je, Oran, 
mologa.t~rla. E p oderia mesm~ assim proced:r XVI (l2) _ Georg-es R'npert _ Aspectos Jurt- New-Castle-on-Tync, Sao Joao de Terra 
(\IJ.·Of/teto , independenteme.lt.t de sol!c!taçao . dicos do ca itaÜsmo Moderno Trad <le Gil 1 Colombo, ?u~rto México, Angra do n <,rc•loJon<>•l 
de qualquer das p ar tes em Jt:.,.io ou d a au- Via de regra, para os aumentos de salá.rl01S d G d 1 d L' ' · - Ed't · F ·t • Horta Loanda !'anta D~i"ada 
tor ldade administr at iva que ll·;'si<Üu a.o a jus- \ dec~etf dos, e&abelec<'u o Tribunal superior do Ba t · ; 947 zeve 0 

- lvrarl~ 1 ora rei as 1 • c~mo ., 1-d0 3 a 'lista é grande. 
te. Porqu e, em matéria de dssldlos coletivos, Trabalho, _nli.o só uma po.~tvel untr?~J zaç~o i a s 1~'lsÍ _ · 1:-n.<+,• MaJta _ in "Diário d a Jus - grande, comparando-se com os de 
a Jus-ciça do Trabalho tem f>der ou . compe- 1 o~ equ:valenc::' das ma-\or__nçoes percenvua:.;. se-~ ti ça". de 25-10-.1948. acordão dos come1·ciáríos 1

1 

Rest:1 ~no8 ··:Cr, agora, o que diz a 
tensla normat iva . A so!ucáú txtr a - ju c,ic1al do I n ao, ainda, c,rtas conc.çocs, c:omo s.ejam. da Capital da República. ção bra~ileira. .quan\N o exercício das 
diss1d!o, QUe por motivo de ifeve n ão chegou a) - data J;lase para o.s ca!culo.s, + (14) - Delfim Moreir" Junior - i1t "Dlá- consulares ·hono~ár : as , para um outro 
a ser ajuizado, na forma da lei. não compor- 1 , ., b) - vJgêncJa dos ,aun;~ntos a pa!'oir da de-, r io d a Justiça", de 6-1-1949, acordão dos te- 1 por parte d~ brasileiro, nato ou turans aoio . 
t~ria, em _ absolut o, (!Ualquer :tstr!cão ao E'Yer- 'i c.s~o do Tr:bnn.a.J Heg.o;a ., celõeR de S. Paulo . 1 Antes de aceitar o .-argo, é 
cicio legitimo do poder r> '~ativo do Trl- c) - asstdt.idade to .. al do empregado, salve (15) - Edgard à e Ol!vPira Lima - Pode-.· , su!r 0 ciqadáo brasileiro uma llcenoa, 
b unal cham ado a homolo~ar b ac~rdo. " ! os casos d~ falta por ... ;non vo de força maio: ou. Norma.tivo - "Jornal do Commercio", Rio, 15 1 do Preside nte a:l. Repúbllca, par~ 

Dos termos do .acordi\~ , o.te 'l~ . hu; 1 :r:e- 1 E.'nfermid:we, ~?m/ro ••. dos na forma d~ lei , o I de J unho à P. 1~47 . . . exercer 0 mesmo. Esta l icen ça. é <;u:'I" '""''-u "" 
sulta <JUeí n em fo1 ac<>l,~!da. ~ l';_:.~rp.etar;·w 1 , .• ~2 -·· ~"~( :Us ""' c'os empregados ~dmltido~ . (16) - Ol!vmra Y1ana - Pro blemas de Dt- ~ rorma c10 despacho. no requerimento pelo 
!'ram a h <'';'- do voc~ buln h01fli•"-"'rt.• , ?"r . ~Er . P?' ,. . .,Iormc .. t.f' . ou R ~a.tFI d a !nstat.raçáo do ,.etto a_, orpo,·a~wo , e <"l. rlP 1938, pág 104. ressado feito . . despach o êste que autor iza 
I~comnatlvel c<'m 0 poder n "mntwo n'l .1 u ~- 1 dt3Sld!o ou à data bnse nxac! a p ara o cálculo d as !17) - Foumet pt Dv pnnt - Mnm1el E le- não a CP.i t n áo do carao 
t.;G S: d~ T rabalho, r>Pm. l o:u: '""""'t.-. acci~:1 a : m ajor ::.çô!".• de s:<!'t:-ios ; . . ment<I.i.rs d e zegislation indust?'·iB!, 1925, pli.gi- Acc~o'y- cÍt a em seu o'I'i·atado 0 p:obl·~1a 
Jnn1tarao oue EP pr!" t ~n ·i P.u fl !"t ... ,... ,.~,_~ cr·r n, e"':P•· .. · c) - côn1puto dos a.bonos pro "!nsónos e dns na 356. ';) ;., .. . . · . ....... 
cicio )pgltimo des sa cnmrrt<··r ·:J., que é jn<'-! gT'>tific.aç-ões n ão ajust~das, par a efeit o d os cá.!- (18) - Car::J e!utti - Te or-ia del Rf'qu.lamen to I romhaçao . d~ fu~cJOn~tios p~b!J-c?s· ,]?al a 
rente aos tribuna's de tr:rl-•'J•n qun.r.clo fp ., . . c1; lo~: Coletivo d ei Ranporti di Lavoro . 1930. pág . 5 . es. ono~ar 05 e ou .ros cs ac.os . · :n 
clon~.m em diss ldiN•. colet:vo• n~a';' !,Cen cto , t; - ; f) _ compenslcão dE' amnFn;;os espontâ· (19) - Oliveira Via na - Obra cit. , pà;;i- j maspru<.lenc!a ex!sten . ; ~ ·'-' com .-a.ra, ~n:' " '" 
clus1Ve. co;no é cvtdent<', ll, lt('mn·n';"s.':!l" . , . ., : n eos, conce-didos entré R data do último aume:l- na 94. Iuxemburgo,. et c . .. ) . ·!la. o !lust re 
acordos, amda qu• cehbrb' l extra-Ju dicia l- , t o 

6 
a da decieão· e f inalmente (20) -Castro Nunes V . Acordllo àe à conclusão d a imposst b ll ~ d a d'e ~e _tais 

mente, como na espécie , · ! .. 
5

' • + . ' . • 15-7-1946 in. "Rev . do T rib . Sup. do T rab.", serem aceitos por funcionarias pubhcos. 
Não ocorreram. porta n t<', p.s alegadas vin- ! g ) - pr<?Iblç .• o ~e ~E>stt.n;; cu d!n;mu;r salá· MarGo-Abr il à~ 1948, págs , 54-58. Nã o se pode t.egar nem desm~recer 

lações dos arts . 1 ~9. ela ('" .·{, r] e 1937, e l23 l r ios, P?r efe1to _da a ec . s~o soore o d ,ss!d.o. (21 ) - Lafayet!l? ele Anrlrada - In Agr. por tãn c! a d o cõnsul no nmn dc moc,ern o. 
da atval Constitu id lc,, e.mb . ' ~ <'r<?ntes à cmn- . Tais ques t.oes Stlsc;,aram c v •vos debat~s . r'e TYJ.<'T, n. 13.5G3, ju lgado aos 3 de A~csto I plomata é ' fu nqan:ent I, mas o C( n su l 
pet~nc'a da J ustt'ra do T •·" nlho. n<"m, por' Cito um e.xem plo;. ~elo , o.rg.l c reprcsentattyo de 19'.q. p::escindivcl . Aqll~les lUC ainda n 
outro lado do art: {9 do C'ódigo à~ Proce''"0 I ca . cat e!l'~rla pr o. JS.•Iona , mteressa~a ~o chs· (22) - Gou!art d,• OJiye ira - v . A f!;r. ··~ . e d zsorezdln 'as "funçõe.; nonsulares. · convém 
Civil que' v erla an juiz rl · cH: r 1t~t? a -;Jetiftt , 1 sld10. fo1 mte!:posto recms-:> extraord:_nárlo pa i:a T ,., ,~ t r . n . 12.?40 in "R cv. do Trih. Snp. d:J flet ir cm só" .. e :· f~ as-z de T ayllerand - "Qu 
regra aplicav el aos disslrlios \Jurldicos e não o Sup_rem,? T.n buna i F e.dera l de decJsao da mais Trab. ". J an .-Fev . de 1948, págs,. 37-41 . on a é té. m inistre hnb~l· , que de 
aos oonflitos colP.tiv os de n~ureza econômi- ~ a !t a m stancJa trll;balh lst a , sob .alega~;ões vá- (23) -Pio XI - Qu.adragéstmo Ano. fau t encare sav ~ 'r pour êt:·e un bon 
ca" (CNT-5.693146 _ D espa 0 dP 10_1_1947, r ia s . en tre a s qua1s a da a ssldmdade m tegral. (24) _Mareei N ast _ La t onction de 1a (G . Bry-.Précis 6a ed . _ P aris 1910 
mantido pelo Egrégi o Supre Tribunal Fe- , D ei p ela manifesta inadmissibilidade do ju.r isnrudence dans 14 v ie jUI'idique tran çai.•e 373) · 
dera!. n o Ag-ravo de In stru >nto n . 13.240, •·em edium juri s impetrado . Houve agravo, mas - Strasbourg - Imprimerie A lsacie1me• 1922, ·- ·· 
4~.c isão U1ttlnjnl-!l d(l. 2• R~la.t'?.! S~ ~i-. !1 d es pa cl"!_o de_negªt~·iQ í _oi wantl_d_o_.. _.....----..;_ 11âz. ~-'" - - - . 



te e total Conjun~ãr::pd:' e~Lf~~O~:u~~ie~t~~..,~~~ ~~;~v di~sídi~;"t d;;; ci,~er~iàri~-:T da>:~ cr;pi'tá"t"u:da.,....,l\'mell'ffiiri'ã,:'('fP."ii'l'C(m~~-~"m!J_ ['!O"l:r~fin!'ã."ibmlf""serurTS~~ 

d 
M d orno segurança e prudência e necessária reestrut';l- República e dos tecelões de São Paulo, respec- · 

critica fe:ita a D iclo e en onça c ração da sociedade, em bases cada vez ma1s tivamente, da lavra dos eminentes Ministros perm!t • ' nst!tu!ção, en-

pro ema. aa JUST-a U15l:il"LIJU"'~:tao u.vo . .~.LA. ...... ...,... ......... tna~un- - \~':tJ. 

contrará solução mediante adequada e oportuna 
regulamentação do preceito const!tuclon~l !0-
cluido no art. 157, in1:iso rv - "partiCipacio 
obrigatória. e direta. do trabalhador nos lucros 
da eruprêsa, nos têrmos e pela forma que a 1e1 
detertn!nar". Ai é que estará a reparação de 
qualquer possivel !nsuficiênc!a na fixa.çã.o dos 
salário.s dos trabalhadores que concorrem para 
a obtenção de grandes ou fabulosos lucros, os 
quais, não sendo auferidOs por . tõdas a.s em
prêsas, jamais poderiam ser dl&tribuídos equ.tta
tivamente a.t,avés de aumentos de salários de
term!nado.s para tõdos os integrantes de uma 

As condições 
tabelecidas em cara.ter 

era profundamente desarrazoada. Não_ se justas pa•ra redimir 0 homem e dignificar o seu Tostes Malta (13) e Delfim Moreira Junior (14). quanto não fór expPd1da legislação prevista 
contestar que o método das comparaçoes trabalho dando-se a todos a consciência de Saliento, igualmente, o estudo do !lustre Minis- no § 2° do a.rt. 123''. ;'h embargo, a.p.ós 

verificado, contribuem sem 
grande número de reclamações 
resultando maior eficiência para os 
Justiça do Trabalho. As sentenças 
vas não são . justas apenas por seu 
ou substratum social, mas igualmente 
pidez com que devem ser proferidas 
clareza e simplicidade de seus termo 
de que sejam bem compreendidas e 

de base a. muitas tarefas da critica, mas sua origem e :a confiança em seu destino. tro Oliveira Lima sobre 0 "Poder Nomativo", transcrever, na. integra, o 1·lespacho agrava·~. 
processo adotado pelos nossos criticas em III que "corresponde, diz ele à competência para., assim se expressou no seu t ato : "Nada tenhO 

a Lúcio de Mendonça. O método com- nos diss!dios coletivos d~ natureza econômica, a. acrescentar ao despncllO 1 gravado para COil-
,..,,.a.Hun na Estética L!terãria. envolve profundas E' indispensãvel_se estimule a. ~proxiraç~~ formular condiçõe!! de trabalho, geralmente no- cluir pelo não cabtment o recurso extrll..:·r-

penetra numa integral verl.ficação expontânea. de pa.troes e emprega os, a. rav va tabela de salário e sua tarifação". Advertin- d!nário. Não se evidenciou lfensa à. lei. Rouve 

CO,nllr'"'e"n·1õ11m.~ 11enos ~01~~\~~~en~:iq~~~~:cc:oc~~= ~~s eóW:r0e~ ~t:e:;t~~~~:eo:· e'::rjo~o~e~at;;o~rr~~= ~~atal~er;~~v1u~ ~~sfd~~s~~~;iã;?es~~ul~~~~ ~~ re~~sl~t~r~~~;áo()IJ e !~~~·:J :~f~~a:aa J~sp~~~~ 
éticos, políticos, etc. ·Ninguem pode ~e- so da empresa'.. obtiddo também dpe 0 conci~hoe salário" (art. 766) e novas condições de traba- agravado para negar prov lento eo mesmo.'' 

l iteratura e as belas letras de outros e produtivo e_sf~rço os emp:ega os e a me - lho" (arts. 868 e 869) (15). 
d ·• ria das cond1çoes de sua vula e seu trabalho (~:). Geraldo Bezerra de 

executadas. · 

da atividade humana. Pon era. mm.o são i.Iiterêsses perfeitamente conciliáveis, num VII 
Jum:ac.<u'~ Diniz: "a emoção humaru;. refle- cli"ma de compreensão e sol!da.riedade. . 1 S 

o estado da cultura social do mo- O contrato coleti"vo é, I"negávelmente, o Ao assumir a presidência do Tribuna d u-
t ! t s'"éti perior do Trabalho, em 1946, na fase aguda os 

isto quer dizer qu~ o sen men o e • - pr!mei"ro grande pa_ s_so, T!ara. prevenir antago- ·d· 1 ti t" • cr 
f 

- 1 · do ho dlss1 1os co e vos mo tvados pela elevaça.o es-
não somente uma unça.o ps quiCa - nismos tão prejudiclals a comunidade do tra- cente do custo de vida, tive ensejo de estudar 
mas uma ordem de sensações despertadas balho ~ de tanta repercussão na vida econômica. 0 poder normativo da Justiça do Trabalho, <:m 

'convivia social dos homens" • Os orgãos sindicais, representativos das dife- despacho denegatório de recurso extraordinário, 
A critica tinha que analisar a poesia de LU- rentes categorias profissiOnais e econômica~, mantido pelo Supremo Tribunal Federal. 
de Hendonça., respeitando as relações que ela devem, sem excessos, sem mtolerã.ncia•, envi- Reproduzo os argumentos então aduzidos : 

de uma forma flamejante entre os dar ~sforços, para que as suas questões, seJam "Claro está que o Sindicato recor~ente pre-
estéticos e sociais, O:; poetas citados soluciOnadas, prefercnteme~te, por acórdo, atra.- tende, por melo de recurso extraordinário ma

Corrêia, Luiz Delfino, Alberto de yés de contratos cole~Ivos de traba.lh'?. Esse nifestamente inca.bivel, que o Egrégio supremo 
estão subordinados a uma fel- mstrumento de paz soCial, que !e~ trazido t~f!- T:ibunal exa.m!ne e reveja uma questão me

lnt.Pi~,,m,,.nte diversa da de LUCIO tos resultados_. !lrectsa•, sem duvida, ser· utiil- ramente de fato, qual seja a da justi"a ou lu-
i zado com mais mtens1dade em nosso mew. v 

t"'""':LeiiUCmli"· Tanto ~berto de Ol!ve ra,. como j 0 recurso à Justiça do Trabalho há-de ser justiça de nova tabela regional de salário pro
~scravizaram-se a forma. B!lac, no fim da 

0 
último meio, 0 apêlo derradeir_o, 0 remédio flss!onal, decretada. pelo irgão compet~nte da 

reagiu um pouco á marcação ngorosa da I heróico, para a solução harmômca do d1ss!- Justiça do Trabalho, com apóio e observância. 
enquanto Alberto de Oliveira viveu sujei- dw. E não esqueçam as partes de que a função é:e dispositivos legais expre ;os Vide Consoli-

mlili! estup!da d~ manias, á descoberta. de desta Justiça, é, eminentemente, conciliadora. dacão das Leis do Trabalho, arts. 641, 668, le
~'2';'\~~~~~v~escc.ndidos, de versos vestidos no Mesmo depo1s de a]utzada a demanda, esfor- trá "a", 682, n. õo, 763, ":"64 e parágrafos, 765, 
11· estilo parnasiano. , cem-se por uma solução conciliatória. De todo 766. 818, 856 a 858, 860, E62, 864 e 872, pará

era, porém, um poeta útferente para imposslvel o acôrdo, cur~pre-lhe derlOsitar,_ c'?mo grafo . único). Mas, a. Suprema Corte não fun-
do seu tempo, porque também a sua vêm fazef!do,_ sua conftança~ na ImJ?arciahda- c!ona como tribunal de fato. 

tomara. rumos diferentes dos outros poe- de e _ua Justiça_ com. que sao _apreciadas tais Em face do nosso c" ·eito pos!~ivo da dou-
1900 e era isso o que a critica não con- questoes nPl!l tnbunats trabalhistas. trina e jurisprudên~la é um êrro negar, como 
vêr.' o verso tinha. que ser "perfeito" IV pretende o Sindicato recorrente, a competên· 

c. de Bilac ou de Alberto de Oliveira . No livro "PolHica .Sindical BTasiltrira" sa- ela. da Justiça do Trabalho para dirimir diss1-
os versos de Lúcio de Mendonça deita.vam liento que "os conflitos co!etivos de_ ,trabalho d!os do trabalho que têm por fund'amento, nor
fóra dos conceitos aceitos como sob era- apresentam""e sob duas fe1çoes: ou sao de na.- mal mente, c:J.usas de ordem econômica, e ob-

cr1t1ca a sua poesia permanecia num j tureza jurídica, ou de natureza econômica". jet!vam sem. -e a. est!pu' '<?~" de novas condi-
para a mesma. O nosso Direito do Trabalho, conq_ua~to não ções de trab:~.lho. especialmente no~;as tetbelas 

~~1::10:Feliz:m.elJrte, "ti tual 
11

- apola ne-~ o faça exp,-essamente, a•dmlte tal d1stmçao. Em de salários. Importa, afinal, em desconl1ecer 
T a cn ca a . ao apóio desta "argmção", temos '& diSrposto no que "o problema. do sa,ário e da sua melho-

argumentos da critiCa do passado. Decreto-lei n. 1.237, de 1939, art. 6õ, onde se ria enche quase tôda a. vida dO operário: C'S 

Sergio Buarque de Holanda, num notav·~l fala em "dt.~sídto coletivo que tenha por mott- confl!tos para a sua d• terminação, dentro de 
~tlgo para o "Diário de Noticias", de õ-12-48,1 v o novas condições de trabalho". bases o. e equ!da.d'e e justiça. social, constituem 
•ta com uma. argumentação brilhante e etuú.l- A CongoJidação das Leis do Trabalho,. em os fenôm nos de maior relêvo e dramaticidade 

0 ,Janto que constitui o m,ptivo princioal várias de Hua·s disposições, veiu reforçar amda da h!stór!: social c onter·porãnea." - r no adver
artigo. A critic:~, não pOde :sómente julgar·~ mais semelhante d!stinção, quando estabelece te Oliveira Viana. que, com rutor!dade e alto 
valores técnicos. Alem da parte técnica, regras para ~ soluçao, . extensa.o ~u Cl;lmprime'!- senso jurídico-social. a<.>escznta. expressts ver-

o campo de suas obServações alem de to das declsoes pr?fend";s em dtssidios c_oleh- bis : _ "Justar:.1ente pa resolvê-los é que se 
qualidades estéticas, a ciitica deve vos, (seJam ou nao t!p.camt;,nte econômicos), . 1 f 

doutrinários, formal!smos asfixiantes, bastando Citar, alem do art. 16, os a•rtlgos 868 constituiu uma organização tôda. espec1a , or-
t t1 it - . a. 874. ma.da de modo diferente da justiç~ ordiná:ia e 

nes e ar go a c açao ~ur- Embora proclamem alguns autores a difi- jogando com cr!térloo ci'e informa~lio P- 1u'<ta-
de Cnstopher C<:mdwell em seu llvrO culdade muita vez existente em fixar tal dis- menta Inteiramente distintos dos critérios tra• 

And Realtty (ed1çao americana 1947). tinção, fôrça é reconhecer, corn Roger Bonnard di.c!onais dos juizes do direito comum . Se 1\s 
ao estudo . da po_esia! para começar re- que os jurídicos surgem pelas contesta·ções sô- questões : · ·.tadas entre os empregados e seus 

qualquer l1m1taç>;o as categorias pura- bre a interpretação e a aplicação das situações empregadores, se os conflitos (.>letivos que es-
,..,l~i~lt~~_t:,ét~~~as. S~ alguem pretender fl~ar ln- 1 jurídicas ,decorr~ntes da~ leis e regulamentos tas questões suscitam, .:;r·ve..~ ou lock-outs 

provincia da estet1oa., entao sera ou das convençoes coletivas de trabalho, ao fossem unicamente Je naturf:l:r> juridica, não 
se contente em . ser um criador ou passo que_os econômiCos abra·ngem mais do que haveria. necessidade de se Instituir .uma jus
de oorll:" de . aúd .• S.>mente nesses as s,tuaçoe~ Jurldica.s ~xis!ente.s, . compreen- t!ça própria e especifica, a que foi dado nome 

a estetlca e pu_:a. Mas, desde que. se dendo !ambem . . as c_ontestaçoes relahyS:S à '::o- de Just!ca do Trab.alho; bastava este!rd:2r a ês-
do deleite ou cr!açao na arte para ;, cnt1- d1jwaçao das sttuaçoes e das c;o~_tvençoes. Asolm tes confiitos a compctênc:!l da J1.' tiça comum. 
claro que abandonemos e passemos a con- e~tá em Jogo, no conChto _.Juridico, a manutef!-~ Tratava-r· de um ponto controver·so. de direito 

de fora. Mas o que quer d;zer fora da çao da re~uiamenta·9ão eãxtstdente, e, no! confll- e o juiz ord!nério o liqu!<laria com os pro-
é produto da sociedade assim como to econômico a mod1f1caç o essa regu amenta- - té' i d 1 t u ~ j 1 · . ' · ção (6). cessas da sua. cn ca e ns r ç o e u ga-

e produto da ostra, e, ficar fora da arte Outra nL:> é, aliás, a opinião de Dorval :La- menta _ pela m~sma torn;a com que todoo os 
germafec~~f dent~o d~ spoted~d~~if ~; cerda ilustrado especialista em direito socral, dias está liquidando que · t.·l's de natureza civ!l 

a. ar e ere 0 s m es e~ e ua.ndo se pronuncia colll a clareza e •onc!são ou comerdal'' (16). Ai está ·um valios!ssirno 
~,.,to que contem um .compon-nte so- ~e sempre _ "Há conflitos coletivo.> de direito: depoimento sõbre a fina!L.rde prcc!pua da J•ls-

s1ío aqueles que versam sôbre a interpretação e tica ao Trabalho, porque em:!na. prectsam.,n
sei se. essas palavras podem acorda':' os :i. aplicação de normas legais ou contratos cole- te; de um dos nrinc!pais autores do p~ojeto bá
que tao parCialmente reletlram sobre t!vos preexistentes. H a conflitos coletivos de s!co d9 organ:z_::rçt.<: dessa JU't.~ç!l ~5.P . ela!. • . 
de Luc10 de Mendonça; porem, as mes- I lnterêsses ou econômicos: são os que visam {I Ora, r,e to:lO c.i:sidl on con.l!t:> ~:.!e .,·;n 

um amplo e poderoso este10 p:~,-1 formação de novas condições de trabalho. Dis- do trabalho é sutostanC'.a!mente económtcO' ' -
como nó~. se batem pela. reabilitação 1 tintos embora tenham ambos sempre caracteres como já 0 reccnh~ciam Fo!znet e .r: ,Jont (17) 

de }.úc!o de Mendonça como poeta 1 jurídiéos: os primeiros, preponderantemente; _ b?.sta, para. caracterir'-lo, "a dt· zr:;ência de 
os segu.ncios, secundàriamente. T~ d!stmçao interêsse entre os que têm a fõrç:\ do trab~-

fred_erico jtego ~eto_ I não é a.ca~ffi1~~~.!:1 ~~'3-~ Ju~~"""''i~.tr~b~- ~~ E!\~ n~Q têm ca.Dltal. a os oue tem ca.c1· 

mesma ca.tegorja profissional. 
IX ............. _ Assegurar o equilibr!o entre o capital e o (1) Juan Menendez-P!da.l 

Tlí Íf! 
tê 1 matl trabalho, e, portanto, a harmonia social - esta v Lab07' de Za Magistratura deZ 

o espec ca essa. cc .pe nc a nor - •· ã · u d JtiStiç do Trabalho max! ção "La Nor·mal" - Madr1"d, 1947. pág. 
va que, no rumoroso caso los bancários, or!- a m .. s o pTeclp a. a a , -
ginado de uma greve de . llto nacional, sus- mé quando exerce o seu poder ou competência (2) - Orozimbo Nonato - V. Rec. 
tentei que tal competêncll\ abrange, inclusive, normativa na solução dos dissídios coletivos. n. 10.659 - "Diár·io da Justiça", de 19 de 

h 1 ã. d o d Ex.t 1 en Mas, nunca será demals repetir aqui a pru- de 1948. U o~t ogaç o e ac r o erne -me, - dente lição que emerge das sábias palavras ins- (3) - Castro Nunes - In 
0 • "C e modo: i i t d c'!tas na Encícl!ca "Quadragésimo Ano", do glo- Trabalhista" - vol. I, fase. II 

umpri, tprel m ::,armer.r. 1 a en e~rra b q~e, r!oso Pio XI: Nacional, págs. 280-283. 
no caso, a. n ervenç da ;1st ça do ada! 1io ~ "Quem não sabe que foram 05 salários (4) -Miguel Hernálnz Ma.rquez -
somente se verificou após solução do ss - t do EZementaZ de Derecho deZ Trabajo 
dia mediante acôrdo celebrdo perante a au- demasiadamente pequenos ou exageradamen e cera edición, aumentada - Instituto 
torlda.de administrativa. ' greve, defla.grada grandes a. cau.sa de muitos operarias se verem dios Politicos - Madrid, 1947, pág. 
pela classe dos bancárió~,.._Qbjetiva alternar sem trabalho? E' ~ste mal, formidavelmente (5) - Pio XII - Mensagem do 
certas condições de traba'll ! reputadas injus- agravado noo anos do nosso Pontificado, que 1942. 
tas ou prejudiciais, espectrr:ente quanto aos lança os operário.s nas maiores misenas e ten- (6) - Roger Bonnard -
níveis de salário e formac · de carreiras em tacões, que arru!na a prosperidade dos Esta- 'l:lorativismo e Estado n<>r•>O>'<lit;,,,, 
determinados esta.beleclmen bancár!cs. En- dos e põe em perigo a ordem públlca, a paz e bras!leira com prefácio e anotações 
tre estes, como sempre e radamente afir- tranquilldade do mundo inteiro . E', portanto, eles cavalc>ntí. 19~8. pa.g. 648. 
maram os dirigentes do imento, que se contra a justiça social, diminuir ou aumentar de- (7) _ Dorval Lacerda - . A 
alastrou por todo o país, '1\o se incluiu o mas!adamente os salários em vista. só das pró- tiva - Boletim do Ministério do 
Banco do Brasil. CeEsa.da a ~eve, por efeito pria..s conveniências e sem ter em conta o bem dústria e Comércic:., n. 135, Nov. 
do referido a.cêrdo, claro é ~e a Justíca do comum; e a mesma justiça exige que, em pleno na 102. 
Tr abalho, na homologação .!!lse instrumento, acôrdo d~ inteligência e vontades, quanto seja (8) - Adroaldo Mesquita da Costa 
nâo podia deixar de atendrr a todas as cir- possivel, se regulem os salários de tal modo, que olaração de voto. In "A ConstituíGão 
cunstãnc!as que, de direito ~u de tato, ha- o maior número de operários pOssa llncontrar ra de 1946", de José Duarte - 1947 
viam determinado o evento. ou de qualquer trabalho e ganhar o necessário para o sustento 2• vol., pâg. 424. 
modo estavam ligadas ao ~co!lo extra-jud!!cal. da vida". (23). (9) - Pontes de Miranda -
Assim, se a. exclusão do BP 1to do Brasil era Assim, creio, é que deverão sempre agir :lS d Oonstituiçé!o B,-a.•i!eira de 1946 
ponto pacifico entre os gr~··•tas e os repre- tribunais do trabalho, como o demonstra a expe- Boffonl, Rio, vol. II, J:l§g. 320. 
sentantes patronais, bem ''alO par!t o Mi- r!ência. brasileira, a. fim de salvaguardar os In- (10) - Carlos Max!m1liano -
nistro de Estado e out.ras , <utor!dades admi- terêsses dos próprios trabalhadores dentro da d Oonstituiçt1o Brasileira 
n!strat!vas que promoveran o Môrdo, tudo atual orga.niza~ão econômica que predomina em (atualizada) - Livraria Editora 
justificava que o Tribunal " consignasse, co- nossa. civ!llza.ção. tos, 1948 - Vol. II, págs. 405 e 4Q7 . 
mo o fez, exoressamente, e .. • sua decisão ho- (11) - Rouast et Durant - T>'atado 
mologatt'lr!a. E poderia mesmr assim proceder XVI gisla"t'io Inc!ustrial ...:._ 1943. 
(\~-of/icio, ln.dependenteme.lt« de sol!c!ta.ção (12) - Georges R'opert - A 
de qualquer das partes em lt:g!o, ou da au- Via de regra, para os aumentos de saláriOS dícos do Capitalismo Moderno -
torid<tde administrativa que 1res!díu ao ajus- \ decretfdOS, e.sabelecnt o Tribunal superior do da G. do Azevedo - Livraria Editora 
te. Porque, em matéria de dssidios coletivos, Trobalho, não só uma poss!vel un1formlz8,çii.o • Bastos, 1947 · 
a Just!ca do Tra.balllo tem pder ou compe- 1 ou equivalência das majornçôes percentua!.s, se-~ 13) - 'ro~tp• Malta - in "Diário 
tênc!a normativa. A so!ucãc. •xtra.-judlc1Rl cto ~· não, ainda, c~rtas condições, como sejam: tiça". de 25-10-1948. acordão dos 

ã da Capital da República. 
dissid!o, QUe por m otivo de lfeve não chegou a) - data base para o.s c .Iculo.s; (14) _ Delfim Moreir~t Junior _ 
a ser ajuizado. na for ma da fel, não ccmpor- 1 b) - vigência dos aum~nto.s a partir da de-~ rio da. Justiça", di? 6-1-1949, acordão 
t~r!a, em. absoluto, ("fUalquer I'Strlcão l!O eYer-

1
. c!sáo do Tril:_un~-1 R.egion~~; celõe~ de s. Paulo. 

c1clo legitimo do poder !' '~'a.t!vo do Trl- c) - assldUcdade tot~al do empregado, salve (15) _ Edgard de Ol!vPlra Lima -
bunal chamado a homolo!!ar b acõrdo. os casc.s de falta por ma , ivo de força maior ou Normativo - "Jornal do Commercio" 

Dos termos do a<"ordiio ' ~te 'l'c:hu"1•1 re- enfermld9üe, comprov~:dos na forma da lei; .

