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' Comc..i~a~1to o convei to pareça inexpressivo, por mui to re-

petido, éomunismo é, realmente, isto: "uma filosofia da vi-

da baseada no mais grosseiro materialismo"• Na frase dos 

seus pioneiros, frase que se tornou lugar comum, êle conside

ra a religi4o como "o 6pio do povo". Dai, as inevitáveis oon· 

sequências. Não admite ó comunismo que a criatura se curve 

deante do Creador. Tira Deus dos altares. Arranca-O do co-

ração do povo. E, ainda, para vergonha nossa, para esc~rne& 

do gênero humano,i&i& coloca o homem aos §§ pés do próprio 

homem. 

Tudo se justifica, senhores, numa doutrina que reduz o 

sagrado ao profano, i segundo a qual a ~ligi!o nada possui 

de sobrenatural, e abertamente a ppoclama apenas como um 

produto da vida em sociedade, como "um reflexo do mundo real" . 
A doutrina marxista represent9) 
C&ii§illi§~§§ a ruptura absoluta com toda a ordem sobrenatu-

ral. Através de Bazard, conhecidas as suas fontes no anti

sobrenaturalismo de Saint Simon. I anti-perso~alista na sua 

concepção do homem, pois, segundo Berdiaef, para o comunismo, 

o homem não possui dimens~o em profund4dade, quer dizer, está 

privado de vida interior. 

Se~~ores: Lenine, chefe do partido bolchevista, n4o admi· 

tia que nenhum dos seus asseclas penetrasse no recinto de uma 
I 

I Freja. ijs~a atitude reflete o traço mais sugestivo do comuni~ 



mo, quanto á crença n2 sobrenatural. Estamos, n~o há dúvida 

nenhuma, em face de §Q uma doutrina que visa - a frase ~ de 

Marx- a "libertar as conciências do espectro religioso"; 

de uma doutr:tna que aspira a aliviar o homem - o conceito ~ 

de Lenine- aessa "canga intelectual: a religi~o"; de uma 

doutrina que quer - ó pronunciamento ~ de Engels, que assi

nou oom Marx o c~lebre manifesto comunista - que quer"aniqui*• 

lar tudo o que .tf se revela como sobrenatural e sobrehumano"; 

finalmente, de uma doutrina, cujos maiores sempre tiveram as 

armas açacaladas e em riste contra Deus, a quem Lunachares

ki, figura de prol do marxismo, chamou (custa repeti-lo) de 

~ "repugnante espectro que, atrave§ da hist6ria, causou tão 

diab6licos danos à humanidade inteeira". 

NAo preciso ir al~m. Considerai e pesai, ouvintes, estas 

afirmações. N~o podem ser mais claras, nem mais incisivas. 

Vêde que conselhos, que injúrias, que ameaças, que blasfê-

mias! Os arautos da ideologia marxista fazem da religi~o 

objeto de maldiç~o e depreso., e calcam aos p~s o pr6prio 

Deus. Eis a raz!o por que o Estado moscovista exige - está 

no livro, de Geor~es Goyau, Dieui ~ les soviets - a aboli

ç~o completa do sentimento religioso em todos os seus parti

dários, e proclama haver absoluta incompatibilidade entre a 

crença em Deus e a ace~tação dos ~nc!pios comunistas". 



2=-. 
Faz parte do seu programa di sseminar o 6dio à religião , aos 

seus ministros e aos fiei~ i:sse prop6s1to assume o eaP,'teP 

ri o que se deduz tamb~m dest~categ6rica afirmação do camara-

Qã Lenine: 11 uerra contra quaisq~ cristãos ~ para n6s 

uma lei inabalável". Observa-se que os ataques à Igreja nos 

setores comunistas n~o cessaram. Nem ~s tempos se incumbiram 

de aplacar o 6dio desenfreado dos agentes vermelhos. 