1 

de Junho dP 1947. ' 
sulta ')lle, nem foi acolhid'l. a !n~<'rpreta<;'i.o d) -.. c~c;usén c1os empregados admit.idos (16) -Oliveira Viana - Prob1emas 
1'\'ramo.h<">?J do ''OC~buln "l!C7tPl(>.OIT."I'"', nor s-=r pc..>t.r,-!ormcr.t<": ou à da.ta da Instauração do reito Corporativo, ed. rl P 1938, 
I:'comoahvel c<'m o poder n rmotivo rl<t .Tu~- di3Sídio ou à. data bnse fixada. para o cálculo das 117) - Foi•met et Dt,nnnt -
t;G3: d<! TrabP.lho, :nf'm, f.P."tt~ l~P,tP. , nccit:1 a , majoraqôns de snl'%.:-ins : 1nenta.ire de zegislation indust? .. iBZ. 
hm,Itarao ';Ue FP pr0tf'n·"l~?u ~::t ... ~,..Jecr·r n.n e~:P<.'·· · c ·) - côn1puto dos abonos provisórios e d~S na 356. 
c!C'ro k~ltlm<:> dcs.sa cnmF·<·.-r :~,, que é m~-! gr<;t!f!c.~ç:ões não ajustadas, para efeito dos cál- 118) - Car:Jelutti - Teor-ia deZ 
r~mte aos trt)mna:s de t'::*' '" <nwr.rl~ fl:'l· , c1;Jo~; Coletivo dei Ranporti di Lavoro. 
cton~m em dtse!dio~. colet.v~ s~a';p:en<H>, 1:_;.- 1 f) - compens3cão de aurnfnt os e.spont â- (19)- Oliveira Viana - Obra 
clus1ve. CO?JO e cvldentco, ~. 1C'mi"Hl';"S_<:1to • c"! neos, conceoct!d.:>s entré R data do último aume;r- ~a 94. 
acordos, amda qn~ celebr:,,~ l extra-Judictal- i to e a da decleão; e, fcnalmcnte, (20) - Castro Nunes V . 
mente. como na espécie, · .. 

5 
, • • 15-7-1946 in. "Rev. de Trib. Sup. 

Não ocorreram. portant<', p.s aleg-adas vi0-! g\ - pro'blç .. o ~e ~(>~t.\·~~; ou din;tnu;r salà- Mar<;o-Abril d " 1948, pág~ . 54-68. 
laçõ~s dos arts. 1~9. 11a c~ ·{, rle 19~7. e 1231 rios. P?r efeito_ da aec.s.~o ~oore <: d,ss!d.o. (21) - Lafayette ele Andrada 
da atl'nl Constitui,;iln, Pmb . ·fer<?ntes à com- . TaJs qu;-st.oes susc{.aram _ v•vos. debat~s . r'e r,.'"'"I'. n. 13.563, julgado aos 
pet(,nc'a da Justi<;a do T··~ nlho. nem, por 1 C1to um e_xemplo_-. Pe.o o_rg..1 o reprcsenta.t1yo de 19,~ . 
0utro l'ldo, do art. 4.9 ao Códig-o d.:> PrOC'éf_:p:o I Ca. cate~~rla pr0.1S~l On3l u1teressa~a ryo dls- (22) - Gn.u!art d l1 Oliveira 
Civil, que v<>rla ao juiz d d•:r 1,zna-;1etitrt, 1 sidw, fo1 mterposto reclll'S" extraor_d:_náno pa1:a r,s tr. n. 12 _,.,40 in "R<' V. do Tr!h. 
regra anlicavel ans dissl<lios~urldicos e não I 0 Sup_rem,? ~rlbunal federal de dectsao da maiS Trab.", Jan.-Fev . de 1948, págs. 37-4 
aM oonflitos coletivos de n ureza econômi- afta mstancJa trB;ba.htsta, sob . alegaQões vá- 123) - Pio XI - Quadragésimo 
ca" ICNT-5.693146 _ Despa 0 dP 10_1_1947, r ias. entre as quats a da assidUidade mtegra.l. (24) _Mareei Nast _ L·a 
mantido pelo Egrégio Supre Tribunal Fe- Dei pela manifesta Inadmissibil idade do jurisnrudence dans la, vie "'·''~"·•.n·ub 
dera!. no Agrsvo de I nstru >nto n. 13.240, ?·enwdiurn jur·is impetrado. Houve agravo, m as - Strasbourg - Imprimerie 
~eoisão undnjnw d::t 2• Turma R~l!ttP.! Sr_. ~i-. 9 despacl!_o d~tneg~t~i~ í.<>i. ~antijlQ.., -----"- liÀz- ~-'" · 



Pio 
cerdo5al ou religioBa. oa pais têm 
em certos casos-, o deYer - de ex 
se trate de um simplei impulso da 
do sentimento que anela um form 
de casa, mas de uma. deliberação 
da, sobr,enatural, examinada e apr 
lábio e orudente confessor q_'l dir 
Porém, ss para realizAQão da tal 
se s s~ impor obs\ãculos arbritrãrios, 
·desrszoãveis, seria luta r contra. o 
Daus e, pior aind a, se se tratas11e 
V!H' o~ experimsnt~t a sua constânc 
com D r o v a s inú teis, perigo 
das, arríseando, n~o só a desanima 
mas a colocar em cheque a própr 
alma. 

HONRAS E PRIVIL~GIOS 

Como verdadeiros cristllos, q1 
si a grandeza e a elevaçi'l.o. da fê 
vino da lgrej3, quando Deus vos so 
a honra de colher um dos vossos f 
para o seu serviço, sabei apreciar 
vllégio de tamanha graça, tanto p 
filha escolhidos, como para vós e 
g• um grande dom do céu para 
f lor, crescida em vosso . l!angue, r 
valho celeste, perfumada com o od 
derecet~ ao aHu e a obsêquio do 
q ue ali viva u ma vida consagradt 
almas, vida, pa ra quem correspon 
divino, incom parável, a mais bela 
so possa viver na terra, vida que 
vós e para os vosaos, uma fonte d 

(J 
::.-

Parece-nos nr a este filho 

MonSe:,lhor J oã 
Continuação da pag. 9.'"' 

r 

7--r-~ CE, .3~-~ ~ .;{CJ't8 

equeno 
al I em 1H15; vigário de Bre- 'I tü(tatú, (Jberaba, Ribeirão' de Santa Tere81. em 1946; 'I siá.stico" e " Nardeste", de 

te%, ~11r.0o prim.9I"io, que jo Santo, de 1916 a 1918 P1·et<', -~~8gii.ov 1, Paulis 1

1 

cepf\lão do Sion, em 1!J47 Fortaleza; "A Uniã o",ctCor-
. fez no Crato, foram suas e de.1 Jardim, de 1918 ~ 

1

. ta. e t.· li.~ ;;,r;. r-.,c!1<! . • Pm·!. · THt~tna.mPnte, P; s ta v a! r •i? da Manhã", "Dom 
mestra1 D. Roe;a Brlgido 1923~ . prov s ~' d•• Arcebl~po mst~rltc na Jgrt-J1. d~ ~ QuJXflt~··, "A Nt,it~'', "A 
dos Santos e O. Maria P rtlndo para S. Paulo, Primaz, foi invD.stido no I Francisco de Paula e de M·tDhã", do Rit~ ; "O Ope· 
Brigido dos Santos. Es· ai rvlu como capelão cargo de Vigário Geral! oicava se ao ensino. par· n)rio" e outros jornais 
tuílnu prepara tórios no da " ila Maria Zelia", em. de COD!JUis!a e A!Dargn ticular e à imprens~. es- e S. Paull). 
Colégio Leão Xlll, funda- 1924 vigário de S. Ja~uá- ~a. Es\;i ultima. Já esr,á crevendo como. colaoora RRcreveu tl-"lmbPm. por 
do pelo Dr Ma noel So. rio a Moóca, de 1924 !1 m~taklq,a co~ !3t.sp? pro rlo~ no "Corr~IO da Mti· lgum tempo, arti gc.s na 
ria no de Albuquerque, 1933; e capelão do As1- pr10 e o terr:ltorw aa f! e· nha" e no "J o r na l do rnvh- ta "0 Apóstolo", dos 
Jú1z no ()rato. lo ~ S. Auxiliadora, de · guudaé ,está anexado à Brssil", onde aos domin- Padres Sacramentinos, do 

Em 1906f ingreEsou no 1933 a 1937. · diocese .. de Amargosa. gos publicava uma ôeção l{io. 
Seminário d.o Rio (Palá- Incumbiram '!0 as a u- Regis~rou-se como Pro biogré!ica. OPiXflU pronto um tra-
cio da Conceição). Fecha· toridades eclesiá.stleas de fesflor, para o Curso Clá~- Seu titulu de Monse- b~dho sobre .. Irmã Pau
do eete

1 
passou a fre- ebter óbolos para o Se- sico. Ensinou no Colégio nhor tem a data oe Zl la" e tinha e n ellibnra

quentar o de Olinda. Con- minirio Brasileiro de Ro- Sacré Couer de 1Y!a1'i~. de ~dezembro d~ 1939_. ç~o "Os Três .Tu ---zeiros" 
vida do por D. Manoel ~e ma, de 1937 a 1940. em . co~::acab_an~, e no Gt Oe su3: autoria, .o Itvro ~ estudos esparl"os Cf1 m o 
Oliveira Lopefil concluiU Como encarregHdo de nâsto Aeademi~o, tendo ''Se·rtaneJos e Oangace~ tltulo ·'Dados I-Itstóricos". 
0 curso em Fo~taleza, on- organizar o patrimônio da do s uJas de religião ros·', que deu à publici- Como se vê, a vida do 
de foi ordenado em 30 dos Bispados de Amargo no Colégio de Sion, das dade com o pseudônimo Monsenhor J oão Alboino 
ue novêmbro de 1914. sa e de CoPqulsta no Es · L.aranj13ira s, e no Co.lé de Abelardo Pereira. Pt!quPno constitu,i. PXPm· 

Canteu a primeirP ""~- tado da B4\~la, pelo Nun- gto C r~ a l Arco verde, , Deve- t:;e.lhe a, fundação o lo de a postolido inintPr-
sa no C ra to, a 8 _ . l cio . apostólico Dom Be· do E.stàCio. d "0 Estimulo ... colti bo rupto. 
zembro de 1914. ~dtcto Alols~o Masella , FOI cap~lão da Escola r ou nos jornais "A He-

No seu b:stado na". "~01rreu todo o territó~ Ana Nery, em Hl45; en- gião" e o "Sul do Ceará", 1 Niteroi, 10 de setembro 
foi capelão de Quixará, r '(l t\1 dioces!s de Bo- cart•""lgado da Paróquia do Crato; "Boletim Ecle- dG 1948. 

• de • 

o que ·ore· 
fts Rosas. 

a humanidade suplicante, 
sofredora e militante, que I cri~ t 
cada clia rec~rro a vós.' ' graD 

\..1) .,., 
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CARLOS DE LA.ET 
o APóSTOLO LEIGO 

Geraldo Bezerra de Menezes 
A ortodoxia dos conceitos, sou- , à santisslma V,trsem e exp6e a 

_be Carlos de Laet associar os doutrina do Purgatório. Terç9.n· 
encantos prodigiosos da fonna . do annas com um pastor :orea
Em defesa de austeros princ1pios biteriano, pOr em evtdéncla cs 
da Religião C:rist.ã, estudando- seus grandes atribut<Js de ;)Ole
lhes a.s minúcias e profundezas, mista católico. 
esclarecendo-as sempre, nunc~ a Par:-·. o "vir bonus, discendl 
sua prosa deixa de empolgar. peritus, que era Carlos de Laet, 

Irineu Machado. seu disch)ulo, a própria tribuna profana, torna
e, portanto, autoridade para lhe va-se-lhe em púlpito sagrado. 
exaltar os méritos, porque no do- Um exeupio, e baste. 
ce convívio das aulas lhe semiu Na conferência sObre "lnstru-
os reflexos da cultura e a .mbli- .;ão e 'Educação'', em que })rofli
midade do espírito. teve. no Se- gou o ensino leigo, há êste tóp1co: 
nado Federal, de que foi consp!- " 'Tirae-lhe a mâscara a t!sse 
cuo membro, oportunidade de avantesma, a êsse ídolo de nraça 
profe~;ir, por· ocasião da morte pública, e êle terá 1e confessar 
desse impertérito defensor da quem é: - "EU sou a eUminaç:io 
Igreja, entre outras, as seguint.es de Jesus Cristo na alma da crina
palavras. que são testemunho ça, sou a paganlzação progre~~·va 
das culminâncias atingidas l}P-1':1 de tun povo" (pág. 12). ApóS 
mestrP.: ~ "Tão profundo de !':rr- demonstrar a pretensa im,par~:i::.
ber quão simples na exnoslção li~ade do ensino leigo. pond ·ra 
da edição, Laet foi. nos temuos con;l justeza: "o mestre puramtn-

correm. o mais ilustre dos te · 'go, i~ovelmente ereto, im-
da nossa imprensa

1 
o mais passível qual um marco el:lo;te 

formoso dos nossos uros~âoreo;. n Cristo . e Satã é uma lnven~l\o 
mais nítido e puro dos ·nossos es- utópira da pedagogia oficial" 
tilistas. tão limuldoJC e tão puro (pâg . 21). 
na redação da frase. quando ha- Em outro ensêjo, torna ao as
via de limpidez• e pttreza no se•t sunto, para sustentar: "A l.S~ola. 
espbit.o e na sua alma" - .('U a quero, eu a desejo, eu a. 

Profe~sÕu lon~s anos no Se- reclamo ; mas a escola morall'!'..'\
minârto do Rio Comprido. o oue d'l pel.) ~cálogo, santiflca~a I'Or 
atesta a confianca qne lhe denoc;l- Deus. encu~1zca nPla C:rnz (2l. 
tavam as autortdades· ecleslástl- . Neste ~stllo. aurlmorPdo e <'On-cas CISO, esta" redigidos os seus· dls· 

· cursos de nnr<> ·:.:nfo e outros. bem 
cotro P" "Uas wnf~rên<'.ÃQI ! .. f> 
frade extrangelrc ·•. "Indiferen
tismo reli ~doso" . . "A V<lz do Epis
copado Brasileiro... etc.. to<lo.c; 
verdadeiros ='rimoreos de arte. 

::"e1a Imprensa. Carlos de Lact 
-1f'S~nvol~ -·..,a attvMade mtn
tertuu~Ae melo ~ulo de ail'•S · 
tolado. N~ hlstMia do iontallc;mo 
.çatóllco ln'asUelro nãl() 'houve 
quem o ultrapassasse ra dedlra
ç;o;_o, no ardor e no brtlhantlsmo 
com que gustentou a camvanha 
rPllrlosa. 

Publi«ados ·~ontram-se, altld:l, 
numernc;cs op(!scnlos de sua la
vra sôbre. por exemplo: "A.sso
claC'ão de S. VI,. • .,. .... de Panlo" 
rartl"'oS de l'Ola,,.,bt - 1900·,: 
"O Estado e a Rel~ão _.:... Pnee
dêDI'Ia obri,atiirla do casamento 
civil" ; nos quais explana, com 
m~stria lnvulgar, contra hererda:-
cas e detratores. as l1uestões · mah 
relevantes da dot•t .. •na rat.'Jlkf'. 

-.:>oll~Ylota . nrnf••nrlo ron'1eci!llor 
de_ vúrios Idiomas. na bibliografia 
de Carlos de taet cot-itam-se t.t n
~uções admlrítvel.s. tais como: 

Vida de "'la" ta R'.ta d ... cassta" 
INTELLIGAS -I 0887); "0 Esnlrltlsmo" (19n2) · 

com que, 1li.o ra-. "O S&l!'rado Co!'l>n:.io de Mari~ 
perava ao adversário I Vlr~t>m" (1!1~): "Sum!lr't) da 

~ ,e se mostrava 1ncom- Pist.oíria ch 'Relll"'"o "'"r" •to;o ttat 
-~dll ante a exposição das -~l11s oató"""" da nrnvfn,.la me· 
~ arlstãs. Não porque se ridlonal" 11905). V""~"~'~ .do lta
~ do terreno clen<tifico, llano: "Minha "l:i!dórin ~atr~"ads ., 
,..,.,.,._ eta um mestre na ciência po- (1906). veors!W do francêll. 
816rya, ·:além de profundo versado . ·Em terras da Santa Cruz. ne
da; esco~ca, Em Pascal. · fora 1 lo vastíssimo camno em f'Ue de
~ beber !!Sta licão admirável: _ senvolveu a ertonne atlvid1>d"'. foi 

A Deus~ o coração e não a ra- um dcs ""''~ valentes e f'St~nuos 
do que!sente''. 

1
. pronnlsor~ da crença crtstll 

Imp6e ligeira referência à Trlstõo d" At.aide o roloc~; ~a-
fase que lieguiu ~ . proclamação "e;ndo.-lhe fpstf<:'a. na lfl"lt& do!l 
dJr., Jkpébllca e à promulgacilo-.da :Jta~es ,,ensadores .-atnltaos de 
d&rta Constitucional de· 91 _ pto- T"Ossa hist·,rlst. ao l"r'lo de' Calrl\ 
neira do indiferentismo relÍq;loso. D. Vlt"l •"'abuon e 1i'..Jnqrdo 'Pl'r.t~ 
com a .separação da ll!reja do F.:s- do IFel"dO!I - 4a ~&1'11' · - 19~1. 
tado. o casamento ciyil e 0 enst.no pâ!!' · R3' . A "40Sar de tndo. apllCf 
leigo • a Carlos de I ·<>el o ,,, .. o&le nró-

Carlos de Laet verberou a aco- nrlo es·reven elo . p,t:Jrl' Vlt>lr•. "B 
modação, a timidez, · 8 translgên- ~u1a il .memfl'.:la nósJ os catnlii'OS 
cla. dos católicos reveland u rlls "'11'011 · nao sn.h"''ll'"!! sPr RU
verdade, infE>liz~ente at~~ll~ f';le;-~1"~'1tf> !""",~"~" . CEdllca-
mn: "nada há ma ls hipMitoler~ n- ,. · : 1 · 

11+" · nA-1! · 89) • 
'(!e do que um catcm~o brasÜct- . 'e.os lot'"''S ""0

" d" bons ser-
.~ •• (t, . Vl~'ns nor t.le nrPstsld<"!:: l csusa 

,. .. lfni.OIIA. r .. ~ on .. stllo o Snmo Pon-
Pois bem. Naquela quadra, em 

que estiveram em voga a trrell
!!losldade. os excéssos laiciz.antes, 
~ cri!!!.!..~('~!' !'~~!!. ~~~~!~'!!!~;2~ 
nregoelro das· verdades cristãs. 
Proftmdo conhecedor da d<:utrina 
catól1ca e seu fiel intérprete, 
..,}}lverizou êrros e confutou adver
<S'I11'ios. Era um polemista, e qu\!. 
polemista! 

D. Joaquim Arcoverde, cardc:t!
arcebispo do Rio de Janeiro, 
a1:>rovando o Uvro "HERESIA 
PROTESTANTE "t, -proclamou: 
"serem ai frequentes as ouestões 
de Escritura e Dogm&., exul<madas 
pelo Exmo. Sr. Dr. Carlos de 
Laet, contra os fautores "'a he
resi~.t e detratores da doutrina 

Ufice P'" _Jrz ou,. PTtl sabre t.udo 
um santo

1 
fie cfis•.tnlltlf-1o com o 

titnlo de- Cnn"e Rom11.no. 
0- nom• """ ,..,",~" "" T ,.,.t, 

vadõ -·il·~· -hlstó~~-da-IIIft1;, tor-
'1011-AP- uma colnna de fooo. c111t 
a todos. nos gute n!IS t.revaR ela 
atuaUda<'e . 

(1\ VERDADF.S RtSTóJtlflAS 
- Estlnta. Tlp. Su.lf!!llana - 190!, 
u,;l'. 57. •• A FDTTCACAO (.'RIR
TA" - eonferencia de Carlos de 
r.aet no Circ111o Católico em %'f 
de Junho de 1900. 

(%) Dlscut'SO de paraninfo na 
Academia de Cotnéi'('IO, em .Juiz 
de Fora, aos 3 de dezembro de 
1!107 ~ I 

católica, nada encontrando. ~ós ~-- ,.,JJ 
que destoasse dos ensinamentos · F 
da Igrela. antes pelo contrário, I 
Nos edificando de ver êsses ~nst-
n:Jmentos manejados com prect- . 
~ã<: e acêr+;o por um leigo, si b-.n 1 
QUf' homem vers_adfssimo em lP.·. ' 
t!'a s c> ciências hum a nas". 

Neste livro. HERESIA PRO
l"J<;STANTE. notâ,•el estudo sôl)l'f' 
q tnterress<in dos -"nlos e do!, 
Santos. o autor também dPstaea 

' q:lnm: · cheiRS de erudici\o ,.. 
•. --a -ll.elle_~.c.ão--n.l_ll!_ 

gs_ 'IJ 



r Recepcionado no Tribunal Superior do T raba~ho o doutor 
1 

ThemistQdes Cavalcanti; Procurador 6 P r a I da Repúblka 

I 

. . . 
de Menezes ~ - o discurso Min:stro Geraldo Bezerra do 

. O Procurador Gera~ .da Repcblica, dr. Themistocles Ca- ~ mais alto poder da Justi ça do Traba:lho. Das homenagens pres· i 
I valcanti , em recente visita feita ao Supremo Tribunal do T ra- tadns ao ilustre patrício, damos aqui, o discurso pronunciado 
! balho, teve carinhosa r ecepção por parte dos mcinbros do 1 pelo Presidente Ministro Geraldo Bezerra de Menezes: 

l 
Srs . ~iinistros : 
Honra. nos ho je , , com n. ~na 

,-isita a f s te Tribunal o clr . 'l'e-1 
m!s toc les Bran dã o Cav<tlca nti, 
cligní.~ s i mo Procurá<lor G~;:ral ;J é\ 

H<:pO.blica. . Há. ce rca de '!Uinze 
n nos - poi ~ o ~cu u1·im eirn 1iy ro 
data de 193 ~ vem con trõba in!l'l 
S Ex cia . para a expn ns:i o das 
letras i u ridicas naciona is 

Há. no escritor 1'e m• l'tocl•!s, 
CaYalcanti do:s traGO R ·(j ue con- • 
slderar: a ." seguran<;a do r,s til o "I 
a lndepend ên.-;a das suas id é i:J.~ 
e concfl itos Jurista intra. ns i ~··!ll- J 

1 
te, pos lti,·o s eguro não -•o Ínprc_ l 
endc n <lirci~o como um simples 
jôgo <1e palavras mas Llm e.Jn - , 
junto t.le normas e r e gr.1.s flUe 
rege1n n. vida c 1n s oc ied ··Hi c c as 
r egem entre as ~ocledail es . 
Seus livros s ôb re dlrctt o cons 

titucional e administrativ,, r evE·
lam um <'Splrito dotado llC qua
lidades ex<'epc iona!s Llma i"'t ~ :i 
gência. que se não limita ~, o "c~ . 

'su iBnlo" nnot tilia n o e lt. aplica 
~ão invariávPI e ft· ia dos t ~ x.t~!-
lcgais. Expositor c laro ag-i 
convincente, re\·ela se u1n nH? ~. 
tre Infatigável que nos fnz tern 
brar sob muitos aspectos ,vp1e. 
les pedagogos norte.ameri<'anos 
lllenos empenhados em ..,;.:ôbir 

rudi<::lo do q ue em \"U~g"risar o 
sabPr cnlocando_o <1est''l.rt'3 ao 
akance de túdas as cla.RF <'f' ~ o - I 
ciai> . Scl<l dú\-!da , csPn a r itUilP 1 

,contlnua na 3• JJ6&1ua) 
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.~.~~~~P.f.!.~.~.~~ ~ ... ~.~·:: .. ~. ••m•J 
1nsão, muito concorreu par11. o to, lhe foi atrlbuido pelo govi!t·· 
•eu prestigio intelectual em nos. no atual - o d·e Procurador Go
Jo pais. ral da Reptíbllca posto da mais 

O magistrado nli sacrificou 0 alta responsabili{iade, já . exllrci. 
Jscritor. Ambos ~entlram (IUC do ;Jor tantas figuras etm~entes 
havia muito a explicar a esc!... caben~o..,1ne destacar a ú;tnn'*- -
rece

1
• a informal' dentro do o mimst~o Hahneman _Gmmarães, 

tmen~o mundo do direito. o dr cuja ~Ohda .cultura JUrld iciL. :>Ó 
l"emlstodes Cavalcanti anotou é por SI, lhe asse~?rou o !ngres. 
prefaciou a famosa obra do pro. so no Supremo :r~·1bunal Fe<ler!l.l. 
ressor Roger :Bonnard tntituht. A tOdas as m•ssões que os p o· 
da "Sindicalismo Corporativismo de-res públicos lhe tee)tl confia_ 
e Elstado Corpor'ativo". A f fl~n- do. e estas numerosas, o. Dr .. _Te. 
f;lmos uma alta atmosfera inte.. m.l>!tocles Cavalcanti tmpruoJ.e 
lectual. As figuras mais rcpre uma nota pessoal, revelando án\. 
,J·entatlvas do pensamento jurf. mo construtiVo e desaprôço â s 
I!Co e social moderno - Haroldo suas fórmulas cristallzado.s pelo 
Lasky, Kelsen, Char!ler Ortega comodismo e pela rotina. 1 
r Gasset. Dugui.t -.!oram lnvo . Magistrado por excelên>Jia, ni'to 
eadas. e ~eu_s prrnchnos .i<'lbatidvs 0 (J ue circunscreve a açüo a.o 
pdo prefaciador com precisão e texto dos códigos e dispositvo~ 
lucidez. Mas, nl'lo se limitou a legais mas aquele que se etoo. 
autorizado comentador da obra ciona 'que analisa que comparo• 
tl. e R.oger Bonnard a focalh:at· aa que deduz. ' · 
teorias & os pesamentos alt de. 
fE>nd.ldos. Fez mais 0 ilustre ju. 
rlsta brasileiro. Quis n.centuur 
.como acentuou que as t~onvEJn~ 
(:Õea coletivas ·a solução jurícli. 
oea. dos conflitos do trabalho e us 
organizações .sindicais c.mstltu. 
..,m "proce~sos novos de integra. 
Qll.o, no sistema dcmocr[ttico, da. 
quilo que êste necessita para 
~-transformar a democracia in. 
dlvldualista democracia de ela!. 
•es. em democracia soctal o • que 
cotTesponde a um a-ráu superior 
da sua evoluç:ão". Seu esfôi'CO 
consistiu em demonstrar á mar. 
gem do livro traduzido, que "a 
Integração dêsse novos órgãos 
mais é si:m~-9 o govêrno do povo, 
não cleformã antes élev:ot o s~ri. 
tido da democracia, que nada 
para o povo, pelo povo. mas quo 
ISO se pode constituir oor meio 
l(le uma intervenção nos- negócios 
JPiíblicos de tôdas as fOr~:as quê 
realmente Qontribuem para a, vi. 
ela e 0 progresso social: os _que 
1: rn.balham. os que produzem, os 
iq ue constituem efetl vamoente o 
Eetado''. 

Assim. poi~. n 0 conceito d<> 
Dr. T emlstocles Cavalcanti, o 
.o direito não pode despr~zar, 
:nos dias atuais os el&mentos que 
~onstltuem a estrutura econômL 
('.a da i!ocleda.de. Nessa mesma 
ordem de idéias Alberto Torres 
~~;ustenta,ra que os regimes l<f.o 
t<e poãem dizer bons senão <JUan
Cl o adequados á terra e ao povo 
4:! ue regem, e apropriados :ws 
eeus proulemas. interêsse~ e ne. 
cessidacles. Evidencia-se e1n tais 
8 firmativas uma perfeita idcnti· 
drrde de pensa.mento, uma harmo. 
;nia de idéias que coloca o nosso 
:'\-lsltante ilustre no plan<) daque
les que, en~re nós, melhor .;ou. 
•>eram focalizar os fenOmem's po· 
niticos econômicos e sociais bra· 
eileiros. lileus livros caracteri. 
tZam os dados primordh:.is rio 
t" fato jurldico" como con~equên. 
<'i>< das transformações da ci.ên. 
ela do direito e da cultur;~ co· 
l €-tlva . 

Certo, o direito moderno com 
t.ôda a sua complexidade c dt~li· 
cadeza. está consubstanci3.do em 
:rntmerôsos pareceres Elmõti<lo~ 
V E' 'o Dr. Tem!sticles Cavalcanti 
l'la sua árdua função de Procura: 

;!llor da ReDública. no Distritã> Fe. 

Insisto em àfirma.r: o Dr. T~
místocles Cavalcanti não 0 ü 
funcionário ptíblico de ndm\!:iS• 
tn~Qão ou de justiça exercendo a 
sun. atividade dentro dos :imites 
do seu cargo. Dtlste êle se ser. I 
ve para. transmitir lições orig-i.l 
na ia e sugestivas. Sua prese·n • 
ç:~, na. sala de sessões dêsto 'l'r!· 1 
bunal Superior, exprime o ~eu 
aprêco a esta. Justica espeecu.Ll .. ' 
que constitue, no mundo con-, , 
tempor!l.neo, o elemento de e(lui. · 
!lbrio entre as fOrças do capital , 
e do trabalho. \ 
. A riqueza a fõ·rca e a. mag-ni. 
tude dêsile '"direito 'novo pôde I 
o Dr. T emistocles Cavalcanti : 
sentí_las ao comentar o li v; o de • 
Roger Bonnard. I 

Os problemas trabalhi~tas a~ 
questões de legislação · sociai, !:S 

1 

divergências doutrinárias sôbr e I 
os m1\ltiplos aspectos da. Justiça 
do Trabalho - que tanto se tem : 
inspirado nos arestos e .n.as <lt· 1 
cisões do Supremo Tribum..J F e- . ' 
dera 1 - são familiares '<O pre. 1

' 

claro jurista, que há de digilifi-1 
car, como os seus anteees~:;or es, 
a cátedra da Procuradoria t3 cnd 
da Repüblica., continuado as~im 
ll.s licões eloquentes que emaua:n ~ 
dos seus livros e dos sens nu. ' 
merosos pareceres. · 

Vale mencionar - e honra lhe 
seja - a atuação decisiva õo i 
Ministério P1\blico do Trabalho ' 
que se impôs á confiança das 
partes e de quantos intcgTam oo I 
órgãos trabalhistas não só pelo 
clescortinio e esplrlto de coope
ração do eminente Proeur::dor 
Geral, Dr. Américo Lopes, ma s 

1

. 
pelo trabalho eficaz e co nvin· 
cente. dos ilu'stres Procuraüore,q. 
Luminosos pareceres quer da 
Procuradoria Geral, quer d3.s H<:. 
g!onais, são q uotidianaman:e li. 
dos e considerados por . êste Tri. 
bunal. 

Sr. Dr. Temístocles Ca val· 
canti: 

Sentimo-nos sumamente des. 
vanecidos e agradecemos. a sua j 
visita a êste Tribunal Superior. 
que, dentro dos seus recurs os e 
das suas possibilidades t e m pro. · 
curado tornar efetiva à nua mi s. 
são fundamental de estabelecer 
a justica. a ordem, a conciliaçàú, 
a uaz na11 relacõCjl de trabalho .. 

@ 
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Dissídios Coletivos do Trabalho 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

~ 

" São êstes, não há dúvida, os dissídios 
mais típicos da Justiça do Trabalho, mormen
t e quando se apresentam sob a forma de 
"conflitos coletivos de inlterêsses ou econômi
cos", em qUe se tem em vista a necessidade 
de serem estabelecidas novas ca·1dições de 
t rabalho. 

Não se justif,icaria, mesmo, no dizer de 
aJguns autores, a existência de uma jurisdi

.'ção de natureza especial, como a que funcio
na em nosso país desde 1941, se aos tribunais 
do trabalho coubesse, apenas, dirimir ques
tões exclusivamente jurídicas. Pois, em tais 
dissídios, fôssem êles individuais, ou coletivos 
de direito, teria o ~ juiz trabalhista de ag.ir 
como o .magistrado da Justiça Comum, que 
poderia, assim, ficar também incumbido de 
julgar as controvérsias surgidas entre empre
gados e empregad'Ores. E~ o que , aliás, já 
ocorrerda, no caso particular dos Juizes de 
Direito investidos na administração da Justi
ça do Trabalho, nas comarcas onde não fo
ram ainda instituídas Juntas de Conciliação 
e Julgamento, conforme dispõe a legislação 
vigente (C. L.T. arts. 644, 668, e 669) . e ficou 
mantido pela Constituição da República (art. 
122, § 3.0 ). B!15taria, em conseqüência, ampliar 
m: quad<ros da magistratura comum e intro
duzir no dire1 ~o processual civil determinadas 
regras para serem obedecidas nos trâmites 
das ações trabalhistas, especialmente a obri
gatoriedade das propostas de conciliação, 

maior oralidade, concentração e rapidez na 
instrução e julgamento dos processos, bem 
como a faculdade de executar ex-officio as 
sentenças proferidas. 

Mas, na realidade, com essas medidas de 
caráter puramente formal (e não obstante o 
exemplo ac,ima invocado, que só atinge, aliás, 
por exceção, a primeira instância da Justiça 

do Trabalho), não estaria resolvido o grave· 
problema criado por um düeito novo, como o 
Direito Social, em cuja aplicação ._de pre
dominar forçosamente critéri~ específico,61 
em harmonia com todos os preceitos corpori
ficados nas leis de proteção ao trabalho. Daí,. 
por certo, a observação do ilustrado Dr. ·Juan 
Menendez-Pidal, em recente conferência rea
llizada perante a ·Escola Social de Madrid -
" .. .la posición dei Juez de lo Civil ante el De
recho que aplica es diferente a le de un Ma
gistrado dei Trabajo, no soólo en cuanto a su 
modo de actuar en el proceso, sino en cuanto 
a la manera de interpretar la Iegislación sus
tantiva, más rígida en lo civil, mucho más 
flexible e influenciada por la equidad y espi
ritu social en lo laboral" - (Efficacia y La
bor de la Magistratura dei Trabajo, edição 
"La Nm:mal" - Madrid, 1947, pág. 21). 

sidade do momento social, trazendo ao em,
pregado uma justiça mais rápida, e, sobretu-· 
do, aparelhada de critério mais elástico do 
que o dos Juízes comuns" ("Diário da Justi
ça", de 19-3-48 - Recurso Extraordinário n.0 

10:659). 

Tese idêntica sustenta o preclaro Minis
tro Castro Nunes, que focalizou no Supremo 
Tribunal a interpretação das leis trabalh.istas 
pela Justiça do Trabalho, "cujo âmbito de 
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apreciação - acentúa - é mais largo do que 
o da justiça comum para possibilitar soluções 
que a rigidez dos textos poderia excluir". No 
voto então proferido, o renomado constitucio
nalista torna ao assunto , com esta pondera
ção: "Não ultrapasso o campo dos fatos e 
provas, nem transponho a esfera de simples 
interpretação, onde aliás a justiça- paritária 
se pode mover com amplitude maior, dados 
os critérios mais elásticos que constituem um 
dos caracterusticm,• da mais moderna provín
cia jurídica". (In "Jurisprudência Trabalhis
ta" - Vol. I, fase. I! - Imprensa Nacional, 
pág. 280-283 ). .. \ 

llão picctso ãidilgãt ctbações. -·Os tribunais do trabalho haviam de sur-
gir, portanto, como jurisdição autônoma e 
prdvativa, para aplicar, sem apêgo aos crité
rios tradicionais, o novo Direito, que é o maior 
acontecimento jurídico dêste Século .c~:r:iielie
r~já pot entit 8n*e:a po:R:.eB:eieres, eotrrtr o 
s~-;:nl8 elê tFe.a!!:lh~tet!r. Evidencia-se, hoje, 
em todo o mundo civiLizado, sob a inspira
ção do mais alto sentimento de justiça social, 
uma forte e generalizada tendência para a 
valorização do operário, integrando-o na vida 
social. Certo, já não basta reconhecer a "no
breza moral do trabalho", pois, como vem de 
há muito doutrinando a Igreja pela voz de 
seus gloriosos Pontífices e o recorda ~ua San
tidade Pio XII, ria mensagem do Natal de 
1942 - " ... a Igreja não hesita em deduzir as 
conseqüências práticas que se originam da 
nobreza moral do trabalho, e em apoiá-las 
com tôda a sua Autoridade. Estas exigências 
compreendem, além de um salário sufdciente 
para as necessidades do trabalhador e sua 
família, a conservação e o aperfeiçoamento 
de uma ordem social que torne possível a to
dos uma segura, embóra modesta, propriedade 
privada, que favo-reça uma formação superior 
para os filhos das classes trabalhadoras, par
ticularmente dotados de inteligência e boa 
vontade, e estimule no povo, no bairro, na 
província, em tôda a nação, o cuidado e a -ati
vidade prática do espírito social que, mitigan
do os contrastes de interêsses e de classes, 
proporcione aos operários, ao invés de isola
mento, a experiência confortável de uma so
lidariedade genlllinamente humana e cristã
mente fraternal". 

. 
• nobres diretrizes fixadas para a realização de l I I Aí estão, em oportuna e feliz síntese, as 

' uma política social adequada à época em que 

vivemos , época de crises e de transformações 
que se estendem e aprofundam, no processo 
natural de evolução da humanidade. Se a vio
lência, por si, nada constrói, - o que é ver
dade inconteste - cumpre, então, numa in
cessante e total conjunção de esforços, orien
tar com segurança e prudência a necessária 
reestruturação da sociedade, em bases cada 
vez mais justas, para redimir o homem e 
dignificar o seu trabalho, dando-se a · todos 
a conciênc,ia de sua origem e a confiança em 
seu destino. ._;.__..... 

.J. --- "- ----
Compreende:..se, pois, nessa ordem de 

idéias , a magnitude da ação do Estado, que 
terá assim de ab:tltnger, efetivamente, os mais 
diversos setores do meio social , por intermé'
dio de seus dir,igentes, legisladores e magis
trados. Ao lado daquêle.s que governam e le
gislam, responsáveis diretos pela política que 
também se inspira e concretiza na organiza
ção econômica de cada país , incumbe à ma
gistratura a função relevante de assegurar a 
ordem jurídica com a aplicação atualizada . 
dos princípios ou leis em que se fundamenta, 
para realizar e manter sempre vivo o ideal 
de justiça, que lhe dá conteúdo e finalidade. 
Impõe-se, destarte, por efeito das contingên
cias que se vêm acentuando em. nosso tempo, 
reconhecer a posição excepcional e delicada 
dos juízes e tribunais do trabalho, no quadro 
geral da Magistratura do país. Por isso mes
mo, como se tornou pacífico em Doutrina, na 

Jurisprudência e na Legislação, é que os ór
gãos da Justiça do Trabalho, têm, como ele
mento marcante do seu poder jurisdicional, a 
competência norm'atdva, que lhes permita agir 
com eficiência e presteza na solução dos dis
sídios coletivos de natureza econômica. Des
providos dessa competência específica e ver
dadeiramente orgânica, jamais poderiam os 
tr,ibunais do trabalho cumprir sua alta missão 
constitucional. 

Bem evidenciada está, portanto, a razão 
precípua de se ter inscrito na Constituição de 
1946 o postulado que veiu confirmar (e, não , 
estabelecer) a competência normativa da Jus
tiça do Trabalho. Obviamente, não se há-d'e 
interpretar como restritivo, face ao direito 
constituído, o preceito fundamental do § 2.0 

do art. 123. Porque a especificação dos casos 
terá, sem dúvida, de ser condicionada às fi
nalidades que d'eterminaram a criação dos 
tribunais do trabalho . E a final.idade maior 
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um pr,ivilégio em ft.or de determinada classe 
de trabalhadores, c jos .salários a.scenderiam 
a níveis muito supe inn;s aos estipulados para 
as demais categories profissionais. Limitada, 
por tais fatores eJ ,contingênc.ias, a aplicação 
do princípio contido no art. 766 da Consoli
dação das Leis do Trabalho, certo é, no en
tanto, que o problema da justa distribuição 
dos lucros encontrará solução mediante opor
tuna e adequada regulamentação do preceito 
constitucional inql{Jído no art. 157, inciso IV 
-· "participação obrigatória e direta do tra
balhador nos lucrós da emprêsa, nos têrmos 
e pela forma que a lei determinar". Aí é que 
estará a reparação de qualquer possível insu
ficiência na fixaçã.o dos salár.ios dos trabalha
dores que conco~rem para a obtenção de 
grand'es ou fabul~sos lucros, os quais, não 
sendo auferidos pqr tôda~: as empr"·sas, jamais 
poderiam ser d*'tribuidos equitativamente 
através de aumen~os de salários determinados 
para todos oo ~ntegranté's de uma mesma ca
tegoria profissionál". 

lado, que Tribu
de re
entan-

1947, ao passo que 
proferidas 71 de-

cisões de igual natu..reza. Via de regra, para 
os aumentos de salários decretados, estabele
ceu êste ófgão da 'Justiça do Trabalho, não só 
uma possíve!"" uniformização ou equivalência 
das majorações percentuais, senão, ainda, 
certas condições, como sejam: 

a) ~data ba.se para os cálculos; 
b) -vigência dos aumentos a partir da 

decisão do Tribunal Regional; 

c) -assiduidade total do empregado, sal
vo os casos de falta por motivo de 
fôrça maior ou enfermidade, com
provados na forma da lei; 

d) -exclusão dos empregados admitidos 
posteriormente: ou à data da instau
ração do dissídio ou à ruata base fi
xada para o cálculo das majorações 
de salários; 

e) - ~mputal' dos abonos provisórios 
e das gratificações não ajustadas, 

. para efeito dos cálculos; 

f)- compensação de aumentos espontâ
neos, concedidos entre a data do 

ajuizamento do dissídio e a da deci
cisão; e, ·finalmente, 

g) -proibição · de restituir ou diminuir 
salários, por efeito da decisão sôbre 
o dissídio. ~ ~ 

~ 
Tais questões suscit~r Vivos debates. 

Cito um exemplo. Pelo · gão 
da categoria profiss,iona interess~a no dis
sídio, foi interpostofiecurso ex aordinário 
para o Supremo Tribunal Federal e decisão 
da mais alta instância trabalhista, entre as 
quais a da assiduidade integral. 

Dei pela manifesta inadmissibilidade do 
remedium juris impetrado. Houve agravo, mas 
o despacho denegatório foi mantido. 

Sustente,i, então, que o aumento de salá
rios aprovado pelo Tribunal Superior, no 
exercício legítimo e ponderado de sua com
petência normativa, havia que prevalecer nas 
bases e condições estipulad,as. Entre os argu
mentos aduzidos , destàco o seguinte: 

"Não se trata de - "obrigar quem quer 
que seja a uma assiduidade total para fazer 
jús a seus venc~mentos" - confe~rme alega o 
Sindicato recorrente, invocando contra isso o 
princípio de que "ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei" (Constituição Federal, art. 
141, § 2.0). 

"A assiduidade é exigida para a percepção 
do salário majorado. Claro é que jamais se 
poderá ver nessa cláusula de substratum niti
damente econômico-social qualquer ofensa ao 
nobre princípio inscrito no § 2.0 do art. 141. 

da. Lei Magna. Embora o trabalho seja "obri
gação social" (art. 145, parágrafo único), o 
que bastaria para fundamentar a exigência 
dG assiduid•ade integral feita no acórdão, com 
a ressalva dos "casos de falta por motivo de 
fôrça maior ou enfermidade, comprovados na 
forma da lei", é de se considerar que o jul
gado não impõe a ninguém o dever de traba
lhar o mês inteiro, "para fazer jús a seus 
vencimentos" . A dedução do aumento, quan
dc ocorram faltas sem motivo justificado, 
:;:ignifica apenas que , no caso particular do 
empregado assim faltoso, êle próprio é que 
estaria demonstrando concretamente a des
necessidade da majoração concedida sôbre o 
respectivo salário anterior, cabendo, pois, 
conservá-lo no mesmo nível , de vez que a me-

qr, .Jf/, 
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Academia 
de 

w~ 
·Fluminense 

Letras 

Discurso do acadêmico Geraldo 
B. de Menezes na posse do novo 
presidente Dr. Horácio· Pach~co 
Ao transmitir a presidencia da da casa. Por isso mesmo, antes de 

Academia Niteroiense de Letras, conceder a palavra ao orador ofi
nesta solenidade, que reune tantos cial, cumpre-me apenas reafirmar 
valores sociais e culturais, muitas a minha crença_ na força constru
reflexões me ocorrem sô'Jre a tora e na eficienda social das 
missão das academias na formação agremiações culturaes, max imé 
moral e espiritual das nacionali- em paises novos como o BrasiL 
dades. Isto sem falar na sua rea- Núcleos de investigação, pe pes
ção, no dominio das letras, contra quiza, de debate, as academias es-

tabelecem afinidades eletivas, pre
param o clima indispensavel área
lização de trabalhos de alt<> signi
ficação pdra o equilibrio e o pró
prio destino das soci.eélades huma 
nas. O conhecimento cientifico, o 
pr<>gress ·, n.or;,~ i, as novRs teoria 3 
literária E e a1tisticas, tudo is;;o q •J e 
estabelece a linh1 div i~ória r ntr ~ 
bárbaros e civiliz'ld:>s -l~so tudo 
se reflete no rece3so dds acad2-
mias. 

Muito ao invés de traçar limite3 
ou fazer restrições á su • atJvJda
<le criadora, d evémO> co!lt~ihui 
para maior difus :io e pre~ tlg 
dêsses centros de trabd ho orga n i
Zldo, imprescindivd o, nã ·J h 1 c ú 
vida, á cbra da fo cn ação m .r 1 • 
intelçctu!:tl das g<raçõ, ~ 

A Acaãt~ia Nit ~ roi · nse L~ L -
tras, nevei instituição, n u·1 c3 ;: d 
tnu aos seus · pr .:>pó~ito3 culiur.,.J-; 
Se a sua hi~tória a in ia nã • é a' 
mais ricas 1de acJr : t ~cim · n'os • 
realiz~>ções, - n!io ob ;tc. nt E> os es
fôrç()s de sua prim eir a diretc ·h 
presidija pelo espirit > cult) e t' rn 
preendedor (!e Toledo Piz·• , - f e 

1 a sua C'J'Ônic~inda não se e,c,n
tra registr<~da r.a ::; páginB d s · 
grandEs en ~iclopé jias, ela r epre

G.:;RALDO BEZERRA DF. I senta, no entanto, u'Tla i licia•i •a 
fecunda , um atesiajo bem el > 

MENEZES qu~nte da índole as.>ociativa , d • 

DR . 

a «vulgaridade cansada e banal», 
como diria Garret (Víagens na mi 
nha terra--1846-11 vol. - pág . 

1

183). A exposição e o debate do 
assunto importaria, é óbvio, num1 

vitalid1de a do espidto de c •m
preemao do povv flu ninense. 

Estot convicto de que f> nova 
di r dor a, inf'egrada p )f figura; re
prese~ ativas dos nossos meios 
literáriOS, realizará o seu pr0gr -
ma de, idéias e de aç .. o em prol 
da coletividade fluminense, quer 
estimulando os jovens possuídos 
de vocação para as letras, quer 
concit$ndo o;, que já se iniciaram 

1 
extranha e injustificável inversão 

i dos propósitos dessa reuniã ::~. O 
que todos almejamos é conhec~r o 
pensamento e sentir as aspirações 
dos qu~ chega,m, dos novas donvs. 

V.JVL : "(9 ~-;;r- t{.J;t-
,.J,v 

1 
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ou se impuserarn a prosseguir as 
suas atividades nos dominios da 

1 prosa e da poesia, tão belos, tão I 
vibran:tes, tão humanos . 

Essa! considerações estão retar
dando, meus senh"res, o p r a z er 
com que ouviremos a palavra viva 
e ágil do ilustre acadênico Horá 
cio Pacheco. 

O presidente, que se empossa , 
poeta e humanista, vai discorrer 
- foi bem escolhido o tema _: so 
bre o «penacho» nos versos ma
gestosos de Castre Alves, río ano 1, 
em que se comemora o centená
rio do nacimento do po~ta baiano 

lrevelf.ndo-nos o resultado do3 seus 
estudos litErários e revivendo <:vi
brante figura, que tão admitávcl
mente soube expressar a o os o. a 

j 
poesia social. Certo, essa poe~ia 
social está concentrada, de forma 

.oarticula~:o na:LJ:strofes ardorosas 
, aa campanha aboLcl•>nista em que 
1 o escravo se torna um motivo de 
·graves preocupaçõeEt. · 

. S:m embargo da admiração na
CIOnal pelas «belicosas tubas con
doreiras» de Castro Alves, e'lten
deram algun>: censores exageradas 
ress.altar, apenas, no cantor do «Li
Vro e a América» o seu extraordinà 

; rio poder vt>rbal. Mas a \'erdade 
inrontP.stável é <iUe ~ poeta que 
alçou a sua voz para reivindicar 
direitos oprimidos, como em «Vo
zes d'Africa» e no «Navio Negrei
ro», ou ergueu-a para ferreatar ti
ranias inglórías e prenconceitos so
ci~is, era também grande emotivo. 
Desse, como do . épico, nos falará, 
com a sua autoridade de professor 
de História da Literatura Portu. 
guesa da -Faculdade Fluminense de 
Filosofia. o acadêmico Horácio Pa . 
c~~c.o, profundo conhecedor da sen
Slblhdade e da inteligênCia brasi
leira. 

Dito o que, manifesto, por fim, o 
meu profundo reconhecimP.nto á co
laboração que me foi dispensada 
pelos meus dignos colegas de di
retoria e reafirmo aos novos diri
gentes da Academia Nlteroiense de 
Letras os meus votos de fecunda 
administração. 

<JS- '11 
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DEL~GAÇÃO PARLAMENTAR 
BRITÂNICA 

I 

Visita ao Tribunal . Superior do Trabalho - Discurso do Sr. Ministro 
Ger.=-ldo Bezer~a de Menez~s - Exposição do Sr. George Woods, na 
Sociedade Nac1onal de Agricult ura, sôbre problemas cooperativos _ 

A partida, ontem, pa ra Sio Pa ulo 
. Os parla!l1entares b~·itânic:os, que se encon- cooperativo local, mas da. natureza m~ma das 

tra!ll em vis~ta ao Brasil,, estiveram, ontem, em massas. Que na Eslovaquia atualmente dois 
visita ao Tnbunal Superior ~o. T rabalho. Esti- grande:s receios assaltam sAÜs l ideres COO""' ti 
veram u ·esentes, além do Mmist ro Morvan de 1st • 1 ! · - >:-ra -
Figueiredo, os Srs. Oscar Saraiva , consultor v as. a · n iltração comunista e o propno go
jur!dico do Ministério Euvaldo Lodl J ã verno esloveno, cujos m embros cla.s.sl!lcam 0 
Daudt d'O!iveira ' ' 0 0 movimento cooperativo de reacionarlo e facis-

Co.ube a o Ministro Geraldo Bezerra de Me- t as. Mas, ante esse d u plo temôr, os cooperati
nezes saudar os ilustres v isitantes, que assls- vist as \!.~em-se para d·e!ender suas aspirações e 
tiram a u m julgamento do Tribunal. o ch efe reallzaço.s · 
da delega ção, deputado trabalhista Mlchael Com r eferencla à Belgica, fez Igualmente 
Stewart, agradeceu a saudação, tecendo elogio- intez:e.s.santes d€<llar açóes. O movimento est á. 
sas considerações em torno da Justiça do Tra- Intimamente art.iculado com a Aliança • Coope
balho no B rasil . rat1Va Il_lternaclOnal, sobretudo através das· 

Damos, a seguir, o discurso do Ministro organi2!açoes de consumo . Disse que neste pais 
Geraldo B ezerra de Mene21es, presidente do Tri- a conciencia. cooperativista é permanentemente 
bunal Superior do Trabalho: !ortalecf~a no seio dos clubes d e estudo larga-

Senhores Membros da Missão Parlamentar mente d lSSemlnados, onde as questões funda-
Britânica. mentais são amplament e d ebatidas, visando, se-

Na vossa cordial e íecunda visita a os pat- bretudo, a. ronclllação do~ grupos d e produtores 
.s da América Lat.ina, provàvelmente Ides ou- e consumidores. 
lr"' pronu.nclar muitos discursos. As cooperativas rural& d estlnguem-se ã 

. Po~ isso. mesmo, del!ejo a listar -me n a. qua- compra de m aquin ismos e de todos os iustru
h dade de !Piesldente deste Tribunal, entre mentes de produção, sendo porlsso consideradas 
,aqu~~e1~e '(os procura rão poupar de maiores como Ol'ganismos conservadores, que alguns cha
acr , s . mam "reacionários" . As urbanas, como é obvio, 
r · '\ 0 mlsd.o . ~ j ã. o @elarou o vosso 1n- são organismos sociali&tas Inspirados pelos co-
,.~ e.. . e, Dr. :M:ichael I=Jtewart - Dllo en-, munlstas em seus Intuitos e propos!tos des!n-

nellh_J,1llt carater ec~Om!co, isto 4, nA.o t egraderes, visando cavar fUntlamente o antago-
se ·tles~.< •. .., 'concl~-.::iÍo ~ ;;â~a~o~ 0 ;;. -=~~~.: wlsmo_.relnani'.!. ..... · , 
comercta,18.~esejals, apen~· estreitar os laços. Em sua recente~aita · a n OR" loc«:icbd.eo! 4\1' 
da. tradicional amiza de ent o Brasil e a In- França, inclusive Paris, Louveln e L!en eneon
glaterra.. E , visando dar nna viva. a essa.s trou uma tnatabil!dade pol!tica. bem pronuncia• 
esplênidas ~spirações,. quer s conhecer a~ nos• da, em virtud-e dos con!lito6 !los pequ-enos gru· 
sas lnstitmções pollhcas, urldlcas, socia is e .pos que se hostilisam. Em toda p arte havia. 
'culturais ; sua. estr utura, seus processos de um passimlsmo slntomatlco, exCiltO dentro dos 
'composição, seu funci l:tamento ; e esse contac- grupos cooperativistas, cujos lioderea estão anl· 
t o vos permitirá veriíicar que, sob n umerc.sos mados da. m-elhor bOa vontade e esperam supe
a spectos m orais e espirituais, o Brasil multo rar as cri&e.'! 
se tem beneficiado dessa amiza de. Voltandd, ainda. uma vês, ao seu têma. pre-

H omens ident!ficac"#>S com os grandes pro- ferido, af irmou que a Eslovaquia. tem no mo
blemas do mundo m oderno, reJ;lrese11;ta~tes de menta a tarefa d·e dar um a estruturação QS5ea 
duas· g randes correntes da opimão pubh ca br1- do oraanlsmo muscular das idéias enormes, cal• 
t ânica - trab~lhadores e <;onservadoces - não dead~ n!l. gr:oerra . Esta. tarefa cabe ao movi
podem ser mais a )tos os htulos n,em mais n o- menta cooperativo e avança que as u ltlmas 
bres as credenciai.s com que .v os apresentais eleições confundiram-se com a proprl.a luta pela. 
para estudar, a nalisar e pesquisar as conquis- libertação nacional , 
tas do n osso pais . Dentro as organizações que estrutu~am o 

O prestigio l.!niversal do parlamento inglês, atual movimento esloveno, citou a.s cooperati· 
com as suas n ormas seculares e seus preceitos de credito locail artlcu ladaa ãs !ooera.ções 
inveterados; sua. fé inabalável na. democracia; 'd!s amblto nacional que vêm :proporcionando 
a psi~ologia, o senso da ordem, a disciplina, a r ecursoa de produçã~ mediante !lnanclamentos 
s-:ren~dade exe.tnplar do vosso povo, tõ<;~as essas ad uados. No grupo da produção agro-pecua
VIrtuaes ind.ividuais e coletivas da. G~ã Breta.- rlaeq redominam as cooperativas agrícolas pro
nha têm influ!do P~<;rosamente na história de . ria.Jente dita, 311 de latic lni05, as de pecuarla., 
f ormação social e pohhc3; do Brasil. . 'P iti 1 1 1 da indt:lltrla. -extrativa a!ir-

Srs. Membros da Missão Parlamentar Brl- as v v n co as e M • 
tll.nlca: 

Nossa. legislação social a uxilia, fortalece o 
defende, em todos os sen tidos, a paz do ho
mem que trabalha, do braço ou do cérebro quo 
produz, e assim procede não só por um elemen
tar principio de ordem como ainda. porque o 
encara como uma energia nuclear da. nação. 

A tarefa deste Tribunal que, hoje, se en
g randece . com a vossa vjsit a, é de extrema 
complexidade, pela sua natureza. de órgão des
tinada. a dirimir os dlss!dios oriundos das rela
ções entre empregadores e empregados. E' um 
órgão de v!gilê.ncla e de defesa, de medlaçl!.o 
e julgamento, e posso afirmar-vos que os efet. 
tos . da legisla ção social sôbre o n osso povo 
têm s ido inestimáveis, porque esse direito novo 
age menos em ·superficie do que profundidade. 

· A funçã o deste Tribunal é, em slntese, a 
de coordenar esforços e promover sempre e 
cada vez mais o equ!librio entre o capital e o 
trabalho, a harmonia d~.s nossas classes, a 
dignif icação do trabalho individual e coletivo, 
a formação de uma sólida consciência social. 

Senhores : 
Além da lealdade, do cavalheirismo, do ln· 

transigente esplrlto de justiça e de bravura, de 
que tendes dado tantas provas rigorosas atra
vés dos séculos, pos!mls uma outra virtude 
rara, particularmente hos tempos tão confuso:~ 
e agitados em que VIvemos : o senso do hu· 
mor. \. 

Lealdade, porque t endes sabido honrar os 
vossos compromisscs; esph'!to de justiça pelo 
elevado grau de sabedoria e dlgnldadê com que 
9.preciais as causas mais dif!cels; bravura pela 
vossa decisão de lutar sempre pelos mais fúl
g-Idos ideais humanos, enchendo de lances 
rmortais as pâ.ginas da l'listórla da civilização, 
~. ainda há pouco, na. áspera emergência da 
~uerra cruenta contra o nazismo, em qu-:l nos 
la temos juntos : senso áe humor em tôdas as 
~oras da vossa nação exemplar. E tudo Isso 
nesmo nos n1omentos em que as experiências 
mtocráticas julgam em perigo a f orta.leza in• 
lestrutivel da democracia . 

Conta -se que, um dia , em congresso de en• 
;!no em Londres, um velho reitor de Universi· 
lade, ao ouvir a s lamenta ções, t antas vezes re
letidas, sõbre a decadência dos estudos clãssi
!os, advertiu com ironia : "ficais tranquilos : o 
íl'ego nos onterraril. a todos". Passaram, . de 
:ato, os seus inimigos ; sucederam-se outros; 
mas o grego ficou. E' o que se dará com a de. 
mocracla. Estejamos tranquilos : ela nos enter· 
~;ará a ,tQ401"*'_. 11- · 

Nossa jornada através dos tempos, para. 
realizar os ideais democrá ticos, não t em, é 
certo, a extensí'i.o da vossa. Há, porém, um 
ponto que identifica e confunde os dois palses 
amlg'OB : o m esmo entusiasmo, a · mesma pai
xão, a mesma tl.nsla. de ·v iver à sombra da 
velha árvore da democracia. · 

Saudando .a perseverança e o equil!brlo das 
atltud~s do povo inglês, representado, neste 
~ nstante, por tão -eminentes personalidades; ett 
também saüdo, na qualidade de Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, o esforço· e a 
tenacidade com <[Ue esse mesmo povo trabalha 
para a sua .completa recttperação, dentro dos 
~éus !nvenclvela pnnclplos democrâticos, para 
~alot expressão e glória do Império Britâ
nico." 

Na Sociedade Nacional de A.gricultu1·a. 
Um dos membros da Delegaç[o Parlamentar 

Britll.nica, o Sr. George 'vVoods, d o Partido Tra
balhista e elemento de des taque no m ovimento 
cooperativista em seu pais, esteve recent emen
t e n a F rança, • Belgica, }1:ungria, Tchecoslo
vaquia e R ussia observando os diversos aspec
tos do movimento, sobretudo em s uas conse
q,uências no a p.ós g uerra . 

Aproveitando agora , sua 'Visita á Ame
r ica do Sul, está Igualmente empenhado em co
nh·ecer o que temos realizado em torn o do as
sunto. Assim, agind:~ em a rticulação a. Em
baixada Británica e oos Srs . Carlos Lacerda e 
Valdiki Moura. promoveram uma reunião ontem 
verificada na séde da. Sociedade Nacional de 
Agricultura, com a presença a inda dos Srs. : 
Arthur Torres F ilho. presidente daquela So
ciedade e Reitor da Universidade R ural; Clif· 
fn:t!:d --~.'f"ft"' a _n lt.. d J A .n..-.t :..."riLh.!l l h i c :f:.o.-.il a-..W.n:.'IJ~A i Y S<I 

mn:ndo que em ~.t'lnas d ~ produção muito d iver
sificada, u m só ~-redutor póde pert:ncer a cada 
uma d as ditas soci<Xiades. 

Segundo o esquema federativo, essas orga
n izações locais elegem seus rep~entantes n !l.S 
entidades federativas de graus superiores em 
cada ramo especializado. 

Generallzanqo sua spr:ciaçio critica do m ·.l- Jl 

vimento cooperativo europeu, acentuou a Jm
portancia da ar\iculaçt.•o das cooperat.vE\3 sln
gular€3 com as de grau .superior, com o ocorre 
n a Inglat-erra, onde as cooperativas d e consu mo 
são dirEt am ent-e abastecidas pelas organizações 
atacadistas . Re!~iu-.se á p€rmanent e a.s.sisten
cia do gov·ernoo biitanico ao movimento coopera
t ivo através de seus agentes especializa:dos - os 
Registros - e á obrigatoriedade l egal de serem 
con vocadas reunitres trimestrais de assembléias, 
como processo de revigoramento da · conciencia 
cooperat ivistas. · 

Ao !im da palestra, expressou sua agrada
vel lmpressáo do ·movimento coqperativo brasilei
ro, tendo p alavras de exaltação e -estimulo a 
tudo que aqui vira e de q u-e se informara . 
Acredita que d entro em breves anos, o m ovi
m ent;:> cooperativo brasileiro ocu pe lugar d esta
cado no campo Int ern acional da cooperação, ao 
lado d a I nglaterra e de outros palses pioneiros . 
Formulou um apêlo para que se organizem as 
federações que oportu namen te se art iculará á 
Aliança Cooperativa I nt-ernacional, .para que se 
efetive a [Jarticlpação concreta do Brasil na co
mun idade cooperativista. mu ndial , 

Quando concluiu suas palavras, o Sr. Carlos 
Lacerda, transmit indo os desejos de todos os 
presentes, formulou votos de prosperidade ao 
movimento britanlco, pedindo ao d·epu t acto coo
perativista qu e fosse o Interprete dos sent imen
tos de cordialidade dos brasileiros aos seus com
panh eiros brit anicos. 

A partida para São Paulo 

.Segu iram. onte.ln. pela. :inanhl., por via aerea, 
para São P &.ulo os•l:membros d& Delegaçft.o P ar
lam-entar Britantca. 

O.. deputactoa tnglesea, que :f~bldos 1 
rJ'i. ~1!~.],~~~~fd;'\~~~ii.trev~~e-
t1va á lmpren.sã7 . · 

A's 13 horas, ;i-lhes oferecl:lo . um almoço 
oferecido pelo Co lho !ia Comumdade Bnta
n!ca. e Camara. Br! an lca de Comercio, tendo 
putlclpado da homenagem· repreaentantes da 
colonla. britanica. domic!llada em Santo6 : ás 15 
e 30, r ealizou-se a. visit a ao presidente da Af}
sembléi-a Legisla t i v a; e á.s 18 h or as a recei>ÇaO 
of-erecida pelo Conselho d& Comunid·ad~ Bn t a
nlca, no São Paulo Atlilj;lco Clube, segu1da. de 
banquete. . 

o p rograma de hoje é o seguinte: ás 9 horas, 
visitas ás inodustria.s: 12 e 30, visit a ao governa
dor do Estado; á.S 13 horas e 15 minutos, almoço 
n o Palacio dOI! Campos El!.seos. 

Das 15 ãs· 17 llot'1ls, os membros da. delega
ção reallza.r ji.o ind ividualmente visltaa As pes
soas intere~SSadas Q:lOII assumtoa de sua. efipe{)ia-
lídade . • 

A's 119 horas: jantar oferecido ~ eon:rul 
geral inglês, .segu ido de r ecepçA.o . 

Amanh~ pela manhã., · visit a a.o5 pontos 
pitorescos d a. capital; A' tarde, partida SX\ra 
Buenos Airee. -
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ti~~d~~·'"·ã-iffriinir os--d1ssratos or1 u uuv o ...... ...,. ... ____ _ 
ções ent re empregaqores e empregados . E ' mn 
órgão de v igilâ n cia e de defesa, de medlaçA.o 
e julgamento, e posso a f irmar-vos q ue os efe!. 
tos . da legislação s ocial sObre o n osso povo 
têm sido inestim áveis, porque esse dir eito novo 
age m en os em superficie do q u e profundidade. 

· A função deste Tribunal é, em slntese, a 
de coordenar esforços e promover sempr e e 
cada vez mais o equillbrio entre o ca pital e o 
traba lho, a har monia da.s nossas classes, a 
digniflcaçãc do trabalh o Individu a l e coletivo, 
a formação de uma sólida consciência social. 

Senhores : 
Além da lea ldade, do cavalheirismo, do In• 

transigente espir ito de justiça e de bravura., de 
que tendes dado tantas provas r igor osas atra• 
vés dos séculos, posJ;;u ls uma outra virtude 
rara, particula rmente h os tempos tão confu sos 
e agitados em que v1vemos: o senso do hu· 
mor. \. 

Lealdade, porque tendes sabido honrar os 
vossos compromlsscs; esph·lta de justiça pelo 
elevado grau de sabedoria e dignidade com q ue 
!l.preclals as causas mais dlf!cels; br avura pela 
vossa decisão de lutar sempre pelos mais fúl· 
gldos ideais humanos, enchendo d e lances 
fmortais as páginas da. história. da. civilização, 
~. a inda hâ. pou co, na áspera emergên cia da 
;uerra cruenta cont ra o nazismo, em qu~ n os 
Jatemos junt os; senso de lu~mor em tôd u.s as 
1oras da vossa nação exemplar . E tudo Isso 
nesmo nos momentos em q_ue as e'tperiências 
mtocráticas julgam em pengo a f orte.leza in• 
lestrutivel da democracia. 

Cont a-se q ue, um dia, em congresso de en· 
;!no em Londres, u m velho reitor de Universl· 
lade, ao ouvir as lamentações, tantas vezes re. 
letidas, sõbr e a decadência dos estudos clássi· 
:os, advertiu com iroxl.ia: "ficais tran quilos: o 
r-ego nos enterr a rA a todos". Passaram, .do 
:ato, os seu s inimigos; sucederam-se ou tros; 
mas o grego ficou. E' o que se dará com a de, 
mocracla. Estejamos tranquilos: ela. nos enter-
çarã. a ,tQQ,.... .. ~ · 

Nossa jornada através dos tempos, para. 
realizar os ideais democráticos, não tem, é 
certo, a extensão da vossa. Há, porém, um 
ponto que identifica e confunde os dois pa!ses 
amlg'Os: o mesmo entusiasmo, a mesma pai· 
xão, a mesma tl.nsla de ·viver A sombra da 
velha á rvore da democracia. 

Saudando .a persever&nça e o equillbr!o das 
atitu des do povo inglês, I'epresentado, neste 
Instante, por tão ·eminentes personalidades; eu 
também saüdo, na qualidade de Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, o esforço· e a 
tenacidade com que esse mesmo povo t rabalha 
para . a sua .com pleta recupera ção, dentro dos 
~éus tnvene!vels pt1nc!plos democráticos, para 
ptalot e~pressil.o e glória do Império Eritâ· 
nico." 

Na Sociedade Nacional de Agricultura 
Um dos membros da Delegaç[o Parlai)lentar 

Britânica, o Sr. George 1-Voods, do Partido Tra
balh ista e elem ento de destaque no movimento 
cooperativista em seu pais, esteve recentemen
te na França, • Belgica, Iiungria, Tchecoslo
vaqu1a. e R ussia observando os diversos aspec
tos do movimento, sobretudo em s uas conse
q uênclas no . a:pós guerra. 

Aproveitando agora, sua Visita á Ame
rica do Sul, está Igualmente empenha do ~m co
nhecer o que temos realiz·ado em torn o do as
s unto. Assim, aginda em artloulaçil.o a Em
baixada. Britâ-nica e os Srs . Carlos Lacerdà. e 
Valdiki Mou ra. promoveram uma. reunião ontem 
ver ificada. na séde da. Sociedade Nacional de 
Agricu ltura, c om e. lJresença a inda dos Srs.: 
A rthur Torr es Filho, presidente daquela So
ciedade e Reitor da Universidade Rural; Clif· 
tord German1 Adido trabalhista da Emhaixa
da., P..afael· X.S.vier Diretor do S. de Economia. 
Rural do Ministério da Agricultura; Fabl~ Luz 
Fllho, chefe. da Secção de Prop<tgan da e Organi
zação de Sociedades Coopet•ativas do SER; Dto
genes Caldas, Chefe da . Secção do Registro e 
Fiscalização do SER ;· Antonio de Arruda Ca
mara, técnico do Serviço de Economia P..ura\ e 
Vice-Presidente da Sociedade Na.cio.nal de Agri
cultura; .José de .Sales Fonseca e .Jolié Vieira 
de :Melo Filho, diretores das Carteiras de Coo
perativa)! ~ de Serviçoi! Gilrais d!!. Caixa de 
Crédito Cooperativo; Flavio de Brito e ll!au
riclo da. Costa, representantes da Cooperativa 
Agrkola de Cotia, São Paulo . · 

Inicia ndo os debates o Sr. George 'Vood 
t ransmitiu 2.013 presentes e a'l m<>vimento coo
perativo brasileiro a. cordial me'lsagem de sau
dação do movimento brit:anico e particularmente 
da Aliança Coo,Perativa. Internacional, salien
tando e. importâilcia que atribuem ao interc4.m
b!o com t<ldos os povos e paises que praticam e 
defendem os principias rochualeanos. Disse a 
seguir, qu·e desde l!ua mocidade, tem realizado 
sua. profissão de fé, socialista, emp enhado na. 
el<!vação do nivel de vida das populações de 
seu ,pais, razão pela. qual sente-s e bem em con
tA.to e no S>elo dos cooperatlvl•tas de todo o 

como se estivesse em seu próprio am-
nacio~l. · , 

J.ns.piran~ n~ simliollamo <lu l"'das deu
de uma. revlst.a oedi
Cooper.atlvo do Era

plano uód~ aer 

49 idDVlmi1ío I}Hlr envolvido 
ftatdiA.rias, quando .ec 

aerva.r aua. estabilidad~. 
Nesta. altura os debates ga.nh~::-am calor, 

Intervindo os Srs. Carlos Lacerda., Valdlki .Mou
ra e Fabio Luz. Esclarecendo melhor <J assunto 
o Sr. Woo.ls procurou di~tinguil' a atuação in
dividual e a. partrclpnç'l.o direta das coopera
tivas em atividades pollticas . D;sso que na 
Inglaterra, f undou um ~artido Cooperativo que 
age em colaboração com o 'l'rabalhiata. o que 
se expllca porque em seu pa>s jã. !!!C chegou n. 
um estágio superior d 3 evolução e ostratl!i
cação polltica., mas f[Ue a adesão ao Partido 
é livre e dentro dêle acomodam-se socialistas e 
conservadot-.es. Informou que ha. um esboço 
de luta entre estes dois grupos, mas sem pre
j udicar' a unidade do movimento ·quo ó preser
vada pelo interesse comum. 

No cul.'so de s ua palestra o !lustre visitan
te evidenciou :eu entusiásmo pelo movimen
to cooperativo no. Eslovaquia, onde a. tendên
cia. é para. atividades diversi!icadas, visa.nJo so
bretudo a. produção agro-pecuária. Disse que 
nesta ,pais, nas últimas eleições, houve um gran
de revigoramento da consciência cooperativista; 
em vir tude das reiteradas e solenes p r omessas 
dos candidatos aos postos eletivos, de fazer 
triunfantes as velvlndicaGões sustentadas pel-::> 
movimento. O esc1uema feduallsl!a das org-ani
z·açõea es lovacas exercitou o povo a. usar a. 
arma democra.llca. do voto. A!lrma que muitos 
C'lndidatos vitoriosos tem cumprido suas pro
messas. sendo digno de referência o veterinário 
que ora ocupa a pasta d3. Agricultura naquele 
pais. 

Declarou que na Dinamarca, e;:nb<lra o prin• 
c!plo da participação p<llltica seja o mesmo, to
davia não hã um movlmznto tl!.o unificado~ 
Respondendo a u m a lnt:rpelação do sr. F ab io 
Luz, esclareceu que o Partido Agrarlo e~Iovl\Co 
n~ r-e.s-ql tou da compromls~os com. o mo:vl.lnaUto 
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A Arte oferece-nos a única possibilidade 
de realizar o mais legítimo desejo da Vida
que é não ser aoall:ado de todo pela Morte. 

o 
EÇA DE QUEIROZ 

NITEROI, 20 DE OUTUBRO DE 1946 

A IGREJA E A PAZ UNIVERSAU 
"Os flumi11enses mentiriam a 

sua fé, m anchariam a mag'nifi
Geraldo Bezerra de Menezes 

cõncla demas solenidades, de- constatação de que a fôrça <:>bri
lurpa.ndo-lhe 0 sentido pl·ofun- gatória do direito internacional 
i!o, se não se pu5€ssem de joe- pOSitivo tem um fundamento 
lhos, erguendo a Deus h )lmildes absoltamente Independente do 
e angustiadas preces, para que consentimento dos Estados, que 
~)reserve a sociedade h umana lhe estão submetidos, e fóra de 
1le tanta tr a ição, de tanta vio- sua vontade (Georges Gurvitch 
lêncla, de tanta selvageria, e - Le T"'mps Présent et l 'Idée 
lh e assegure um ambiente de du Droit Social., Paris, 1031, pãg. 
Jil'dem, tránquilidade e con- I03) . 
tiança , Portanto, nêstes ·domínios, o 

Não é uma solução que, como principio "individualista", ba
cat6Licos, êles propõem . E' um .seado numa concepçã-o absolu
~tpêlo a Deus que, como católl- t lsla da soberania, cedeu lugar, 
tos, êles fazem. Não são nor- sob a pressão dos tatos, ao 
mas técnicas que apontam. São principio "s~li<la.rista'\ basea.
principios eternos que expõem e d'O na interdependência (Ver A· 
dciendt·m. Se, ao invés de es- dll Lapradelle - In Annuairc de 
quecidos, respeitados, fossem os l 'Iru;titut de droit ihterna-t.io
preceitos básicos dtl doutrina nal, pág. 2116; N. Polítis -
,cristã, nlío t enhamos dúvida, o Les nouveUes tenda.nces du 
mu ndo não viver ia, como está droit internatlonat, 1917, págs . 
vivendo, sacudrido e a:tormenta- 77-78) . 
ilo po1· lu tas tremen das n&te El~ a. corrente doutrinária 
quadro infernal de " matança pl'eponderante em nossos dJ.a.s. 
co let iva mecanizada" . Não cito a~tores para. "cr'\-

membros de uma comunidade 
universa l. Pã tria. e humanida
de não constituem t ennos anta
gônicos, como falsamente apre
goam teorias que entre ambos 
fizeram · surgir um conflito de 
tanta. e tamanha repercussão 
em nosso· século. como se vê 
do liVTo magistral "A Europa 
T:rãgica" do grande pensador 
OOnza.gue de Reynold, a Igreja 
não defende, antes p~·oflig'a, 
tanto o nacionalismo exagerado 
e t irânico, do reino absoluto do 
Estado, que não reconhece que 
as nações dependem uma das 
outras e não se eleva á con
oepçáo do bem comum, quanto 
o in,temaoionalismo exag~rado, 
que se recusa a reconhecer toda. 
:J(i)e1·a.nia nacional e mesmo 
toda idéia da pátria, A ambos, 

Despremra.m os homen s a vejar de erudição" estas pal ~ 
mística da Igreja, que tem suaa vra.s. OiJto-os, para. que fique 
bases no amor a Deus e aos lJem claro ãqueles que insistem , 
próximos, fonte inexaurivel de, em considerar retrógrado o eS:. 
~oncórdht, de união, de paz, pJrito da Igreja que ela sempre 
pa ra aceitar outras místicas V('l'Sou idéias novas, estando 
~ <·m o fundamento asen tado no inteiramente ao par das trans 
rsp frito de discórdia, de deeU- formações e diretrizes ·contem.. 
niã o, .de luta. porâneas do direito in·ternacio-

0 advento dos princfpios so- nal. 
1iàa1istas marca o declínio da Nêstc sentido, liláo de uma 
~elha concepção dos direitos das eloquência incomparivel a.s de
gentes - prcdominan·te na cen- clarações d'O Santo Padre Pio 
Lúria passada, sobretudo na se- XII, gloriosamente reinante, 
!:".inda tase - em que, segundo em sua. primeira encíclica. 
Josserand, aR Estados são tio Vêde bem: 
sob~ranamente i n dependentes "A concepção que atribue ao 
~··e Yivem. cada. um sua \"ida, E!>tado wna autoridade illmlta
lóm e acima dos o jetos da- da, n1o é IIODU!·nol.e um êrro 
IJUêle ramo jurfdico, e nlo elo pernicioso â vida. intema das 
Jnbmetidos a uma regra de dl. na.Ções, á .sua proaperidadJe e 
r<'ito scnáo na medida em que ao maior i.ncremento do seu 
por um fenômeno de auto-lim1- bt-m . estar, mas prejudica. ta.m. 
tação, !lonsentem, liVTemeute, bém as relações entre os povos 
1xp<>ntaneamente, em sujeitar- rompendo a unidade da socie
·e (Louis Jossera.nd - De l'Es. dade super:nacioi;~al, tirando a 
prit dcs Droiw et de leur re- base e o valor do dreito das 
la tivité Théor ie dite de gentes, abrindo caminho á vio-
1 Abus des Droi ts - Paris, 1!115, lação dos direitos alheio'> e 
pág. 2757) • tornando dti.fícil o acõrd.IJ para 

Dilataram-ee, todavia, os bo- a convivência pacifica" . (Encf-
tizontes do direito público, cJ.ica Sum.mi Pontificatus, Edi-

Gurvitch, resumindo as idéias tora vozes Ltda., pág. 331, 

ovrre6pondom aspir ações Pl'O- yamentc em nc~s;, i dades Ül~ 
fundas: o nacionalismo é o de- diatas, s<> por si não basta pa1·a: 
sejo de un~dade em a nação ; apaziguar oe homens e uni-lOS.I 
o intemacionalismo, 0 desejo de Numa palavra: ela não pod&~ 
unidade ·entre as nações'' (L'Eu- excluir a observância das le~ 
ro.pe Tragique - Editions Spes, div~nas, . e, consequentemeu\e( 
1935, pig. 368 e 369),. p rescindir e dissociar- se d a llW~ 
r.~. a in terdependência - - r al. Eis uma verdade quo pre .. 

hoje; como sempre, imperativo cisava !óCl' l'ecot1hecida e respeiJI 
inelutável na vida dos homens, tad a. por quantos respon~ra. 
hoje como nunca fator r ell!'van- pelos de.<Jtinos dos povos . oxa~ 
tíssimo na vida dos povoo - lã que assim fôssc . Do seu nã~ 
impOe um ambien·te de confiança reconhecimento promana a mól\ 
recíproca e não se coaduna com parte dos fracaS$os nas rel açõe~ 
aa a.tbtudes suspeitas e hostís, internacionais. Não se objete( 
tanto que quando não com- que estamos i111buíclos do espH 
preen.dlcla. por scnti·mentos cle- rito re.Ugl.oso, apeg::l do a êleJ 
vadoo, gera conflitos, arrasta os para concluirmos dêste modo.f 
patses á. guerra, a.o envez de ga- Afigul·n.-s·e-nos uma verdadeira/ 
rantir a fraternidade interna- 1ndignddade, porque ninguém ci, 
cíonal, E' o que nos r evel am f!ll'á e-m bom senso, se ames.~ 
a.s ciraunstàncla<S atuais. qu1nhe a preocupação mora~ 

Percebe-se, do expoSito, que a nêste, como em qu a lquer se to11 
soHda.rieda.de, fundada exclu si-• da atividade human a . Nã o no~ 

a r receiamos, por . isso, do ridH 
culo preconceito de que, assüU: 
procedendo, o homem se d e€-< 
doure, se a.pouque, ~e inf~:·io .. 
riZe. 

Revertamos a 0 assunto, ill'i'<Jo( 
cr.ndo a palavra, insuscetível d( 
conte5tação do Sober ano Pont~ 
fice . Diz-nos Pio XII "que :;( 
r aiz profunda e última. dos ma~ 
les que deploramos na socieda~ 
de m<>derna é a negação. e re-1 
pulsa de uma norma de mor~ 
lídade universal, quet· na vid] 
individual, quer na vida :.QCia 
e na.s relações internacioHais'' 
(ob. cit., pâg. 17). 

A Igreja reconhece "a supe 
rioridade da. a.rbltragem sôbre ~ 
guerra", tanto qu e proclama 
com Bento XV: .. sôbrc a fõrç 
material das armas, deve pr· ·-c 
val~ccr a. fOrça m oral do Direi~ 
to", 1!JI8 pe.ra isso "cxlg"'•J 
cnm Pio XII, "a fidelidade ar,!.( 
pactos estipulados e ratlfioa·l~ 
segundo a s nonnas dos direit'J~ 
!lss gentes". 1 

Esta, sim, é quo podeJ íamc."( 
cham311' uma. política acertada( 
e luminosa, de tan ta signifir'l-< 
çã.o para a vida e o futur o d<. "( 
nações, porque t em uma b :t ' c( 
m oral, de todo imprescindí ,·"J 
ás questões que se relacionan1 
com a manutenção da. ord•·JU: 
in ternacional. 

{Trecho do discurso do dr ,. 
t:los grandes autores modernos, Sem desprezo aos sentimentos 
fntre êles Politis, acentua QUO patrióticos, "cha.ri1e.s pa,trU 
~;e tornou um lugar comum na soW', que ela defende e exa.lt 
recente doutrina do direito in- a Igreja de Cristo nos enai <1. 
teniaciona.l de após guerra, a que t()dos os indlividuos .ão 

JCipllag t<;rft, tleu\ro de .POUeo, todas as sans obra~ trad11ziolas, 
"""• q portu~ruf~, :traYfil de üa balke• do 110eta ~: e11wtor 011-

n-aldin<> Kar~·-

Geraldo Bezerra de M enezeR, m 
encerramento do CongTesso Eu. 
carist1lco de Niterói - • 
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R~lieirp, 
l~.:b"<!o;.se -: a . , .Cà,ül>frauo 

: · ~ "Ein'f: ri~<Ji.r • iió:· õ 
"' d ~< ~ . !I . ro s~c\ll.o ;. } '' no~à'".,histó-

Intlamav.ll o · ·Se\t mter!:f.,;e 
e. p~uisador. ;E}ra., ~is. um 

tu;_queólogo rJ. L, nossa bist.-).i-ii'l. : 
._. .. . fn~~os, c t~ pitanias, j esuita·s, pf.i~ 
f · lfE!Ilros g overnadores, pr_imeiro 
~ • povoamento e · p rimeira:;; iini-

vicé-T~~tf\J)~su:s:·;~ AJ· 
lf ~ gr~õestconstituem t! melhor das 

~
. ~ ;j!J.U preocupaçõ~:>" . ("'.J:orna.l dó.. . . ., ,, ' 1 

• - ª fi " ne-1 rf z e 
I ~~- r 1", 1 ·· l-r9·3 u ) . 

;· · t esta- síntes~. r.oL ft; li:.: o ~.u-
:or de :.;;Fa~orda.o ·.' . 'Suplantou~ 

O, I,)Or1í1\., J:!nmbe t tO -de ~3.ffi JlC'a -+- ~· -t- 0.1 - • • .a..P. ',.,. .,., r,-1~ 
~·o escr ever: "Onat3 ~a.?i :; tra~n F~ ~q-0- .~r- ~v-
i , I e revela: . o me!!tr~ má:xtm•• a e O 
· nossa hÍstõria é no ~tud.6 . do 

d esbravamento da terrn:, e. do ~ 
~ e eu. po-voamento" . • ( Critka; 2.• <!L 1-"1 M O"- 'i1 tCJ ' ~ ~ 

eéne ' . • _ n r~ - !fVI.-0 / 
~ . O autor dos ~Callftul~s- · <la; ..tQ JJLJ 

• . . História' Colonifl'L" fol, . na tra- I • <R~ 2 .S -J.J- "'I I 7 /; '17 
eà de- ·Pandi~ · Calógera$<, "antr!l:-t 1 -1-~ 

·.· po~.eõgrafo anf~s : ·da -. própria ~ ./{ ~ ~,..) 
, Invenção <lo nome" (Conftrên- c;:L... 1 

l
,. (!iá pronunciliJ.da no - Instituto~ O J -r- f?.J":' ~ ~ 

~- ·~·.~!;~. tgri~O: t;' Geo. grá~c.o nra;ü;t>i- I IJ1.,U:) Q1SL. J~.l . 
1 •f l',p, · ~m- ·setefll),ro de 1927) -.- •. . 

). ~ara• a ex{.~ice.çãn do -c osso • A'/ .l..f 'f 
• !pa'!sado, n ão ~ei- .~utro qu~ te- ' 
. 11ha observa d~meiu•~ r e :r••atle' a 

. ~&pistràno de Abreu, estudando. 
h ... - ..,_ .. --- - ... 
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Preito a outros lentes da Faculdadel· -~ 
Palavra sumária aos acadêmicos J 

A esta alt u r a, co~ 
senti em comovido prei ,. -
to a outros consp1 -
cuos lentes da Facul 
dade . Sem esgotar o 
elenco: Galdino Si
queira, Álvaro Ber
ford , Afonso Cláudio, 
Alfredo d e Oliveira 
Lima , Ade l mar Tava
r es , Ramon Alonso , Ho 
mero Pinho, Paulino 
Neto, Ribas Carneiro, 
Antenor Costa, Oscar 
Przewdowski, Benja
min de Oliveira e Te 
l es Barbosa. Envol
vo-os no tributo es
pecial a dois nomes 
que eles próprios re 
verenciavam: Abel Mã 
galhães e Oliveirã 
Vianna. 

O primeiro, Abel 
Magalhães, por mais de 
~rinta anos, incluí
dos os de minha vida 
universitária, diri
giu os destinos da Fa 
culdade. Meu profes 
sor no primeiro e ú! 
timo ano , respectiv~ 

mente , de Economia 
Política e Direit o 
Administra t i vo . Gló 
r i a da classe dos Ad 
vogados e seu c onspi 
cuo representan t e , 
foi guinda do a o c ole n 
do Tribunal de J usti 
ça, ating i n do-lhe a 
presidênc i a e, a s~ 
guir, o Governo do Es 
t a do do Rio de Janei 
ro . 

Em todos os pos
tos, - j ustum ac t~ 
macem propositvirum. 
diria Cícero, patro 
no universal dos ,ad= 
vogados. Seu exemplo 
edificou geraçÕes. 

De suas mãos, ele i 
to pela Congregação: 
mal admitido na cáte 
dra, recebi •o bastão 
de Diretor, com o fim 
precípuo de preparar, 
como preparei, todo 
o processo de federa 
lização da Facpldade. 

O outro mestre é 
Oliveira Viana,a quem 
tive a fortuna de su 
ceder na cátedra de 
Di r eito do Trabalho. 
Notável sociólogo e 

' publicista, que nos 
l deu PopulaçÕes Meri 

li Geraldo Bezerra de Menezes 

dionais do Brasil, 
Evolução do Povo Bra 
sileiro InstituiçÕes 

· Politicas. Nele, t~ 
do era dele: os méto 
dos de investigação 
sociológica , as 
idéias , o estilo. Que 
humildade! E que ve~ 
t ica l idade ! Como es 
te pensador vigoroso 
sabia compreender os 
jovens que alimenta 
vam ilusÕes cul tu= 
rais . 

Fez juz ao galar 
dão que a acreditadã 
e benemérita Associa 
ção dos Magistrados 
do Trabalho de São 
Paulo conferiu a dez 
juristas especializ~ 
dos do Brasil, ou se 
ja, ao título de con~ 
trutor do Direito do 
Trabalho. Além de 
Oliveira Viana, Ceza 
rino JÚnior, Evaris= 
to de Moraes Filho, 
Orlando Gomes, Mo
zart Victor Russoma-
no e , entre outros, 
- há equívocos po r 
t oda parte - o po
hre pro f essor que v os 
fala. 

Para c onc luir,não 
f os sem os Últ imos os 
primeiros , a pa lav ra 
sumária a os Acadêmi
c os. 

Compreendê-los -
deixai passar o tru í s 
mo -- é o prime i ro d~ 
ver do professor. 

Entre os ouvintes, 
há filhos meus, que 
são moços e estudan 
tes. RazÕes fortís 
simas levam-me a con 
vicção de que não se 
desf~gura, impuname~ 

te, a imagem do J~ 

vem. Descaracteri
zá-lo, é incidir em 
gravíssimo erro. Não 
se lhe pode exigir ex 
cessas de ponderação 
e equilíbrio, corta~ 
do-lhes os sonhos ou 
antecipando-lhes a 

velhice. 
Duas as mensagens 

que vos transmito,se 
nhores acadêmicos: 
Transmito-as com o 
amo r do mestre e o 
amor do pai. A pri 
meira, é que tendes 
senso, vida afora, pa 
ra sacudir ~e v ós ã 
poeira da inveja. Na 
da de alegria pe l as 
v i tórias alheias. O ,. . 
ego1smo - ouv1, um 
dia , de velho p rofes ,. ~ 

sor - o ego1smo e 
um para-raio que não 
preserva ninguém. Es 
sa atitude é própriã 
das consciências con 
taminadas; se quiser 
des, dos espíritos 
que desmoronam. A 
inveja constitui ati 
tude indigna da con= 
vivência humana. 

Demais, a socieda 
de não pode transmu= 
dar-se no abrigo do 
inconformismo e do 
Ódio. Há de manter
se sob o império da 
sensa t ez , da solida
riedade , do amor, da 
paz e da jus tiça. 

Outra mensagem 
carís s imos acadêmi 
cos, é a da esperan
ça, que eu tra duzi -
ria , . maxime para vos , 
ria c on tinuidade da lu 
ta. Fa lhas na vida 
profissiónal, n a ad
vocacia, na mag i stra 
tura, no mi nistério 
pÚbli co , na cátedra, 
na atuação polít i ca, 
nas letras, falhas 

perguntai aos 
maiores triunfado
res -- todos experi
mentam. Devemos cdr 
rigi-las, resistin= 
do às decepçÕ·es tran 
sitórias. o que cum 
pre, e o que vale,ho 
je e sempre, é con= 
servar a chama inte- · 
rior. ~ olhar para 
frente e olhar 
Deus. 

para 

\ 
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'~~~~ G~o Byra~ze~ 
l"ara demonstrar a resignação, homem verteu o sangue, entre

a humildade, a "subml.ssã.o vo- gou o corpo pela salva~:ão do gê
lunt.l.rla." de Orlsto ao drama do nero humano. 
OalvArlo, poderfamos citar lnúme- 1!: hábito na quarta, qui:tta e 
r01 textos das epístolas de Do- !!exta-felra da Semana Santa, 
mlngo ele Ramos, da terça-feira e cantar-se o Ofício de Trevas, as
do etfclo da Sexta-feira santa. sim designado para trazer aos !lo-

Baste-nos, entretanto, o ee- mens a lembrança das trevas unt-
gulnter versafs quando da morte de No!I-

Fot imolado porque Ele me.iiJhO so Senhor Jesus Cristo. 
o quf!l e nllo se lamentou; como "O mundo nlio o conhe3'3'1 ", 
1llllB ovelha que levam no ma.. diz o Evangelho. Ora bem. Crls
tadouro, ou um cordeiro ante to é a verdadeira luz do mundo. 
aquele que o tosquia, emudece Não há, pois, fugir de outra ~ou
assim Ele, e não abre a boca clusão: o mundo que o desconhe
( epístola da quarta-feira da se- ce é das trevas. 
mana. Santa)'. F.m face de Nosso Senhor, nà:) 1 

Este, com efeito, o nspP.cto pode haver meio termo A alter- ' 
mais sublime e empolgante· da nativa é a da estrada de Da
Paixão~ Nos,so Senhor Jesus Crls- masco: ou com Saulo persegui-lo; 
to não hesitou em entregar-sa âs ou segui-lo com Pau1o. 
mãos dos malfeitores e sofrer o Contra o erro, a Improbidade, 
tormento da Cruz. Assim, porem, o passageiro, o materialismo, a 

I 
lhes falou: descrença, o ódio, que encenam 

''lestes contra mhn, como para tantas doutrinas 'que, na sombra, 
pnmder um ladrão, armados de vizam rebaixar-nos, levanta-s:l a 
espadas e paus. . • Tantas vezes religião criada por Deus para a 

1 estive convoseo no templo e não redenção do gênero humano, 11re-

l vos lembrastes de estender as gando, claramente, a verdadc>, a 
mitos contra núml mas esta. ê re-~ honra, o eterno, o espiritualismo, 
almente a vossa hora, este ê 0 a esperança, o amar. 
poder das trevas Lucas, XXII, Nas cerimônias litúrgicas des'-
52-53). te dia, aparece, por último e no-

Busquemos nas palavras de vamente, no candelalíro triangu
S. João, o Evangelista, o teste- lar uma vela acesa, • slmbolisan
munho da forma por que se reve- do a esperança que temos na pró
ta e apresenta este poder de que xima ressurreição do Divino Sal-
nos fala Jesus: vador". 

Então os judeus apanharam pe- Sagrada pelo sangue de Cristo, 
dras para o IapiMI' (quarta-feira a Cruz ê a única esperança: spes 
da Paixão). unica, 

Não foi só. Diz-nos Izaias, des- Trave o homem consigo mesmo 
c.revendo as humilhações por que a luta da fé e do ideal. Erga o 
\)assou o Homem-Deus que Ele coração, voltando as vistas para. 
"carregou as nossas penas", "!ol o alto. para o ceu. Procure seu
ferido por causa das nossas inl- tlr as refulgências da luz divina, 
quidad 1 foi esmagado por cau- para que desapareça a escuridão 
sa dos nossos crimes". de sua alma. Lembre-se afinal 

Portanto, após sofrer toda a de recorrer a. Deus, para que se 
sorte de desprezo, de ignomíntal.'l, dissipem a. trevas em que se en
de afrontas, o filho de Deus feito volve a humanidade. 



Honra ao flerito Proletario 
-Homenagem ao novo membro _da 5 _.0 ·Junta de Conciliação e Julgamento 

do Ministerio ~ do Trabalho'~~ ~ ~ 
O dia 1° de junho transcor

r eu festivo na UTM. E' que. 
nesta data, os amigos de Ma~ 
lloel Lopes Coelho Filho e os 

Coelho Filho é um tempera
mento dinamico, cheio de ini
ciativa e de desprendimento 
ao cuidar dos problemas que 

PRE'SIDENT E VARGAS 
a quem confia-mos a co1ter et iza.ção ritt s nossas justas aspirações 

seus companheiros de traba- I interessem á Classe Metalur
lho, reuniram-se para prestar- gica. Sua atuação no. seio des~ 
lhe uma homenagem, pela sua ta, conquistou a estima e a 
r ecente nomeação para m.em- confiança da mesma. Por isso, 

muita acertada e justa foi a 
homenagem que seus compa
nheiros lhe prestaram no dia 
1° de junho ultimo. Consistiu 
esta em uma sessão solene que 
se revestiu de muito brilhan-
tismo . 

E para que se possa aquila
tar da justesa dessa homena
geni, basta ver a sinceridade 
do homenageado quando no 
fim da solenidade, usou da pa~ 
lavra para agradecer. .Exa
min ando os sf::us term.,s, logo 

xmo_ nr. Ectmunào P e:r eim Le·ite , de nrimeira vista. concluin1os 

ca que dá valor e desprendi --~ - Centro Espírita Redentor. 
mertto que dá equilibrio e in- Quem conhece tais ensina
depemÍencia moral aos que se- mentos, jamais poderá preva-

Dr. Gm:alclo Montedoni o B ezen-ct de Menezes, D. D. Presi dente 'da 5.• Jun-
- ta ele Conciliação e Julgam ento do D i.str·i t'o Federal 

guem os s·eus ensinamentos: i ricar; por isso, eu vos afirmo 
A Escola Racionalista, a qual

1l ~ fazer justiça é o meu obje
é vulgarmente conhecida nes- tivo". 
ta Cidade sob a denominação A solenidade, conforme dis-

semos, revestiu~se de grande 
brilhantismo. Os trabalhos da 
mesma foram abertos pelo 
presidente da Federação Na
cional dos Trabalhadores Me
talurgicos, Euclydes Pires da 
Silva; tomaram parte da Me
sa, representantes d.o Sindica- l 
to dos Trabalhadores em 
Transportes Terrestres, do 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Calçados e Anexos, da Ali~ 
ança dos Operarios da Indus
tria da Construção Civil, da 
Delegacia Especial de Segu
rança Política e Social, da 
União Geral dos Sindicatos de 
Empregados do Distrito F ede
ral, da Escola Metalurgica Te
cnico~Profissional, da Federa
ção Nacional dos Despach an
tes Aduaneiros, o qual presi
diu a sessão, e ainda o Advo

d~ Sindicato e 

Alencar Fernandes, o acade
mico Augusto Portugal, gra
duado funcionario do Institu
to dos Industriarios, e os ex
Deputados Federais Abilio 
Faustino de Assis e Ant on io 

. . ~rancisco Carvalhal. 
. Falou como orador oficial, o 

através da qual se julga. 
O ex-Deputado Federal, Abi

lio de Assis, lembra "distri
buir justiça é trabalho espi
nhoso e melindroso, mas hon~ 

P1·otessor Waldenw1· Falcão , D . D . 
M i nist ro do 1'1·abal llo, qtte nomeot~ 

Coel ho Filho 

Diretor dei Sindicato, Manoel roso". E continu'a "Coelho 
Cor,deiro que exclama: "Em~ Filho pode se sentir feliz por
hora contrarios a festas e a qué diz õ proverbio "Mais va
homenagens, os trabalhadores le amigo na Praça dQ que 
metalurgicos resolveram aqui ·dinheiro na Caixa1

' . 

se reunir hoje em homenagem 0 professor Geraldo Lopes 
a Coelho Filho. E' que nós refere-se ao civismo e ao dina
sabemos que o merito precisa mismo dos Traablhadores Me~ 
ser proclamado para que se talurgicos, pelo que, muito na
identifiquem valores. ''Honra tural era que um metalu rgico 
ao merito" é o velho principio; fosse investido n as funções de 
fieis a este principio, aqui membro de Junta de Concilia
nos achamos neste momento". ção e Julgamento do Ministe-

Falaram a seguir: rio do Trabalho" . · 

O associado do Sindicato, João Baptista Lins, repre-
Joaquim Roque, quf~ afirma: sentante do jornal A FORJ.<\, 
"Ha onze anos trabálho com exalta as qualidades do home~ 
Coelho Filho; e o que nele te- nageado: honestidade e dina
nho visto é que quanto mais mismo . 
cheio de responsabilidade é o . . 
cargo que se lhe confie me- Hermeneglldo da Silva Gra-
lh~ ele 0 desempenha". ' ç~, r~prese~tante d~ Co?~~lho 

u representante do Conse- 1 SmdiAcal N ·. 138, aftrma. Ca
lhn lió:intli .. .<>J 1\T 0 2 Ji'JnPAn,..in da ves maiS' os trabalhadores 



PRESIDENTE VARGAS 
a qt~em conjia1nos a co1teretização lias nossas justas aspirações 

seus comPanheiros de traba- I interessem á Classe Metalur
lho, reuniram-se para prestar- gica. Sua atuação no seio des~ 
lhe uma homenagem, pela sua ta, conquistou a estima e a 
recente nomeação para :rnem- confiança da mesma. Por isso, 

muita acertada e justa foi a 
homenagem que seus compa
nheiros lhe prestaram no dia 
1° de junho ultimo. Consistiu 
esta em uma sessão solene que 
se revestiu de muito brilhan·· 
tismo. 

E; para que se possa aquila
tar da justesa dessa homena- . 
geni, basta ver a sinceridade 
do homenageado quando no 

Dr. Geraldo Montectonio B eze1nt de Menezes, D. D. Presidente 'da 5.• Jun
- ta ele Concili ação e Julga.m ento do Dist?-U'o Federal 

guem os s·etis ensinamentos: i ricar; por isso, eu vos afirmo 
A Escola Racionalista, a qual !1 

......:... fazer justiça é o meu obje-
é vulgarmente conhecida nes- tivo". 
ta Cidade sob a denominação A solenidade, conforme dis-

fim da solenidade, usou da pa~ 
lavra para agradecer. .Exa
mhtand·o-os-""s€-.:ts-terms;-lag'lleH-1---,.~ 

E x rno. Snr. E ltmunào PeTeira L eite, de primeira vista, concluin10s 
M . D . Vogal dos E1n1J1·egadores na ser Coelho Filho ·homem de 
5." Jun_ta de Cóncili ação e Jtü{J.amen- atitude definida; de suas pa-· 

to do Distr ito Fedem! lavras, mais gravadas fica-
bro da 5 . a Junta de Concilia- ram estas: "Vimos lutando ! 
ção e Julgamento do Ministe- pela defesa de nossos in~res-

ses vitais; outróra, não podia~ 
mos falar. Mesmo se falasse
mos, nada adeantaria, porque 
nossas queixas não tinham 
eco . Mas, em 1930, o Sul nos 
mandou um brasileiro de fi-

i bra para fazer a redenção do 

I 
povo e a redenção do Brasil . 
Desde então, iniciou-se um pe

. riodo de reconstrução; recons~ 
trução politica, social e eco-
nomica . E a sêde de justiça 

I 
daqueles que clamam, vem 
sendo mitigada. A Justiça 
Trabalhista é uma das mais 
humanitarias e acertadas crea 
ções do Brasil nesse período 
de reconstrução. Prometo-vos 
que lá na Junta, quando a de-

Et~clycles P ires c~, Silva attwl Presi- 1 cidir sobre conflitÕs entre em-
den te ·do nosso Sindicato . I pregados e empregadores, hei 

. . . 1 de julgar com animo sereno e 
rio do '!rabalho, . Industria e :

1 

c?m independencia. S~u di~~ 
rnnu•l'eJo · P.lnnlo iiP nma F.sr.ola_f~loso{l-

O h omenageado, noss o com'Pan líei1·o·· Manoel ht;11es Coe lho F i lho, Vogal dos 

JiJmrpregãdos nct 5.• J ·untq, de Conc ili a ção e J1ügam ento 

·------- --- ---~---------- 1 em Calçados e Anexos, da Ali~ 
ança dos Operarios da Indus
tria da Construção Civil, da 
Delegacia Especial de Segu
rança Política e Social, da 
União Geral dos Sindicatos de 
Empregados do Distrito Fede
ral, da Escola Metalurgica Te
cnico~Profissional, da Federa
ção N acionai dos Despachan-
tes Aduaneiros,· o qual presi-

1 diu a sessão, e ainda o Advo-. 
~o de Sindicato e Professor 

de i:Jireno, dl': · anuc1í6 ! af! ' 
Alencar Fernandes, o acade- r 
mico Augusto Portugal, gra
duado funcionario do Institu
to dos Industriarios, e os ex-

i Deputados Federais Abilio I P1·otessor Wald emar Fal cão , D. D. 
Faustino de Assis e Antonio Ministro ao Tmba.!lw q~te nomeo1t 
Francisco Carvalhal. 1 , c oelho Filho 

Falou como orador oficial, o 
Diretor dd Sindicato, Manoel roso". E continu'a "Coelho 
Cortleiro que exclama: "Em- Filho pode se sentir feliz por
hora contrarios a festas e a · qué diz õ proverbio "Mais va
homenagens, os trabalhadores le amigo na Praça dQ que 
metalurgicos resolveram aqui ·dinheiro na Caixa~'-
se reunir hoje em homenagem 
a Coelho Filho. E' que nós 
sabemos que o merito precisa 
ser proclamado para que se 
identifiquem valores. "Honra 
ao merito" é o velho principio; 
fieis a este principio, aqui 
nos achamos neste momento". 

Falaram a seguir: 
'O associado do Sindicato, 

Joaquim Roque, quf~ afirma: 
"Ha onze anos trabálbo com 
Coelho Filho; e o que nele te
nho visto é que quanto mais 
cheio de responsabilidade é o 
cargo que se lhe confie, me
Jhor ele o desempenha". 
-o-representante-' do Conse
lho Sindical N. 0 3, Florencio 
Flóro de Oliveira, diz: "Todos 
os Companheiros sei alegram 
hoje, porque Coelho Filho é 
honesto e cheio de merito" . 

O -.academico Augusto Por
tugal, em breves palavras, 
apresenta ao homenageado os 
cumprimentos enviados pelos 
representantes trabalhistas no 
Conselho Fiscal do Instituto 
de Aposentadoria e Pensões 
dos Industriarios . 

José Alves de Lucena, mem
bro da Comissão Tecnica do 
Sindicato, enaltece a rigidez 
de cara ter do homenageado. 

O professor Geraldo Lopes 
refere-se ao civismo e ao dina
mismo dos Traablhadores Mé~ 
talurgicos, pelo que, muito na
tural era que um metalurgico 
fosse investido nas funções de 
membro de Junta de Concilia
ção e Julgamento do Ministe-
rio do Trabalho". · 

João Baptista Lins, repre
sentante do jornal A FORJ.\, 
exalta- as qualidades do homeJ 
nageado: honestidade e dina
mismo. 

Herme:t;~.egildo da Silva Gra
ça, representante do Conselho 
Sindical N.o; 0- 138, afirma:- "Ca
da vês maiS' os trabalhadores 
metalurgicos se integram no 
ritmo das causas nacionais; 
por isso, sinto-me feliz". 

João Baptista de Oliveira, 
representante · do Conselho 
Sindical N. 0 86, alude ao a,cer
to da nomeação de Coelho Fi
lho para a 5 . a Junta e por 
isso, aprese~ta ás autoridades, I .Antonio de Oliveim .A.g11.im·~ ~r'esi 
congratulaçoes. dente dà União Ge?'lll elos Sznl:l!catos 

A professora Ruth dos San- ele Empregacl~s elo Dist1·ito .Feclercr.l, 
tos, da Escola Metalurgica Te 

.. cnico~Profissional, pronuncia 
significativo discurso, onde 

l examina a _.:._ consciencia. 

<i qual elevemos a indicação ele 
Coelho Filho 

(Conclue na 6.a pag.) 



O Est-a-<lo, N l-r0r-6\) ~s , l-\ - '\q~q 
A proposito de uma série âe utílissímas 
pubhcações de Ennio Sermenha Lepage 

Por Geraldo Bezerra de ~enezes 
1 --· E><ta 1<nlirla conF.lrnc~ão Inuumcros Plltudiosoll, entre 

jnntli<·n, qne rPgula entre nós as quat>s cumpre u~ tacar Pcrt'il•a doe 
rE:ht!;Õ<'8 do trabalho, e da qual Santos, Louzada, DunlO[l, collt• 
tanto nos orgulhamos, - dt:ve- J: indo material disperso, organle 
mol-a, com effeito, aoR homens d1 zaram, rada um de per si, mar 
HeYolur;ão de Outubro. nil'icas consolidar;ões. 

Prescindimos da opinião dos A poueo e pouco, surgiram ea-
cnmpetentes para t·onfi1·mar um tudos consC'ieneiosos e profundot 
:•sscrto cuja YE'ra<:idadc é indi;;- num ramo de conhecimentos dt 
~utivel. qual csta'l'amos completamentt 

.·este ponto. o que tnPnos Ta~e alheios. 
tí o apoio da autoridade. O 11ue A nossa biblio~t·nphia, que se 
mais T:tle, n!'ste particular. é o limitava á. meia duzia de volumes. 
depoimento dos que conht"'em. cresl'eu asrmstadoraruente. Op~ 
I>Ol' cxpcriencia proprla, all <luas rou-se, entre nós. nrua verdadei· 
r<ltttRf;iiPs: a antPrior e a poste- ra re,·olut;ão cultural - se ass n 

J\ l!l3H. i>Odt~mos dizer - u se<'tor traba. 
R Fm·am ta e!'\ P t::.ntas as !<'iR cll- lhi!lta . 
..tada~ 110 campo soda! dl.'pois l a - Era de c. sperar, cet·tamen· 
da<tudla data que um dos- nos- te, que esta lo>e;\sla<:iio, versand11 
" Os mai!! emint,uleR puulicistas materla nova, desse Jogar as mais 
chegott a referir-se a uma "~·rise . desencontrada!! interprefa!:Õ~"!l. 
ele fc•bl'í' Jc•gi~fc'a·antc". . . . "ão o j Quer o i('itor nm exemplo ? O. 
tt>z. todaYia, t•om n ol1jectivo d~ caso da lei de ferias é bem sug
meno.cahar a at•.;ii.o do gOYeruo. Kestivo. .; 
Pc1o c·ontr:~ria. Ft>l-o com o l)t'O- , Na primeira interpreta~:ão dad;\ 
pu ito de lhP real!:ar o es!01·ço · ao artigo 9•, os npplicadorf'S qe 
c·~hausti>o. df! touo imp•·Psciudi· ' ori ntaram pela lt<tra e não p ·l.l 
't-1, 11ara gar:111tir ao trabalbaclor e~pirito da lei. As~;im, descont.t• 
llllc'ional "dir<·ito ã solicitude e Y:J.Ul nas férias tiS faltas não ju~· 
pt•ot <·l;àO f'SlJec·iaes do Bsta- 1 tificadas, fossem ou não remune-
uo. '' 1 radas. : 

:l - A Pl'incillio. ~~~~\ multipli- . f'onstataclo. mais tarde, o ri• 
c· idade de leis pa t'P<'Ía de npplicn- got· exressivo de tal iatel'JlTt'ta• 
tão impog h·el. não s<i porque el· 

1 
!;àO, passou-se a descontar naR féJ 

las ~>e resentissem de alguma~ rias a peuas as falta!! remunera ... 
rc•n!rac~i-~t~iic,:;.. aliás perfrlitam•'n-

1 
das. n u-se, em fim, ao problema. 

••' Jttstlltca'I"E'Is. mas porque. nil uma solução liberal uma solu ... 
npi!tiiio dP muitos. não <'Stnvamos I cão "~condun1 ('(lal~tem, como 

olcndamcute lll"eJHtrados para l'E'CIJ- l diz OUvdra Yiannll, no n1·asil a 
hel-.as. . . lmai:; completo c 1he!'cdor dn t.~. 

I alhat·am, fpltnnentf', as couJe- • <·hnit'a desta no; a disciplina juri
i'tl• ·as. Ape7<Jr de m·gE->nll', o na- dica. 
h:tlho riP dinllgr.(:f:o <1•' no~:c;a.s l 'omo este. muito!! outros far~ 
!Pis l'lo<·iaE's foi int~HSI) P nroclnc
li,·o. t·: não~" diga que toi of!i-1 
d01l. np nas. I 

los mereciam ser apontados p:u 1 
evidenciar a maneira por que '11 
vae firmando, neste campo, a no8· 
sa jnrisprudenda. 

~e. por um lado, tae~ divCr· 
geJJ.cias trazem resultados saluta· 
l"t'S, por outro. di!fil'nltam, seria.. 
ml'u te, os iuter«'ssado'l. 

Não J'ôra, pois, o espi•·ito de 
abnep:ru,:lo c sacriricio de al~unlJ 
('StudioRos, e, ct-rto. teriaruos <I& 
en!rentar os maiores tropeço• P•\· 
J·a andarmos em dia com a juri!l> 
prudencia trabalhista. 

4 ~ Ennio St>mtC'aba IA>pa.:~ 
!'h etc de Secção do Departament • 
Estadoal de S. Paulo. e actnnl
mente ex,..rcendo as altas func
ciH'• de A88lstente Technico dt 
Mlnisterio do Trabalho, reconhe
!'endo as difficnldades que en<-on. 
tra o JHlbllco no cumprimento dal 
disposicões referentes á legi~lu· 
çií.o trahalhi11ta, vem mostrar. m111 
ma serie primorosa de publica• 
l'f~es, ''a orientação e interpretai 

, ~ão dadas ãs leis pelo Mlnist~ric 
c pelos Tribunaes•. 

Oliveira YJanna. Wald;\T Nle 
me~·t-r, Pllnio Catanbcde e Cosu 
.Miraoda., em cartas ao autor 1• 
"J,eglsJa~.ão TrabaJblstn" (Doutrl 
na e Jnrisprudenefa) que tiverau 
ampla divulr:acão. felieit ram 
n 'o pelo "excellente serviço pus 
tado a todos os f'IUP s11o fore'\dOi 
a tratar de questõl's sociaes". 

Dos mais benetl<-iados com ai 
'(lublica~:ões de F!Dnlo Sermenlu 
L<>page nio podiamos, ldenttca 
m n te, deixar de &~tal-as coma 
uma iniciativa utillsslma a quaa 
toa 1e interessam pelo.....,.umpto, 

---. - ... -...----.--., 
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Ia 
A proposito de uma sérte de umtl•ll·at 

caçGes de Ennio Slrmenlla Lep 

Por Geraldo Bezerra dé Menezes 

1 - Esta sólida construção jurídica, que regula entre 
nós as relaQ()es do trabalho, e da qttal tanto nos orgulha
mos, - devemo-la, com efeito, aos h:t)mens da Revolução de 
Outubro. 

Prescindimos da opinflo dos oompetentes para confir
mar um assêrto cuja veracidade ê discutíveL 

Neeté ponto, o que menos va~ ê o apoio da autorida
de. O que mais vale, neste . particultr, á o depoimento dos 
que conhecem, por experiência própria, as duas JJitaações :a 
antiga e a posterior a 1930. 

Foram tais e tantas as leis ditadas no campo social de· 
pois a ma data que um dos nossos mais eminentes pu bU-
distas góu a refettr-se a uma ccrise de Mbre leglsféran· 
fé•... mo o fez, tt)davia, com o objetivo de mdnoscab'ar a 
a~ão do govêrno. Pelo contrário. Fê-lo com o propo..sitó de 
llié &átt, r o tMforQo exaustivo, de tõtio imprescindivàf, para 
iad fir aó' tnblflhll'dor nacional cdireito à solicltud'e e pra
~cjão élápecrat« do Estado•. 

2 - A ptr~teípio, essa multiplicidade de leis paredia de 
ap.ncllçaq im vel, não só porque álas se re!Mntissetn de 
•t~n"1..,1111ti 'Cdltttr.attJCõels, al áS perfettanrente justificáve'is, mas 

muitos, não efleavamos devid&melité 

(Conclusão da 1.a pagina) 

volumes, cresceu assustadoramente. Operou 
uma verdadeira revolução cultural -se aaélm -.leiiJI• 
- no e:etor trabalhista. 

3 - Era de esperar, cert ente, tte. 
versando mataria nova, dêne logar ás lll1liw illlillil!itaiD 
interpretaQões. 

Quer o leitor um exemplo '? O caso da 
sugestivo. 

Na primeira inte pretação dada ao artigo 
cadores se orientaram pela letra e não pelo eamllt!1~ 
Assim, descontavam nas f6rias as faltas nlo j \lti•IH 
sem ou não remuneradas. 

Constatado, mais tarde, o rigôr excessivo 
pretação, passou-se a descontar nas f6rias ape 
remuneradas. Deu-se, emfim, ao problema uma 
ral, uma soluQão •secundam equitatemlt, como 
Vianna, no Brasil, o mais completo conheced 
desta nova disciplina jurídica. 

Como este, muitos outros fatos mereciam 

tal inter· 
u faltas 

lo libe
dlz Oliveira 

a t6onica 

ra evidenciar a maneira por que se vái firmanallir.Jn~~Re 
po, a nossa jurisprudencia. 

Se, por um lado, tais divergencias traz 
salutares, por outro, dificultam, r6riamente, os •lb!ll!IIIMJO•s. 

Não fôra, pois, o espírito de abnegação 
alguns estudiosos, e, certo, teriamos de ~~~!%:~~;3~~~ 
tropêços para andarmos em dia com a J, 
lhista. 

' - Ennio Sermenba Lepage, Ohefree~~d~;·~:~~~:.~~~ 
partamonto Estadual de Slo P-aulo, e t&: 
as altas funQÕes de Assistente Técnico do Mi1~Miit 
balho, reconhecendo at1 difiouldac\_es que 8U'Dll<K> 
no cumprimento das disposições referentes à 
balhista, vem mostrar, numa sêrie primorosa 
ca orientac,ão e interpretaC}Io dada As I 
pelos Tribunais •• 

Oliveira Vianna. Waldyr Ni,emeyer, 
Costa 'randa, em -.o autor de 
lh~ e JQr.IIP*'ld~~~•tl 
ao~ te taraawio 
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BEZERRA D.E :\IESE.lES 
(B,.,!X'dal pat·a "O E.ST.WO" 

Será o Papa o dirigente de uma ! Eis um principio de no~sa cren-
organiz.lçào '' politka" e social? ça -: não podemos .:omprehender 

Sim, porque de accordo com as a autoridade sa niio tomarmos pot· 
palavras de Pio XI, este grande 1 ponto de partida da todo o ra.
santo de nossos dias, a religião ciocinio a 1·e!ação entre o homem 
cllristã tem a sua política -: "a e Deus. '.L'iuwr l)omini pt•iltcipium 
Política dG Altar". S8Ilkntiae, est.i. no;; l'rc 1erbios 

Sim, che[e de uma organização (Cap. I, 7). 
social é o Papa, pois .a Igreja é, Esta obediencia a Deu~. funda
simultaneamente, uma in::;tituição mental em toda a theoria da auto
diYina e lmmana. DiYina, pela ;;ua 1 ridade, assim devemos comprehen
origem. Humana, pela sua appli- :·del-a, consoante as palavras e cn-
cação. , liÍ.ll.fl.mentos dos mestres da Apolo-

Xiio triumpha, porém, pelo getlc~ Christii. -: 1 •) O verdadei-
prestigio das forças armadas, que ro chefe da Igreja é :r-~oRso Se
ella as não possue. Triumpha, an- . nhor Jesus C h ri~ to uue do alto 
tes, para nos \'alermos da phrase ·dos céus a goYerna de modo invi
que se fez celebre, "pela. forga im- sivel; 2•) Christo, quando lançou 
manente de sua propria tra- os alicerces de sua Igreja, desi
queza"... I gnou um vigario par:1 governai-a 

O Papa é o Chefe Supremo de sobre a tena. de- um modo visiYel 
~ reli&ão. Todavia, não pode-: e. escolheu para essfi fim S . • Pe
~mos da1.-vocabulo 1 significaçã.o , dro. "E'.t te darei as chaves do 
que lhe emprestam as doutrina'> 1ceu", disse ~esus a Simão, filho 
vseudo- evolucionistas do seculo, ! de João. "Tu és um rochedo e so
nuc são inimigas do sobrenatLral. I bre e.~te rochedo eu edificarei a 
A Elle, · o Viga.rio de Christo na I minha Igreja e contra ella não 
terra, todos estamos obrigados a pi:evalecer iio as portas do lnfer-
olledecer. uo". 

Seiiie la foi chrétiennf", diz-nos 1 --

Ul<l dos grandes juristas da actua- ··Hoje, - q1:ando a fraqueza. rio 
lida de, uoul'l fait •conpl'eudt·e qu~ . ~~nlimunto religioso re.,istra uma 
l'.obHssuurc, <"110SI' vile dans tou• · hecatombe.'moral n.1 aivilizaçãu 

l
fi!S les theoJ•ies da dt·o~t depuis c~ntcmporanea. a-aMgmrl1tndtt-uru 
Bnu!Ost>au. .inssqu'a nos JOlll'l>, est c-lrtm;- f1nnt:&BS& --no-·- -terrerro das 
IIHe ~tltitndc d"' l'lH>UUIH' tligne idéa-~. ·- ~IU HIO OS pOYOS, . Judi
( 1) • ·I !Jriados pc· f)essima dil'l•<'(;ào de 

--~-------------~- .--~~--·-LaJ~uns de .('US 0l'ientadt)r t>;;, itss is-
tc>m lm!)a-~~iveis ao desenrolar fu
lne~to df ide-nti~os acontecimentos 
aos q t}! encheram de tristeza e d~· 
Juro ps primeiros sccnlor; da éra 
cl,ri._,{ü, - qnando os hometB tei
num em arceitar doutrinas IJasea-" 

• d~R no_ ·• desprt>zo da reoligi:ltJ e no 
es.:!ameo du an ligas t:·adiqõcs ·· -
os catholicos doJ todo o mundo, cte 
.jo€·lllos, c.IC\'ado o pensa meu tu aos 
'céus, ~·oltam as nstJs para o Ya
th!ano, afim de 11omen:1gear 'ft~
~l'iu do suc-::esRur de- :::; . Pedro, 
dO continua,[ur de nma d.rmnastia 
<111te. \C:tCS Sf.'L'illar, ..J:l Al,ltOr!dade 
iufallivel, do Chefe :3upremo tla 
Sauta .\Jadrc !g,·eja Cat!tolica 
'Apostulica. Romana. Os ..:ntl10licos 
JirigP.rn a tttten,iiu pa,·a a lll5titui
•;:iu <li \•ina Jo Papado, ;o(im de llo
lut'na.:;ear á memorla do ~[eotr·~ 

lllC [luslluii'a-tt p,\l,t\'l'a da vida, do 
~auto l'aclrc, o !'a pa I' i o XI, o e:t· 
r.r·aordinat'iO rontificc ilc1S ·'\Iis· 
;<Õt.:~, da [{f'ale7.a dt.: Jt'Stts l'1Hi.5ro. 
da Acção Callt.>lira. do .&,.: ronlo ti>• 
Latrão, Pio XI •llll", pela trraJ.ia
~ã.o (li'OdigitlSa <10 sen podN tno
ral. se tornou uma colurnna t10 fo
go que a !ildos th•s ~:uiavn " con · 1 

rinua.rá gui:wJo nas trévas da 
actualidadr.. 

1 
N est.H IH1 tltena~l"ns 1'1. ~11:1 tllo!

moria, "s fieis do HtlttHfo Jltt!'ira 
restemuubam r.otlo ,., ~i'n resp~ito, ~~ 
rot!a a sua l<nhml..;s,iu aus inviola· 
I' eis e sacrosa n tos (lrincipios lia. 
l~,.êja C'<1tholk3, •tlle ó a rohiru
nct e o fuudamf'nto da \'t•t•flouh·. 

(~l'llldo I:t•Jicrra ~h·ni".Zt""• __,_._ 
1 1 ) t~.{tH J<;t'110lt('n - · I"ror. 'l:l 

l<'ae. •I •! Dir\"ito rt,\ Cnfr. "dto Ams
rerdam - l.'aauot·it~ de t'Jol'lln* ·
rn 1\Pt>hkrl".;i : d~ J>fttlosopbfe du 
droit t•t lffo :oj<)<'Í1"1••~:til" .luridiqa.. -
llPcoeil $in'j', n~. 3 &. -1 -- 1!13-l 
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& eonferenela do 
Prol. Dr. Geraldo B. 
de Menezes, na Cou
gregaeão Mariana dé 

São Gonealo 

Como estava annunciada, teve 
lugar 24 p. p. na Congregação 
Mariana de S. Gonçalo, a confe. 

Professor Dr. Geraldo B. 
de Benezes 

rencia do Prol. Dr. Geraldo Be
zerra de Me*zes. 

Este centro de civismo gonça
lense, como já é cognomioada a 
CoDgregação, que não mede es
forços em proporcionar ao publi
co horas de civismo e são diver-

1 

timento, está, sem duvida algu
ma, de parabens. 

A escolha do conferencista não 
podia ser melhor, como tambem 
a d<. thema : << Aspecto Religioso 
do Communismo », pois o exilo 
alcançado deve-se em grande parte 
á figura conhecidissima do confe
rencista, moço ainda e um dos ex
poentes maximos da nova gera
ção' 

Demonstrando conhecimento 
profundo da materia a ser desen
volvida, citou o orador innume
ros autores e preconizad<•res de 
escolas 11ocialistas, provando as
sim o endeuzameuto que o com
munismo faz da matena e tecen
do minucioso commcntario sobre 
o fundo philosophico do thema 
marxista. 

Terminada a con(erencia, foi 
levada a effeito imponente hora 
de arte, tomando parte verdadei· 
ros artistas. 

Assim, a Congregação Mariana 
de São C:r<>nçalo, proporcionou ao
publico uma festa cívica, que po• 
demos affirmar, em nossa terra. 
outra melhor ainda não houve. 

95 - 5~ 
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«Ivolução ~o povo ~rasifeiro» 
. G3:RAJ.DO BEZE \R A Dit: ~fE~~ ZES 

Estndando as uo5sas realidades I 
historicas, politicas e sociaes, in
vestigando a formação, a vida e a 
psychologia do nosso povo, bem 
como dos seus grupos regio!laes, 
as obras de Olh-eira Vianna, fun-
1didas num &ó sc.ntimento, dizem 

pre respeit& .ao Brasil. Xào 
lhes falta unidade .. 

No exame rigoroso de nobsa 
evolução, .o douto pensador não se 
!imita a faze·r historia, a d~scobrir 
fontes e iuquiril-as. Faz a propria 
critica <la historia, em cujo secto~· 
é mestre. Xão se confunde, entre
tanto, com iconoclastas impe nit<m
tes. Não discute homens e factos_ 
porque lhe seja agradavel !'. dis
cussão, ou J?elo deEejo de f,\e tor
nar original. Fal-o, buscando sin
ceramente a ve.rdade. E' cohet·en
te. E' consciencioso. E' justo . 
Por isso mesmo, com palan·as da 
ccsar Cantu', exaradas em "Os ul
thnos trinta mmos", poderia::1os 
dizer que a. c:ritica ]J ;storica feita 
por Oliveira \"iam;n •· n à o é uma I 
critica de taber na , mas tem i61·o2 
de tribunal''~ -

Antes de traze l-as :'t lu:t. , tle di-\ 
vulgal-as e discnti l-as, medita . 
fundame-nte, as theses qtJe defen
de. Versando assurÍ1ptos dos Ir,aüJ 
contravertidos, não s•, llle depa
ram contradicções. Qt1ando torn~ 
atraz, não é para justificar um 
commeutario apressado, oa peni-

1 ter..ciar-se de uma obserYa<;ão ín
nopportuna, scnào para firmar 
ainda mais o SC'U ponto de ,· ista j 
com o auxilio de novos cscl an~í-

mentos. . 
Para que se possa <líze , do s<:·J 

merecimento, hoje indiseutiYel, ê 
necessario percorrer-lhe as obràs., 
conhecei-as todas. C ou· tudo, pode
mos a!tirmar que os argentinos j 

f 

foram felizes em traduzindo "E'Hl-, 
luçio do JlO\' O brnsileh-o", por
quanto nesta admiravel synthese , 
historica o autor se nos apresen-1 
ta. com todos os attributos que 
lhe emprestam a aureola de 'tlm I 
dos mais preclaro!> pensadores 1 
do Brasil. Estudando a evolução I 
da sociedade, a evoluçf•o da raça . 
a evolução das instituições politi-l 
cos, nestas t1·es partes em !J.Ue di- • 
v:de o ''olume, cstii.o --: o :;ocio- I 
logo, o ethnolo:;ista , o esrriptot· 
político. , i 

Na prime.ira yar te, su&tenta, I 
após examinal-o em os l.>eull "'''·;.os 
períodos e apontar-lhe as camas, ' 
que todo o movimento de expan
são de nossas popttlaçõe-3 te.m sido 
em direcção do oeste; scrt anista , 
por consequencía. 

Os factos confi rm::.rão a. these? I 
Sim, confirnuun-n 'a, a dsspe.i to de
tratar-se ce tnlbalho e~CJ'illtO em I 
1920. 

Ka segunda parte , onde, com 

nando, cada um !lt: '9•..'1' i'!, os 
períodos colonial, imnet·ia! e re
puhlicano, proct!ra .J):.inci palmen
te destacar o })redominio cres
cente do poder central sobre os 
governos esmclnaes, rr>o..,trando 
que "tolhida no teaer:0 político, 
pela força dos te:nos ·~0!!-titu
cionaes, a sua :'cn~a intec->encio
nista, a l7niã.o dil::.ta eaC:a Yez 
mais 110 ter:·eno f?(on<nnico e so
cial dos Estados··. .P.elas pro
prias palan·as do F::;criptQr , no
ta-se qne :::.inda 1:os oriehtava. a 
Cana de 91 . . . A C:on!\.tit u f;;ão 
de 1 6 de Julho ue 1934, com o 
seu- espit·ito nr.l'iorialisd(lur e 
cenn·a Jisador, ~-eio co.·ro ·') H :' r· as 
aoser<;õr;s co e<·aüito l)lJblk;:;ta:. 
As i.nstitniçües polit'>'~: !! \·i;;'?~Hes 
parece confii·n~.n I'•. 'r!"!-!1·a; r o bas
ta mEnte. 

Xes-a n:Esn:a. t•::rte, ~t.:.l~HH: s
irr!. Oli~('ir·a \ ' ianna c c>:1~0 os ~s
tadistas do irnper:o s.;, li !.:c:J.Hl a 
brc.~~o (:Olu o p:.~oo l ern;:o. (!a o:·~ ;-!
n!Dl ~f. 0 r &-.... :!,)rl.ai, jR. u~:tque O 
eq uacioname1: r.o c ,'s:/3 pt·o ül":-!la, 
l'úruo elle proprio 1:0:-o p_ff!<m a, 
é o :-:e c;uinte: UH1 f!;.&Jiru o de 
bn.se physka ·· - nn: ma~~n~o !le 
<'ircula<;ii.o - 'um ml!.ximo de 
nnidad.e pol iri c<1.. E>id<?nt'?n~ .::me, 
nR. época irnperia L os l!l~il.ts •lt3 
drcula<;ào de fJtle <lisp uri.1~amos 
emm .;.€~íci<mtissimos con1p::l'2.
àos (t'l f:: :: uld;~.llcs inoumeras :to
je a presentadas com o prugr~dir 
inces~ante (;a, civilizr.ç:li.o . O n·.-.
ra,·!lhoso dcsenvoh·imenw dos 
mF>ios de rircnlaç:ão c; ue se ob
serva em os nossos dias fr!cPi tc.
ao poder l'elJtral :m~caltat·, illtll.~~ 

intensa1nente, ~s r..'?~f:3b:d~t!e9 

bmsileíras de re~,;ili<:s lonG"in<pas, 
e favorece, g!·andem.Ente, :1. !!:.Ia 

actividade. Por,·entnra, €St:trko 
ahl ren:l&dos os ;;,;q,redos •ias 
gt·z.nd es ti"a.r.sf•.>t' mR'~'-'9 p<:Jl!t~cas 
por que 11assamos nest.-:. tlltinut 
quadra '? Chi lo !:Ít '! . .. 

.. Observemos constz.nten!eutE o 
que passou e tC.J' emos melhot· vi
Eào para . e:r11.minar o q-u.e ha de 
\·ir", ensina-nos '\\"IJson, em a 
"HJstot·fa do · Po•·o :1\mel•icauo" 
Jdenticas liN~s (;á-nos 0![1-('tra 
Yi:mna quando, r..o prefacio de 
i'eu livro, nos fsla fia ntíliuatle 
dos estudos brasi leiro~ . _A..liás, · 
com a mesma perslstencia, ~ão se 
~ ança de 1:os exho1·tar em ou<cras 
o bras a f! ue nü.o ,-e puxemos o 
pas~ado porque "nclle é que ,-a
taos enr:ontrRl;- o ~,rcn!yo das 
experienci:Js fci'Las p!"la sodt>da
de; nelle, portanto. é que<>amos 
buscar as li\;üos rlo3 nostbs er
ros; nelle é qt<e ramos inquit•it· 
das dircctt·iz€s de nosaa evolu
!;àO futura. SEm cs~e ,·etorno 
ct·itico ?..o ras[:tdo, fk at·iamos 
som os f:lcmentos de refc,·encia 
com que nol'tc ttr r.. nu~~a p~o

jec~ã o pal't1 o futut·o·• (Olireira 
\-ianna - O jtJea llsmo da Con~
titnição - pt;s. 1;;!3 e 134). 

l~~s e esturlo pt·cr..:isn, no c·nltan- 1 
to, de ser feito sob um outro a:;-

• muita penctntt;ão, estuda as selro~ 
cções ethnic \S 1 o pl'Oblemn do cru
zameuto, o apl'imoramento de 
nossa raça, oude an'.llysa o typo 
llnthropologico brasileiJ'O e aoon- I pe.-:to : menos pllantasista mai; 
ta os caractércs commur.s 11.0; ty-1 rea 1 e objC'ctivo. Os ll<l ~S,03 ,-e
~s regionaes do norte e do sul, lhos histoi'i<ldo•'t'!S ·-· a ob:;c-l·nt-

'e1'ltre outra« nn-.. -.f', flei'eMO a. da I •:_r..o e: de Olivc•ir·a \ iunna - se 
aryani~açiio progl'CSSÍYa oestes ty-~lll'l!t•~lll " ~pu•, =-~~ OM:Vof- 1' <:IJiu. a
pOS regionaes. Para tudo isso. a tos, ou a ~tC'S<:I'c-rc r as (l•!<;.'ics do~ 
par de invf.stigações profundas. se~ts pcl·sona.:-;ens. como se ~lle~ 
não pt·est:indc da estatística, qne . aglsf>em sem depen<lencia d•) 
segundo At•tuar·o, é um dos o: hos meio SO..!íal, em que se moYe, e 
da socio!Qgin. Ainda assim lla •.lo meio pb.ysko, que os envolYe . 
quem não lh e <lê J'azão, ([Uem' lhe )."iio. deram, assim, a importancio 
conteste e contrai'ie oo que con- <lenda a estes fa ctores cRpitftes 
cerne, como ,-imos, á cYOht<;ii.o - o rncio co,.mico e o poyo. 
at'ya:nisante dos nossos g1:upo~ :'\~ outro capitulo da inlro
misdgeneos. i\í.áo grado as criticas ducc;a.o, o autor examina mo
qne se lha fez de. que "apegado õe- d.erno c o~~eilo ele C\"Oluç:fi.o so
mais á theoria lapongiana, ideá!'a CHll~ depois de b a>et· passado em 
um Brasil colonisado e organizado reYJ~ta as thet." ,as se \:Ire o as
todo pol' dolicolouros ", Olheira .s!m_:pto, <lomi:lantes no se cu lo 
Vianna confirma neste capit nlo os XI X: --' cc.en tna. brilhante~11ente, 
seus meritos de npplaudido an- a eJ..tstencm de uma reacçií.o re

nol·adora contra o uniformismo, 
~hropologista. 

X a tet·ceíra parte. ao a prcciar 
a nossa e 'i'olu<;ão 1)0\ itica , exami-

--------...-..------.-- ................. "" Á ...._ .... _ _ ~ 

o unilateralismo, o fatalismo d.a 
evolut;ão: niio ba aclmihuf'ntc 
manocau~alista~ em sdendtts so
ciae,.. 

\ -é-se, dcst'ane, que tainbe m 
O li n~ira \ ·lann ~ &e pplJ~ a: o 
"p..<tt·ticu lal•ismo", a que se· refe
re o autor de .. Social Proce'i~ " e 
da. celebre concep~ão dos "~.-u

pos pl'inuuios", o sociologo nor· 
te-americano Chnt·les Horto1t Co• 
lcy, particularÍsmo que cor!siste 
nesta. ·'tendencia á implificaçào e 
á generaliza~ão que se traduz nos 
autores para explicar :t causa 
<lo coujuncto de phenoruenos da 
vida em sociedade". Orienta:-.;ão 
esta , insisto, que contraria ruu
<lameutalmente, á. propria ~lassi
ficaç:ã.o das sciencias de ,.\~g'Usto 

Comte, em cujo apice _ foi. i!Ollo-
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B rasil. :\i\o 

No exame rigoroso de nossa 
evolu!;ão, .o douto pensador não se 
lim ita a fazer historia , a d~scobrir 
fo ntes e inquiril-as. Faz a propria 
cri tica d a his toria, em cujo sector 
é mestre. ~ão se confunde, entre
tan to, com iconoclastas impe n it~n
tes. Não d iscute homens e fa ctos. 
porque lhe seja agruda"el ::>. d is
cussão, ou J?e lo deeejo de ~e to r
nar origina l . Fal-o, busc:;.n do sin
cerament e a ye.nlade. E' coberen· 
te . E' consciencioso. E' justo. 

I
·Por isso mesmo, com pahtvras da 
Ccsar Ca n tu', exaradas em " Os nl
timos t r inta a nnos", poderia::10s 
dizer que a él'i ti ca h 1s torica feita 
por Oliveir a \'iam·. a ··.não é uma 
critica de ta bern a , m as t e m f::i:· o~ 
de tribunal"' .. . 

Antes de trazel-as á 1 uz, de di· \ 
n t lgal-as e <l iscntil-a ~. medita. 
fundame.nte, as theses (f <le defen
de. Versando assumpt os do s Jr,ai c; 
co ntrave r t idos, não s•: lh e de pa
ram contradicçües . Quando t orn<!: 
atraz, n ão é para j ustificar u m 
com rnen tario a pr essado, oa peni-

1 t ene ia r-se de uma ob ~;erva~ ií o in
noppor tuna, senão para firmar 
a inda mais o seu ponto de ,·ista j 
com o a u xilio d e novos esclarEd -
mentos . . 

Para q ue s~ possa <lize, uo S <: 'J 

mer ecim ento, hoj e inà is<"utiYel, é 
necessa rio pel'correr-lhe as ob ràs. , 
conhecei-as todas . C ou· t u d·1, pode
m os a !firma r que os a rgen tinos I 

I. foram felizes em traduzindo "E,·o-, 
luçiio do }lO\' O brasileh-o'', por-

.j quanto nesta admiravel srnthese • 

I 
histo r ica o a u t or se nos apr esen-j 
ta com todos os a ttr ibutos que 
lhe emprestam a aureola d e u.m I 

. tios m a is pr eclar os pensadores 1 
do Brasil. Est udando a evolu~ão I 
da sociedade , a evoluçft o da raça. 
a evolução das institui ções politi- I 
cos, nestas tres partes em !J.Ue di- ' 
v:de o YOlu rue, estão - ·- : o :;o cio-~ 
logo , o eth n olo:;ísta , o esrriptor 
poli ti co . , j 

Na prime-ira ]J a rte, sü.stenta. l 
a pós examinat-o e'in os :..eu11 \'l1. l' i{};; 

períodos e apontar-lhe as cau <as, 
que todo o movimento de e;,;: pan
são de n ossas populaçõe~ tem sido 
em direc~ão do oeste ; ~c1· t anista, 
por co nseque11cia. 

Os factos confirm:n ão a these? l 
Sim, confirmam-n 'a , a d sspe,ito ele 
tratar-se c e ll'fl ba lho eocr iuto em 1 
1920. 

Ka segunda parte , onde, com 
m uita pen etração, estuua as sel<:~ 
cções eth n ic.1s, o p roblema do cru· 
~ameuto . o a primoramento de 
nossa raça, onde analysa o t rpo 
anth ro pologi co lJrn.sileiJ·o e apon· 
ta os caractét·es comruur.s aos ts-1 
p_os regionaes do norte e do sul , l 

'entre outr a-e ttr{'~lif' . rlefen.do- a. d~ 1 

aryanimçã.o pr ogréssiYa oestes ty- ~ 
pos r egionn.es. Para tudo isso . a 
par de inV€·Stigações profundas . 
não pr escinde da ('Statistica, qne , 
segundo At·ilu11·o, é um <los o: hos 
da sociolc;>gin . A in da assim, lla 
quem não lh e dê razão, quem lh e 
conteste e contra1·ie no que con
cerne, como ,-imos , á e ,·olu<;ão 
at>ya:nisante d os nossos grupo-; 
miscigcneos . i\íá.o gra do a s cri t i c a s 
QU e se lha fez de que '"apegado de
mais á t h eoria lapongi;:ma, ideá!"a 
um Brasil colonisado e organi za do 
todo po r dol icolouros ", Olh"eir•l 
Vianna confirma n este cap it ulo os 
se us merit os de np plaud ido an
~hropol ogista. 

· ~a te rce ira par te . ao a preciar 
a nosm e ...-ol n<: ão 110\itica , exami-

pela fDrça ti os t Htos ·?0:C.<;t ítu
cion aes , a sua :'cr·~a ínte':vencio
nista, a L:n ião d il11.ta caC.::. yez 
mais no t er :·eno "'co!ln!nico e so
cial dos Estados ·• . .P .e laa p ro
pria s pal:ti· ;·~.s d o 1'"script9r , no
ta-se CJ.ne n. in C.a ros ori0i1tava a 
Carta <i. e !l l . . . A L:on~·tit u f,•ão 
de 1 6 de Julho lie 1 93 4, cou; o 
se u · espírito n?..l'io<laliddor e 
cenu:a.Psndor , 't.-E>io .:: o rrt('J _~ ,. :~ !. as 
aõse r<;õ<, s C.o er;,;üito P •lh i k;~; ta·. 

As instit uições po!it '.,' :: 9 \·i;:;":'ntes 
parece eon fir·n~ n rcrn -!l ·a ro ba;j
ta lll€11 te . 

Xesca rnesn :a ·p:: r t ê, ~ :...::. l~JOlJ S-
1 r :1 ()li ~ (' (r·a \ ' ia n o a. c:.m~o os '" s 
t aclista s do i rnper: o S-'?. vi:r .. Hl a 
b rc. ~o ro ont o jL'" O b len:. ::-. f! a o:· ~ .,.! 
n~z. ; ;·;lio r " ... :h)r.\a i , j a 1)0J' í1Ue o 
eq uaciona m el' to <? ,o;;:e proúl":na, 
r úm o elle proprio r.o:-o affj.-r'"a , 
é o , e;uinte : um r;La~imo de 
br:.se physlt:a - - um maJÜIEO ele 
<"Í!'CU!a <;iiO - 'um El ?..Xi J'n O Ce 
Hn ittade pol ític.-:.. E "io.l<?n t en' <e nte, 
n "l. época impe1·ia l. os !ll!.t;ibs •l e 
drc ul a<:ào de fl Ue dispu ::\51:'l.mos 
emm ~;<: ~icientissimos eompr.ra
àos ;."v~ fa ~ u lda(lcs ino nme r a s :to
je a presentadas com o prognHii:: 
inces$ante c: a civiliza çii.o . O n·.<..
rai-Hhoso desen ,-ol....-irneno <l os 
m~"ios de C'ir cn l r.. ção q:1e se ob
ser\""a em os nossos Ui~s f~cJl itu. 

ao poder ce ntral c.u~cult2.r , r~~ta.~.; 

intensa 1n en te, r.s l!'?~f''3!:>:<~ ~t ! e 9 

bt·n.silei ras de r egiiJ ;. s !on~ln(t-a?.. s , 

e favorece. g!'andemEnte, O?. saa 
?.ctividade. Por,·en t <~ rn . Estn.r~'o 
ah l ren:-Jz.dos os s,:c;redo<; r!r.s 
grandes tn:.r.s f ol· m~r':(>Fs p')l!ticn>~ 

por t}n e passamos nestr. ultimrt 
quadra '? Chi lo ~á '? ••• 

·· Obse l'H!mos constantE:n!ent€ o 
que passon e tuemos m e lhot· \"i
!:à.o para . e~l'min ?..r o r,·ue h a rl. e 
1·ir", ensina-nos ,,. IJson, em a 
•·ffistot·ia do · Po,·o :'lmet•íc>lno" 
Ieleuticas W;ô <'s tlá-nos O!in•tra 
, -i:mna QUando, r..o pref;u• io de 
i'eu livr o, nos fs.la <ia nt ilídatle 
dos estudos bras ileirob . Aliás, · 
com a mesma pe rsis te nci:t. r;to se 
cança de 1:os exho1·tar E:m ott <ras 
o bras a r, ue nüo ,·e p ux '"mo;; o 
passad o porqne "ne lle é CJ. ll e \·a
Inos em·outnu ; o ;, rc nh-o ua s 
experienc:ias ( c i ~as P ~"la sod e-da
de ; nel le, pottanto. é íJU9J ~>amos 

busca r a s lições do3 nosoos e r
ros ; nelle é qt<e ,·amos inquil'it· 
das directrizrs de nossa evolu
~;ão futura . Se m c s~ e 1·e torno 
critico :to · r asn1do, fil:al"iamos 
se m os e lc rue n tos de r efc,·encia 
com q ue nortcrn· P.. nu~!>a p~o

jecçii o para o futUl·o ·• (Oll n~ira 

\ · iann a - O itleallsmo da Con~

titu i!:iiO - p;;s. li\3 e 134). 
J -~~se esturlo pt·cc isa, no f..:·nlta n- • 

to, de se r feito sob nm out r o a :;
pec to : menos phan tasista, mais 
real e ol>k ctivo. Os no~sos ,· e
lhos ))iS!Ol"Í<ldO•'t:'S -· a Olh' C I"\"R

<;il.o é de OliYt-i l·a \ im:n 1a -- se 
lil~lJ( ;.:. JJl tt )lhl" J ü..T -· ~ :;: W.(.UoL,1 1 l'1lfiC .:l

t09, ou H. tlPf::it~J·cv· c t · as ~~ e~Õc :-5 do~ 
se us pc1·son~.~en s . como se ~o lll''l 
<Lgissem sem depe n!l encia d•) 
meio so~ ia l , e m Que se tUOY '"· e 
l.lo m e io pbysko, que os envolYe. 
:\iio dero.m, ass im, a impo nancia 
<lerida a estes faclores eapitaes 
~ o Jncio c<h ntico e o poyo . 

:\o outro ~:apitulo da inlro-
dnc<;ão, o a uto r eli'amina mo
derno c on~eilo de eroluçii.o so
ci a l, de po is de b aYel' passad o em 
r eYi sta as th evt.as so lJt'e o as
~ump to, domi:lantes no secul o 
XJX. .Accentna. brilhantemente, 
a existen cia de u ma r·eacç'ii.o re
no,·adora contra o u n ifonnismo, 
o unilateralismo, o fatalismo da 
evolu(;ão : não ba .. ctmilnu"utc 
ntanocan;-ali>•tas en1 sdeJld ns s o-
ciae~ . , 

~-~~~..-"'---~----~ ,-ê-se, dc st':n te, q ue t a tnbe m 
l Oli,·elr a \ ·lnm Ht se oPJ;Jôll ~o 

"[>.'lt·tic ula l•ismo", a qué se refe
r e o autor de ' 'Social Proces~ " e 
da celebre concep<;ão dos ''1-l >"U· 
pos p!•[rnal'ios", o sociologo not·· 
t e-a mericano Chat.'les Horto~ Co• 
ley, particulartsm o q ue corls is te 
ne;; ta ·'tende ncia á implificação e 
á gen er a liza<;ão que se traduz nos 
autores para explicar a. ca usa 
<lo conj unct o de phenomen os da 
v ida e m sociedade". Orient!r.;ão 
esta, insis to, que contr aria, !uu
damentalmente, á propria dlassi
fica \:ã.O das scienc ias de ,c\~g-usto 
Comte, em cujo apice foi collo
cada a Sociolog ia, segtridtr,: como 
se sabe, o criterio da ~ romplexi
daue c•·escen te e genkratiza ção 
decrescente" . · 

A' vist a da exteusií.o elo :u·ti
go, a bstenho-me de explanat· ou
tros pontos da obra.. l"olgli.ru de 
!azel-o, se possível. Todavia, 
a hi estão, num a pa nhado de~co
lOl·ido, as idén.s basicas expostas 
pelo graud~ sociologo em :'Evo· 
lu<'ii.o do povo brasileh-o",: liv1·o 
summamente necessar io aos que , 
de ·feito, se interessam pelO co
nhedmento dé nossa histo'ria. 
------~ -
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A Íó'deJ S~D Car-\\Os ,d-1-l . 1q~g 

Approximação amencana 
A proposito da tnducçll ·. para 

o castelhan·> do livro ~Evolu.çlo do 
povo braslelro•, qe Oiivelra Vianna. 

Um raciocínio sr g u1 o scbre a hora actuai 
demonstra , em linhas c 'a ta.• , o espoctacnlo ad 
miravel· que a America. oft reee q , ,q . d ema1~
continentes. Norteando os seu~:J pnp ... ~ itos pPr 
altana.dos idcaes, ella. cria para si uma si tua
ç~o privilegiada, excepci&nal em f .a~() do mundo, 

Multiplicam·se, entre os am t->r1epanos, ~s 
iniciativas em favor da paz. Procecs~·Se um 
movimento 'intenso, extra·ordi .. w.ria!!lcnte con· 
s tructivo, em prol da h'1rmonia continental. 
Em torno de taes anseios g iram as nossas rea· 
lizações. 

Em outras plagas, os paizes se unem, por 
v ia de •regra, para a obra da dest ruiçn.o. Sus
peitas, ambições, rival idades, corrompem, de1· 

açada.mente, os fundamentos de . sua política 
externa. Vivem num amhiente ·de irritações e. 
ameaça& constante~: D'ahi as surpresas e desi· 
1 osôes a que estn.o sujei to'3. 

P~aza .a .Jldt.s, -re~!!piramos outl'~ .fue&,..,-, . 
Separem-lhes velhos ódios. SentimtJnto ~ 

nóvos nos a ppro:x.imam. 
A- nossa política internacional, convef.!ba · 

mos, n.lo é a do dcseRpero, mas a da confiao 
ça ; J.lf9 é a .do egois~:no , maa a do bem com 
m~àa.o é da ·mentira, mas ~ da verdade, 
nl1Õ é a .t.do receio, mi:l.s 8. · d"' Be'gurança. ; não 
é,. afinal de ·contas,-- & da. gaqrra, mas a da paz. 

J.cg- 1"0flé 81, i .am..:~elido ·.~1 t1'1 •m ~ 
deste sadio congraçamento de interesses e idcaes. 1 

Aspirando embora a uma estavel situaça.o 
de tranquilidade, nós, os que anhelamos pela 
communhão americana, nn.o nos deixamos ar
rasbH' pelo egoismo esterelisante, pelas attitu· 
des isoladas. Bem ao revez. Os nossos senti 
mentos são mais altos, mais human1s. Não es 
quecemos, nem desptesamos os interesses de 
outra~ nacionalidades, na.o prescindimos de sua 
collabora.-:n.o e amizade, por isso que nós chri~· 
~ta.os que apregoam a harmonia dos povos e a 
fraternidade entre os homens. Com a união 
americana, temos, unicamente, em vista dictar 
ao mundo, abalado por augurit·S tragicos, um a 
liçn.o edificante, mostrao 1o·lhe o quanto, na 
idade hoQ.íerna, lhe serão fuuestas as conse· 
queneias de uma conflagração !lniversal. 

D'e todos os rincões do continente estru · 
gem applatisos a esta obra gigantesca de con· 
fraternização. Na.o bastam. para a concretiza· 
çilo de taes anhelos, as conferencias de paz, as 
approximações mom.en ta a r~ ::\ A de mesiden tes, 
as promessas, os apparatc.s : é preciso muito 
mais. Felizmente, assim o têm entendido flS 

}'ovos americanos, ao extender entre si, deva· 
rios mádas, uma vasta rêde de cooperação e 
solidariedade. · 

l ara que se fórme uma idéa sobre o tra· 
balho intenso que, dia a dia, se opera nesse 
sentido, basta se affirme que a Repll blica Ar · 
gentina, afóra innumeras outrab jú empresta· 
das, vem de acrescer novas e preciosas c(/ lla 
borações vioando, já ag .. ra, in te m~ :fil~ar o inter· 
cambio cultural com o Br~s il Por lei de S(·U 

Congresso, projoc~o de Miguel Angel Cárca· 
no, fo i ins tituído um premio áquella dentre os • 
publicistas portenhos que escrever . a melh0r 
obra · sobre o nosso paiz . Não cessaram ahi as 
suas iniciativas. Por intermedio do seu Mznis-

1 
terio de Justiça e lnstrucçiio Publica, fnp
do u a naçfio am1g a. uma «Biàliotheca de Au· 
thores Brasileiros", traduzidos para o ca~t~ · 
lhano, sob a _segura ur! en taçãp de Ricardo 
Levere, ·figll ra de escol da intellectualidadd 
~r~entina. A série foi inaugurada com a tra• 

ducção d~ cHzstoría da Civilização Brasí 
leira», de Pedro Calmon Segutu·sc lhe «Evo· 
lução do Povo Brasileiro •, de Olíveíra 
Vianna, E.'3 tas obras foram, elegan teme nte, 
vertidas pa ra o hespanhol por ] ulzo E. Payró. 

O livro de Oliveird Vianna prefaciou-o 
Rodolpho Rivarola, cnjo octogésimo anniver 
sario foi, ha pouco, celebrado no B r i:~cS il p~'t 
uma sessão conjuncta das n :;ssas Pssociações 
culturaes. Com effeito, ninguem melhor do que 
este festejado observador do mun do argen tino 
- que o tem exam inado á luz da hiatoria, da 
sociologia e do direito ,-para dize':' do valor 
d~ oura do nosso patricia. Um e out ro conhe· 
cedore8 profundos das cousas de ~tJa terra ; 
ambos historiadores, ambos constitucionalistas 
ambos sociólogos. 

- -~< 

E' d3 ver se a maneira por que 
cista argentino se dirige au • pensad01 
ro, rendendo as mais justas e - sig 
homenagens «a su talento, a su la 
titíco, a su dedicacion especial en 
en lo más recondito de la vída d1 
blo». 

Basta-nos, por hoje, este registr 

GERALDO BEZEFRA DE MEN 
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Approximação 
. 

amencana 
A propoalto da tnducçl · para 

o castelhano do livro cEvoluçlo do 
povo bras'lelro•, de Ollvel;~ ' Vianna. 

Um raciocinio. seguro sobre a hora aetual 
demonstra, em linhas c~aras, o espectacnlo ad 
miravel que a America ofterece aos demais . 
continente~. Norteando ~s seus P.r()positos. por ~ -b:i;..Q.~ ~ · _. 
altanados 1dcaes, ella cna para s1 uma situa-~ <f'"OO'GoJo.. ·..: 
çl\o privilegiada, excepcional em face do mundo, ~ 
... M.ultiplicam·se, · entre os americanos, as "'+2(~,.'~"' &k ~.t c4 
10\Ciatrv.as em favor da paz. Proc~ssa-se um . ~~-- , 
movimento intenso, extraordinariamente con· f~ & A9 3 ~; 
structivo, em prol da h'lrmonia. continental. -11 (!) · . .,7 rh ~ 
Em torno de taes anseios giram as na ..;sas rea , ~ , 
lizaçOes. · -tr~· -~ ~ .R9 ~ 

. Em outras pla.gae, o! paiz,-;s se nnem. por _&..~J wi/9j~ 
VIa de regra, para a obra da de~t u ~ çA.o. Sus- ··r-,.-
peitas, ambições, rivahd !:ides, corrompem, des· 
graçadamente, os fundamento"' de SUl\ politic~ 
externa. Vivem n~m amhitm tn d t~ irritações e 
ameaças consta:Jtee. D'ahi ''~ ~·~llll .... Sds ,. dP.~i: 
lusOes a que estA.o sujei ;os. ~ 

Praza.. ·a Dut.s1 r~iMiiU~í .. ·.•ntrns- · &l'~~t:- •• , • 

Separem-lhes velhos odws. Sentim"lntoa 
nóvos'. nos approximam. · 

A nossa politica internacional, conveRha: 
mos, nãú é a do desespero, mas a da confiao · 
ca ; não é a do egoísmo, mas a do bem com 
.mum; '.não é da mentira, · mas a da. verdade, 
nAo é· a do receio, md.s a dd. Aegurança. ; não 

• ~ ... l\f~nal · 4~- çontas. a da ~r:rJ's mas a Jla paz. 
Aos poucos, ·vamos colhendo os frnctos 

deste sadio congraçamento de interesses e ide aes. 
Aspiraldo · embora a uma estavel situaçA.o 

de tranquilidade, nós, os que anhelamos pela 
comm,unhão americana, nti.o nos deixamos ar
rastat· pelo egoismo esterelisante, pelas attitu· 
des isoladas. Bem ao revez. Os nossos senti· 
mentos são mais altos, maia human'>s. Não es 
quecemos, nem desptesamos os interesses de 
outrats nacionalidades, n&o prescindimos de soa 
collaboraçA.o e amizade, por isso que nós chri~ · 
tãos que apregoem a har~ponia 4os povos fi a 
fraternidade entre os homens. Com a uniD.o 
americana, temos, unicamente, em vista dictar 
ao mundo, abalado por augurt<Js tragicos, ama 
liçl\o edificante, mostrao io·lhe o quanto, na 

1 
idade hodierna, lhe serão fu11estas as co.nsa· 
quencias de uma· conflagração ~niversal. . . 1 

De todos os rincões do continente . estru · · 
gem applausos a esta obra gigantesca de co:S 
fr,aternizaçAo. NAo b~stam, para a concretiz· • 

VJRE:_ 
m~'irr:::::;o 
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llo de · taes anli~loB; ·as conferenciaSâ.e p ... ~ as 
pproximações momontaneas de presidd es; 

as promessas, os _,pparatos : é preciso muito 
mais. Felizment~, as• o têm entendido llS 

ll~vos america~~~.,·-~o e.~tty.J.der. entr~ si, deva· 
.nos mádas, uma' vasta rêde de cooperaçao e . 
solidariedade. 

f ara que se. fórme uma idéa sobre .o 'tta· 
balho intenso que, dia I' dia, se operà. nesse 
.sentido, basta se. affirme que a Republica Ar · 
,gentina, afóra inpumeras outr-att já empresta· 
das, ·vem de acresc~r novas ..-e preciosas colla 
'borações· vit,a·ndo, já agora, :fntensifiàãt.· o inter· 
cambio cultural com o Brasil. Por lei de seu 
Congresso, projocto de Miguel Angel Cárta· 

1
. 

no, f-of instltQ.ido um premio:.áquella dentre os 1 
publieist_as portenhos que .e.screyer a melhi'Jd 
obra so~~ o nosso paiz. · Nao ~ssttram ahi as 
suas iniciativas. Por intermedio· do seu Mznis
teriq de /1!-Stiça e lnstracçtio Publica, .fu r> -
dol:l a-.. na~ . a-1~11ga uma ·Bíbliothecá de Au· 
.. :bQres . ~biros-., traduzidos para o cat~te · 
· lhaae~ sob .. a· segrira ·õ rientaçllo de Ricardo 
'Letpel'e, figura de esc.ol da' . i.ntellectuali~Jlde 
~!.&~~ti~a. A série foi inauguraàa com a ·. tra• 
' 

itiCÇ~ d~ -: Hzstorla da Civilização Brasí 1· 
'!eira•, de-~edro Cabnon. Seguiu·so lhe •Evo· ' 
lução do Povo Brasileiro•, de Oliveíra 
Vianna, . Estas obras foram, elegantemente, 
vertidas para o hespnnhol por julzo E. Payró. 

-
O livro do Oliveira Vianna prefaciou-o 

Rodolpho Rivarola, <?_ujo octogésimo anniver I 
sario foi, ha pouco, cel ebrado no Brasil púl 
uma sessão conjnncta das nJSsas flssociações 
culturaes. Com effeito, ninguem melhor do quel~ 
este festejado observador do mundo argentino 
-que o tem examinado á luz da hiatoria, da 
sociologia e do direito,---.:para dize':' do valor 
d9. oora do nosso patrício. Um e outro conhe· 
cedores profundos das coilsas de ÇJUa terra ; 
ambos historiadores, ambos constitucionalistas, 
ambos sociólogos. 

E' do ver • a maneira por que o publi· 
crsta argentino .-.~e dirige au pensador brasilei· 
ro, rendendo as mais justas e significativas 
homenagens ~R . su talento, a su labor czert 
titfco, a su d_~icacion especial en penettar 
en lo más reco_ndito de 1a vída de su pue 
h lo». 

Basta.nos, por hoje, este registro, 

GERALDO BEZERRA DE MENEZES. 1 " 
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·numberlo 
Os estudos .biograph.icos estã.o ll estylo lllais. i·el!ll"c~cloe fi u ~ui~.' 

na ordem do. dJ.a, Dommam a h· aualyses ll!ats ptr-tsll·a.o. obsE-n·a-1 
teratura. l\1ultiplicam-se os volu- <;c1es mais iutellil.\"<>lltc·s. IJm uota- 1 

mes consagrados á vida e á obra I vel aperrci~oamenw, emfim. 1 
de quantos se impuzeram ao con- Cuiclac!osamente clauorado. <l' 

ceito dos contemporaneos e á ad- l.ivro sobre o esniptor precttlecto I 
mirac;ão dos po:rteros, firmando do grande pu])!ieo hri<sileiro, u~o I 
um nome, ligando-o a nma epoca:. se rer este elos '·g rare~ senües de I 

Ha ll()l mundo das letras, va- tud o o que sr> fa4 sem pondera
riaçõ~s constantes. Tambem as ção, sem esmero, sem c·apricho, 
classes intenectuaes estão sujei- st>nÇ lima ··. 

~- ff5-'3~ 

_ $' 

tas á instabilidade e ao metaEor- Estudando a Yida de Hu~· 
phismo. De ~uando em vez,. uma. to, l\Iat·ari~ • .J ; suq>reht•ude " na I 
on.da de poesia varre o ambiente, al egria da aurora e 11:1 tr;:::reza do\ 
e todoa forcejam por ser poetas ; crepuseulo", consagnnttlo-ll!e 11<!.-: 
fica em. moda o conto, e ao ela- da meu os de dez lou ~:os ca pitu losj 
rim do gosto publico atteudem. que abrnngem um total ele L!'tS ~ 
centenas d~ voluntari.os; os as- das 300 paginas d e que s<: cc>m- ~ · 
sumptos historicos enthLtsiasmam, nõe o v::>lnme. Cel'to. o antor ex- I j 
e todos se transformam em "r.on- tendeu .. se em dema~ia netile par~ I ' 
temi?.Oraneo~. das ~era5ões extin- ticnla r , maximé se til·ermos em i 
elas·; a cntlca se unpoe, e todos conta rtu e a Tida do g rande pro- 1 
!'.e anogam a critico; o roman- sador já h::t1·ia sit.o Jh>r elte I ~ 
ce attrat1e, e, pressurosos, todos proprio r evelada. , : ~ 
se a lliam ús fileiras ~? r omancis- A se;;undn varte da obra. dedi- 1 :;} 

l:C:. 
~ 
~ 

mo; o problema pol!tJco absorve rada ao csct•iptot·, esU dlYidifl:< 
as· consciencias, e todos o d is - em c:inco capi tu los, oml 2. minu
cutem, abrindo-lhe as paginas; a , ciosamentE'. estuda o poNa. o 
autho-biographia seduz. e todosJ Con"lcll*'it·o XX, o critico, o (·ou
escrevem memorias; e ,dest'artr. lista <'i o elll'nni~!n. 
os escriptores vão se a1aptando ás Nilo obstanta os francos elo.;ios 
circumstancias da epoca, spjeitan- te.cidos ao yalor de se us Yer;o.s ', 
do-se aos seus caprichos e orien- por antoridadPs da estnt ura. ele I' ~ ~ 
ta çües. um Guerra Junqueira, que não 

Ai i, porém, dos q11e não acom-' leve du1·idas r>m artirmar qnE' se 
pan!m·cm o movimento, dos qne l a s ua poesia é poeir:l . . . '·cert~ - 1 
niio ,:;eguirem a corrente, d?s que mente é poeira el e astros . .... . de 
se uao accomodarem ao me1o, dos um Carlos de L.1et. ele u m Lui z 
que, ttfinal, t iverem . outros an- liiurat, de um Pereira ela l:lil>a, e 
seios que não os da moda. Estes, de tantas ou t rafl . ~ incla assim.J 
por algum tempo , serão fatalmen- Humherto dP Campos. não pE'r
t.e olvidados. dura na posterid"de como poeta , 

Quantas e quantas vezes C' pu- de 1•ez c1ue "Pmbora tenha enrou-, 
blicisfd cedendo ás fascinai,ues trado na poesia, como escrPve :\l a
do moi~ento, contrat·ia suas ten- cario Picanro, nm dos rc.teõros 
dencias, sacrifica aspirações pro- mais seg.uros l>ara a conquista das 
fundas pelo amor á popularida· Hympathtas populart'l', nem se m
de e á ' fama Esta, segundo S})i- p1·e foi um poeta de qualidndes 
noza te1n is~o contra si, qne se a extraordiuarias'' (pag. 205). 
}Jroc~uamos havemos que dirigir 'l'ii_o pouco, ~iio forum as pro
nossa vida de modo a agradar á du cçoes subordmadas ao titulo 
pha~tazia do"' homf'nS, evitando o geral de conlos humot·istieos, en-
q u e os desgoste e fazendo o que tre os [] ~w es se destacam o 'J'on
lbes agrade. nt'l {le UJOg<·nes, o .;:\rco do J-:so[IO, 

Tudo faz crer caminhamos mais os.I•ombos de i\laho•uNh, a des-
e mais para as especializações. evi- PE':to ne sua C'Uo:·me a<'eeitar·:io. 
tando a disp e·:são no campo cu !- ~~~e lhe exalçarum a personalid:.-
tural. ae, dandO:lhe -I;eiiõiiie como~iffi'!'\ 

blicista, visto que "recolhido den- l 
tro de si mesmo, forçado a uma 
me-ditação mais prolongada, elle 
sentiu que eram ephemeras, como 
os sorrisos qne as historias pro
vocavam, os apptausos que coroa
''am o Conselheiro XX" (pag. 

1\Ioço, no ini"io da carreira, era 
natural sotfresse l\Iacario de L e
mos ÍlicanÇ<lc_ a influencia da epo
ca, deixando-se arrastat· pelo gos
to elas biographias. Teve, entre
tanto, a ventura de identifica r-se 
colll os ideaes literarios ele seu 
tempo. Houve, pois, harmonia de .24 7). 
t endencias. f 

.. .5na estréa verificou-se. a ns-
piciosamente, com a publica çã o I 
d e hClm•is nevilaqua -- sua vidu ,. 
sua obra". Os nossos críticos mais 
authorizados applat\..diram-lile.. 91 
esfo rço . ~ estimnla rt\m-n·~ a q11e· '

1 prosegutsse. Por Isso. ll:ll> se , _,_ 
tis fez com o successo inicial . A ti
rou...se. resoluto; em clirecr·;'io ao 
pon:ir. ('omo Goetlu:, t~mbe.m 
el!e desp1·esa o 1'-::tber fiU~ n:to con
duz á acç;fLo. Coh en~nte com as 
sttns aptidües. niio se de:;;,·ianuo 
do rumo tra<.ltdo. rleu-no~ . .a~o -ra. 
um liiT•> em ttue llf'lletnt. 'T-unda
mente. ua obra de IIuml.>t•l·tn de 
Ca!JlP<>S, re1•elando, nlém de um 

Por seu turno, não foi o exito 
de Carvalhos e I:oscit·as e Critit·a, 
1", 2•, e 3•, e 14~, _,.series que o "le
vou ao Ca.pitol_61'!1 do seu verdadei-
ro triumpho", por isto que "a cri
tica foi em Humberto de Cam
pos, não um julgam~uto severo, 
luas um motivo~ · dissertações 
líterarias" (pag. 24-91'-t-~ 

Contista, se bem que dos mais 
lido,s em nossa pa tria, tam bem é 
de notar que o autor de "O ~Ions
tro e outros contos" e "A' sotnbra 
das tamnrcii·ns" não conquistou 
<Js lam·eis de triumphos immor-
taes neste sector, me.>mo por que f 
"os s eus trabalhos no assumpto 
não são daQ.uelles que se etérni
zam no pensamento do povo, mar-~ 
C'ando epoca n-um a literatura" 
( pag , 263). 

~ 1\Ias desa]}parecessem. escreve .. 
com acerto !\lacario Picanço. to
dos os seus Yersos_. todas as suas 
paginas galantes. todas as suas 
inn~stigações literarias, todos os. 
seus contos, t odos os seu:; ensaios 
e o seu nome ainda snbsistiri::~' 
com o mesmo fulgor. E accres-
centa: - Humberto, f()i, :mtea 
de tudo, um notavel chronista· ~ 
nm incomparan~l 1listoriador de 
sua propria vida. 

Concordo, plenamente, com o 
biogra pho do admira,·e l prosndor 
de "DcsUnos·•. Humberto de Cam 
pos, pelo exi.to inextedido de. :ue
morias, já l!ll nossos dias figura· 
entre os componentes Gas Yence- j 
doras legiões da idéa e do ~n 
sameuto brasil eiro . 

O livro de 1\Iacario de Lemo> 
Pica nço, não é. ])Ot'tanto. uma 
sim pies "glori lic-a çiio ele :tdiprti
~·os''. Estndaudo a obra ele Hum
berto, "lle apresenta prós e- con
tra s. ora louvando l]Uati<M!des e 
virtude~. ora combatenclo vicio<~ e 
defeitos. Nada exnger:Jclo. ~arla 
v..asio. Nackl. sem fundamento. 

1 Ao .ioTeu pul>licista fluminen
l se estú. positivamen te. tnu;ada 

uma jornuda dP trinmpho.s UE';~e 
ge!:e1·o da litera lura que fez. a gl()
ria. de um ili'Nlré MatrrGi-., de um 
J,\·tton Stl·ad;.<'.l' , de um l:mil J.ud
w ig,_ el e um Stdllll Z1n•ig. 
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40 O GLÁDIO 

lhoria obed-eceu a imperativos de ordem so
cial e não a interêsses individualistas". 

Como se vê, para assegurar a ordem, a 
oooperação e a harmonia nas relações indivi
duai e coletivas do trabalho, pronunciando
se sôbre novas e relevantes questões não pre
vistas na legislação, mas impostas por exigên
cias econômicas ou sociais, a jurisprudência 
trabalhista, tal como a francêsa na observa
ção de Mareei Nast, ocupa um lugar prepon
derante "parmi les procedés d'elaboration et 
d'application du droit". Compreende-se: "elle 
est une véritable source de vie juridique, elle 
est le droit réellement vivant, elle est le droit 
en action". (La fonction de la jurisprudence 

dans la vie juridique française - Strasbourg 
-· Imprimerie Alsacienne, 1922, pág. 3). 

As condições mencionadas, desd·e que es
tabelecid,as em caráter geral, como se tem 
verificado, contribuem sem. dúvida para evitar 
grande número de reclamações individuais, 
daí resultando maior eficiência para os ser
viços desta Justiça. As sentenças normativas 
não são justas apenas por seu conteúdo ou 
substratum social, mas igualmente pela rapi

dez com que devem ser proferidas e pela cla
reza e simplicid,ade de seus têrmos, a f~m de 

que sejam bem compreendidas e fielmente 
executadas. 

Legislação Fiscal 
-D O-

E. do Rio de Janeiro 
úNICO LIVRO QUE CONTÉM TôDAS AS 

LEIS FISCAIS DO EST. DO RIO ATÉ 1944 

PREÇO Cr$ 40,00 
PEDIDOS A: 

PAPELARIA E TIPOGRAFIA CERBINO 
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1D. José de Almeida Ba· 
tista Pereira 

-----11- --

Sc.udação do Minisfl•o Geraldo Bezerra d" Menezes l'O novo Bispo Au· 
x iliar, oas bomenageofil da Coofe.-Jcração Católica da Diocese 

Impressionistas , - escreveu Al- do nosso povo, nascido sob o signo ja Católica Apostólica Romana, de 
berto Torres em "O PJ·oblema Na- da Cruz, .formado sob a fé e QS que é hoje, pa1·a orgulho nosso, um 
ciona-1 Brasileiro" - nós nos divi- princípios cristãos, que "abriram a dos príncipes. 

Ministro Geraldo Bezerra de 

sua alma", e são "o "substratum"' O :,eu amor pelo Seminário é 
da exis tência nacionaf ' (D. Mace- bem o J'eilexo da vida do semina
do Cos la ) . Muitos bJ·aslleiros pen- rista ele ontem, que \ erdadeiramen
sam à maneira de Saintc Beuve. le se impusera, pela vida cspiri
que dissr de seus patrícios que êles 

1 
lual. retidão de atitudes, c luzes 

contimwriam ea lólicm;. mesmo de-, ria inleligêucia, à admiração de 
pois de ;1bandcuare m ,, l'r istianis- 1 i\l.es lre:; e condiscípulos Um dos 
mo . mano:; fui seu colega no ~emiuàrio 

De outro, nota-se em muitos um Central da hnélculada CGuceição do 
ceticismo destruidor, que, sincera- Ipirauga em ~ào Paulo, e é les te 
mente, não ousaria justificar com munho vivo do quanlo se deslac •u 
o esmorecimento da fé ou o olvido entre os seus contemporáneos o 
das promessas divinas. Limito-me Antistite que festejamos . Peço li
apenas a registrá-lo . cença ao Exmo . e Revmo. D. J usé 

Pois ueJn, senl:ores . o Exmo e d1; Almeida para l t- :n!:>r-='1.'~ paJ:e 
Revmo . D. José de Almeida, nas vras que transmiti a Sua Exa . 
atitudes, nas palavras, no exemplo .Revma., há meses, no meu regres
de sua vida, sempre se revelou aos so de Curitiba, onde participei de 
seus discípulos, aos seus paroquia- uma concentração mariana. Do 
nos aos diocesanos de N1terói com emérito Arcebispo de Curitiba, D . 
inescedível senso de equilíbrio. Manoel d'Ealboux, Reitor do Semi
Reconhece o sôpro de renovação nário de São Paulo a quando o cur
espiritual que varre a nossa Pátria. sou o nosso homenageado, ouvi ex
E aí está, bem vivo, o exemplo da pressões de admiração e entusias-

' peregrinação de N . S. do Rosário tno, de saudade pelo discípulo 
de Fátima pelo Brasil, espargindo exemplar e bem amado . 

Menezes 1 bênçãos, erguendo corações, purifi- Dizer-vos do êxito com que se 
l cando lares, sob confortadoras ho- houve, no amanho das almas, o pá

dimos eJn duas fil osofia~, ambas 
1 
menagens, íntimas e profundas, roco ilustre de São Lourenço, se

estéreis em face . de nossa realida- ' públicas e estrepitosas. ria um excesso de _minha parte . 
de: um otimismo extasiado com as Não deixa, entretanto, D . José Os fatos são de agora. Vós os co
aparências de nossa civilização., e de .Almeida de ressaltar as necessi- nheceis, e bem. 
um ceticismo destruidor, terrível dades, as apreensões e perigos, a Peço vênia, no entanto, para· re
de contágio e feroz de intolerân- que somos sujeitos . E trabalha·, e alçar o esfôrço e a dedicação cris
cia, contra todo o esfôrço de rea- se multiplica no empenho da afir- tã do nosso Bispo Auxiliar, diri.gin
ção. mação da Fé em todas as frentes. do a Federação das Pias Uniões 
i Estas as duas atituties do povo O zêlo que revelou como Reitor do das Filhas de Maria da Diocese, 
brasileiro frentq aos problemas po- Seminário Diocesano de Niterói é ccnquistando, pelo exemplo, pieda

, líticos, econômicos e sociais, que um atestado, e o melhor, da preo- de e descortínio, essas vanguardei-

j 
nos assoberbam, estas, por igual, cupação de S . Exa. Revma. com r as do bem e do ideal, purificado
as duas filosofias ·de nossa gente os pr~b~emas m~is . urgentes da vi- ras do ambiente moral em que vi-
em face dos problemas religiosos: da, rehgwsa brasllel.fa . vemos . 

De um lado, um otimismo exta~ Encarando, com seriedade, os pe- V. Exa . Revma., D. José de Al-
siado diante das tradições cristãs rigos que enfrentamos, S. Exa. meida Batista Pereira, Campeão da 

Revma . tem advertido o povo flu- Fé, assim considendo pelos dioce-
.' minense, através de pregações lu- sanos de Niterói, assim foi julgaI ~~os~s, ~ ontra. a~ arrem~tidas do do pelo Sobera-no Pontífice Pio Xll, 
l d1vor~w,_ mshtlilçao que , altera a gloriosame~~e reinante, elegendo-o 
substanc1a do ca·samento , no seu B1spo Auxlliar por entre aplausos 

1 
desprêzo total pela família, ope- dos católicos e do povo fluminen-

' r ando, como frizou Rui Barbosa, se. Bispo eleito e consagrado, V. ,, 
"uma r evolução orgânica na es- Exa. Revma. acaba de atíngir "a 
trutura moral de um p()vo". culminância do sacerdócio, a gló- ., 

I Sua Exa . Revma . ínveste convic- ria da, honra suprema, o sumo grau 
' to, corajoso, sobi:anceiro, contra o da Igreja, a imitação de Jesus Cris
desrespei to às leis da, Igreja, con- to, e o fim ue toda a Hierarquia" 
tra o relaxamento da Fé e dos cos- (Pe . Zidieu - "Nouveau Manuel 
tumes, contra a prática, que se não . des Ordinands"). 
pode generalizar, das ascensões A nossa gratldao, pois, a s-:· sMl~ 
apressadas "à custa da consciência, tidade, que, além do mais, houve 
dos princípios e da próp1·ia digni- por bem retirar o novo Antistite do. 
dade". próprio clero diocesano de Nite~ 

Sua Exa . Revma . , dia por dia, rói, dêste clero dedicado, exem
nos mostra a necessidade da pre- plar e santo. 
gação da palavra divina, da prega- D . João da Matha Andrade e 
ção da doutr~a católiC41, inclusive i Amaral, que há muito . conquistou 

11 
para a solucao dos problema~ .so- . o puvo ~luminense, Bi~po Eu~ax:ís
Clals, porque a doutrwa catolica, I t1co e BlSpo Mar1ano, unperternto 
como diria ·o poe ta - " tem um ali- 1 apóstolo da Ação Social, coração, 

,, vio para cada soirimen to, tem uma 
1 
energia, inteligência a seHiço de 

luz pa1·a cada escuridão" . I Nosso Sen~or J esus Cristo e de .sua 
Em meio ·aos graves problemas Sanla IgreJa, o nosso grande BlSpo 

que se multiplicam nos períodos de Diocesano, D . João da Matha, re
efer vescência política, em que es- jubilou-se por esta eleição, que 
píritos malignos forcejam por en- tanto satisfaz à sua alma de após
volver a p1·ópria Igreja, s . Exa . tolo e ao seu coração episcopal. 
Revma. pondera, como 0 pensador Deus, são os nossos volos, Deus 
cristão: "Deus não veio ao mundo propicie saúde e fôrça ao nosso ín
criar sistemas políticos, fazer go- clíto D . João da Matha, para que 
vernos a•bsolutos, 1·epresentativos S . Exa . Revma. prossiga na sua 
ou . republicanos; promulgou a lei 
que deve J·egular todos os siste
mas, a justiça que deve inspirar 
todos os governos". 

lida apostólica, tão útil à Igreja 
e tão útil ao Brasil. 

V. Exa. Revma ., D . José de 
Almeida, pertence a uma família 
marcada por Deus. Família, que é 
um padrão da teru flumínense, 
símbolo de virtude, símbolo de Fé 

.S5- .15 

---------~............. .... ... -- - - ~---- ----~ - -- -- -~ 

mente confla grados ao serviço de 
Deus, dois atingindo a plenitude 
do sacerdócio, quase ia dizendo na 
plenitude da mocidade . Outro:;, 
que se não ordenaram, sempre es
tiveram às ordens da Igreja, seja 
exemplo o nosso prezado amigo e 
Professor ilustre Dr . Durval Bap
tista Pereir a, Diretor da Faculda
de Fluminense de Filosofia . 

Entre nós, está o preclaro irmão 
de V . Exa . Revma . , D. José New
ton, Bispo de Urug]!aiana, recém
eleito Arcebispo de Diamantina. 
Fluminense, S . Exa . Revma : , por 

I 

Igreja, de que "a plenitude- da &i-a- ' 
ça e dos dons do Espírito Sant() 
desceu sôbre a cabeça e inundou 
toda a alma" de V. Exa. Revma·. 

No desempenho do "munus" 
episcopal, nem precisaria dizê-~o , 

conta V. Exa . Revma. com a obe
diência · irrestrita, a sinceridade, a 
admiração, o desprendimento e os 
esforços dos diocesanos de Nite- ~ 

rói. i' 
A melhor homenagem que pode- ·; 

Conhecendo, a fundo, e vivendo, 
os problemas religiosos do Brasil, 
e em particular da Diocese, conhe
cendo-os "assim no seu intrínseco 
como nas suas contingências", S. 

e de esperança em Deus . 
Felizes, sumamente felizes, os todos os títulos, dignifica o torrão 

ríamos prestar a V . Exa. Revma ., 
prestâmo-la ontem, na edificante e 
comovente cerimônia da Sagração, 
"orando, para que a bondade de 
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SLudação do Ministro Geraldo Bezerra d~ Menezes 1110 novo Bispo Au· 
xiliar, nas bomenageofii da Confederação Católica da Diocese 

Impressionistas, - escreveu Al- do nosso povo, nascido sob o signo ja Católica Apostólica Romana, de 
berto Torres em "O Problema Na- d<1 Cruz, formado sob a fé e 'OS que é hoje, pa1·a orgulho nosso, um 
ciona·l Brasileiro" - nós nos divi- princípios cristãos, que "abriram a dos príncipes. 

'Ministro Geraldo Bezerra de 

sua alma", c são "o "substratum'' O seu amor pelo Seminário é 
da existência nacional" ' (I). Mace- bem o .reflexo da vida do scmina
do Co~ lu) . Muitos b!·asileiros pen- ris ta d.e ontem, que \ erdadeiramen
sam à maneira de Saintc Beuve. te se impusera, pela vida espiri
que diss:- de seus patrícios que êles tual, retidão de atitudes, c luzes 
continua1·i:11n católicos , mesmo de- : ela inteligência, à admiração de 
pois de ;liJand·cnarem ,, Cr istianis- ' Mestre:> e condiscípulos llm rios 
mo. manos Ioi seu colega no Seminario 

De outro, nota-se em muitos um Central da· Imaculada Conceiç.ão do 
ceticismo destruidor, que, sincera- lpiranga em Sào Paulo, e ~ tcl:ilC· 
mente, não ousaria justificar com munho vivo do quanto se destac •tt 

o esmorecimento da fé ou o olvido entre os seus contemporâneos o 
das promessas divinas. Limito-me Antístite que festejamos. Peço li
apenas a registrá-lo . cença ao Exmo. e Revmo. D . J osé 

Pois uen1, senl:ores . n Exmo e dÇ Almeida para le~ nt>rs-:r ..M pa!u 
Revmo. D. José de Almeida, nas vras que transmiti a Sua Exa. 
atitudes, nas palavras, no exemplo Revma., há meses, no meu regres
de sua vida, sempre se revelou aos so de Curitiba, onde participei de 
seus discípulos, aos seus paroquia- uma concentração mariana . Do 
nos aos diocesanos de N!terói com emérito Arcebispo de Curitiba, D . 
inescedível senso de equilíbrio. Manoel d'Ealboux, Reitor do Semi
Reconhece o sôpro de renovação nário de São Paulo a quando o cur
espiritual que varre a nossa Pátria. sou o nosso homenageado, ouvi ex
E aí está, bem vivo, o exemplo da pressões de admiração e entusias-

' peregrinação de N. S . do Rosário •no, de saudade pelo discípulo 

Menezes 
de Fátima pela Brasil, espargindo exemplar e bem amado. 1 

1 bênçãos, erguendo corações, purifi- Dizer-vos do êxito com que se i 
I cando lares, sob confortadoras ho- houve, no amanho das almas, o pá

dimos em duas filosofia~, ambas 
1 

menagens, íntimas e profundas, roco ilustre de São Lourenço, se
estéreis em face . de nossa realida-

1 
públicas e estrepitosas. ria um excesso de minha parte. 

de: um otimismo extasiado com as Nãa deixa, entretanto, D. José Os fatos são de agora. Vós os co
aparências de nossa civilização-, e de .Almeida de ressaltar as necessi- nheceis, e bem. 
um ceticismo destruidor, terrível dades, as apreensões e perigos, a Peço vênia, no entanto, para· re
de contágio e feroz de intolerân- que somos sujeitos. E trabalha•, e alçar o esfôrço e à dedicação cris
cia, contra todo o esfôrço de rea- se multiplica no empenho da afir- tã do nosso Bispo Auxiliar, dirigin
ção. mação da Fé em todas as frentes. do a Federação das Pias Uniões 

Estas as duas atituties do povo O zêlo que revelou como Reitor do das Filhas de Maria da Diocese, 
brasileiro frentq aos problemas po- Seminário Diocesano de Niterói é ccnquistando, pelo exemplo, pieda
líticos, econômicos e sociais, que um atestado, e o melhor, da preo- de e descortínio, essas vanguardei-

l
nos assoberbam, estas, por igual, cupação de S. Exa. Revma. com ras do bem e do ideal, purificado
as duas filosofias de nossa gente os pr~b~emas m~is. urgentes da vi- r as do ambiente moral em que vi-
em face dos problemas religiosos: da rehgwsa braslleLra. vemos . 

De um lado, um otimismo ex ta~ Encarando, com seriedade, os pe- V. Exa. Revma., D. José de Al-
siado diante das tradições cristãs rigos que enfrentamos, S. Exa. meida Batista Pereira, Campeão da 

Revma. tem advertido o povo flu- Fé, assim considerado pelos dioce-
1 minense, através de pregações lu- sanos de Niterói, assim foi julgaI minosas, contra as arremetidas do do pelQ Soberano Pontífice Pio XII, 
1 divórcio, instituição que "a1te1·a a gloriosamente reinante, elegendo-o 
I substância do casamento", no seu Bispo Auxiliar por entre aplausos 1 

1 
desprêzo total pela família, ope- dos católicos e do povo fluminen-

' rando, como frizou Rui Barbosa, se. Bispo eleito e consagrado, V. 
"uma revolução orgânica na es- Exa. Revma. acaba de atingir "a 
trutura moral de um povo" . culminância do. sacerdócio, a gló- , 

! Sua Exa . Revma . investe convic- ria da honra suprema, o sumo grau 
to, corajoso, sobi·anceiro, contra o da Igreja, a imitação de Jesus Cris
desrespeito às leis da Igreja, con- to, e o fim de toda a Hierarquia" 
tra o relaxamento da Fé e dos cos- (Pe . Zidieu - "Nouveau Manuel 
tumes, contra a prática, que se não . des Ordinands"). 
pode generalizar, da:; ascensõe;, A nossa g.ratidão, pois, a S. "'sàíí-
apressadas "à custa da consciência, tidade, que, além do mais, houve 
dos princípios e da própria digni- por bem retira:r o novo Antistite do 
dade". próprio clero diocesano de Nite-

Sua Exa . Revma., dia por dia, rói, dêste clero dedicado, exem
nos mostra a necessidade da pre- p!ar e santo . 
gação da palavra divina, da prega- D . João da Matha Andrade e 
ção da duutr~a católiCAI, inclusive I Amaral, que há muito . conquistou 
para a soluçao dos problemas su- . u vovo fluminense, Bispo Eucaris
ciais, porque a doutrina católica, I tico e Bispo Mariano, Lrnpertérrito 
como diria O· poeta - " tem um ali- 1 apóstolo da Ação Social, coração, 
vio para cada sofrimento, tem uma 

1 
energia, inteligência a serviço de 

luz pru:a cada escuridão". I Nosso Senhor Jesus Cristo e de _sua 
Em meio ·aos graves problemas Santa IgreJa, o nosso grande BISpo 

que se multiplicam nos períodos de Diocesano, D. João da Matha, re
efervescência política, em que es- jubilou-se vor esta eleição, que 
píritos malignos forcejam por en- tanto satisfaz à sua alma de após
volver a própria Igreja, s. Exa . tolo e ao seu coração episcopaL 
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~nte con&agrados ao serviço de Igreja, de que "a plenitude~ da gÍ:a- \ 
D~us, dois atingindo a plenitude ça e dos dons do Espírito Santo 
drJ sacerdócio, quase ia dizendo na desceu sôbre a cabeça e inundou 

enitude da mocidade. Outros, toda a alma" de V . Exa. Revma·. ' Revma. pondera, como 0 pensador Deus, são o:; nossos votos, Deus _ . 

cns ao. eus nao ve1o ao mun o _ _ . · d d Ig eja seja 
criar sistemas politicos fazer go- clito D. João da Matha, para qua veram as or ens a r '. 

.· t- . "D - · d propicie saúde e fôrça ao nosso in- ~ue se nao ordenaram, sempre es-

' · s E R . . · . . xemplo o nosso prezado am1go e vernos a·bsolutos representativos . xa. evma- pross1ga na sua . _ . A • • • • • 

I ' l'd t -1· t· ·til · 1 · rofessor Ilustre Dr Durval Bap- dtencia 1rrestnta, a smcendade, a 

No desempenho do "munus" 
episcopal, nem precisaria dizê-~o . 

conta V . Exa . Revma. com a obe-

· . . . · 1 a apos o 1ca, ao u a greJa · . _ . 
ou · republicanos, piomulgou a lel _ , . . ·sta Pereira Diretor da Faculda- adm1raçao, o desprendimento e os 
que deve l'egular todos os siste- e tao util ao Brasil.' . de Fluminen~e de Filosofia . esforços dos diocesanos de Nite-
ruas, a justiça que deve inspirar V . . Exa. Revma . , D. Jose - ~e Entre nós está o preclaro irmão rói. 
todos os governos". 

Conhecendo, a fundo, e vivendo, 
os problemas religiosos do Brasil, 
e em particular da Diocese, conhe
cendo-os "assim no seu intrínseco 
como nas suas contingências", S. 
Exa. Revma . jamais perdeu a con
fiança, que nos tem sabidc. transmi
tir, na causa da Santa Madre I&re-

Alme1da, pertence a uma fam1ha ' 
d D F .

1
. , ·de V Exa Revma . , D. José New- A melhor homenagem que pode-marca a por eus. am1 1a, que e · · , , 

dr. - d t fl . ton Bispo de Uruguaiana, recem- na mos prestar a V. Exa . Revma., um pa ao a en·a ummense, : . • . . A •• 

· b 1 d · t d · b 1 d F· , eleito Arceb1spo de D1amantma. prestamo-la ontem, na edlflCante e sim o o e v1r u e, s1m o o e e , · . A • d -
d D 1 Fluminense, S. Exa . Revma . , por comovente cenmoma a Sagraçao, e e esperança em eus. l 
Felizes, sumamente felizes, os 1 todos os títulos, dignifica o torrão "orando, . para que a bondade de 
· d f De !' em que nasceu . Deus ompotente, conceda a· V. pa1s, que po em o erecer a us e , . . 

. Exmo . e Revmo . D . Jose de AI- Exa. Revma ., para a utilidade da 
à Pátria, filhos tão dignos e tão ) meida·: Católicos, estamos certos, Igreja, a abundância das suas gl'a
eméritos. Irmãos e irmãs inteira-!~ como nos ensina a Santa Madre ças". 