Deprezavam a Igreja de Cristo e , ainda hoje,a desprezam. Insul 

tavam-na, perseguiam-na, e continuam, ainda hoje, a insustá

la e persegui -la. Sim, ainda hoje , para atender á terminolo-

'" ~ . ..,) gia rubra, ras leis morais, a moral e a rel~gião continuam 

apontadas corno "preceitos burguezes", segundo o manifesto do 

partido comunista. Tentavam e tentam, ainda hoje, frustar 

a marcha vitoriosa da Igreja, que atrav~s dos séculos vem 

salvaguardaàndo a humanj_dade de completo desmoronamento moral 

Defrontamos duas concepções da vida e do mundo inteira 

mente antagônicas. Numa
1

a em que se baseia o socialismo ma t 

teria lista, com a negaç!o lio sobrenatural, 'todos os valore 

sociais e morais estão subordinados á causa econômica, ou 

como diz Foerster, todo o problema da cultura humana á 

rebaixado a um simples regulamento da produção. N?utra, 

a que se traduz da doutrina crista, os valores materiais 

ficam subordinados ao problema moral, afirma-se o pr~,m do 
~ ~, 

do espirito, não se desprezam as causas fin~is, evit -

dêsse ~odo, 0 hipertrofismo econômico, o materialismo, 
o determinismo. ~'·IJ't 
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Uma doutrina cujos ensinamentos estão sintetizados 

nesta passagem sublime do Sertnao da Montanha: "Amai os vos-

scs ini~igos, bemdizei os que vos maldizem, fazei bem aos 

que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem", 

n!o pode, senao pela insensatez hu~J ser ~ao 
J\ 

comunismo,que f quer impor-se ao mundo pela violência e 
.P-pelo terrorismo. Nada mais imcompreensivel y-nada~a~s a~1 

absurdo, do que estabelecer aproximação entre o amor e o 

6dio, entre a fraternidade cristã e a violencia bolchevista~ 

Mas, pereuntar-se-á, se tais e tantos s!o os erros do co

munismo, se êle se insurge contra as tradições culturais e c 

cristãs da civilização, se a avers!o Jara com êle entre os 

homens concientes é geral; se, de ratc, não se lhe pode ne

gar tendências subversivas, como explicar exista, ainda, 

quJí6 não repugne, e, de bôa ré, o não profligue ? ~ dolo

roso, ~ inacreditável, mas infeljzaente há esp(ritos fracos 

que levam a s~rio suas promessas, como se el~n!o se opuzes

sem à propria natureza humana e não fossem de todo inexequi-

veis. A igualdade social ~ o mito comunista. E h4, senhore' _. 
-

os que se iludem com a Ditadura do proletariado, com o go-

verno direto das massas, Se os iludidos n4o são cecos, se 

êles n~o são loucos, é o caso de indagar como Vieira: "Ho

mem, açmde está o teu entendimento ?". 

~- 148 
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O certo é que a Santa Madre Igreja, pela voz dos seus 

Pontificeh~ sempre advertiu o mundo, para que estivesse 

atento e em guarda contra as investidas, os insultos, 

as atrocidades do comunismo. Não só Pio XII, cloriosamente 

reinante. Já Leão XIIIproclamara o comunismo - "a peste 

destruidora que, infeccionando a medula da sociedade huma-

na, a levaria á ruina". Pio XI julgou-o "o primeiro perigo, 

o maior e o mais geral". 
)C\II F\P. 

h4 do:J:<hanos, Seflnores~ Tive ensejo de conhecer, 

o Revmo. F,e. Jo!o Antal, catequista geral da benemérita 

Congregaç§o Salesiana, hungaro de nascimento, que após 

vinte e cinco anos ~e apostólica na terra de 

seui berço, a Hungria,de tantas gl6rias e tradições, foi 

compelido a deixar a pátria em 1945. i&P&m \linte e cinco 

anos de lutas e benemerências premiados com perseguições 
l injustas. Deus o quiz. Deus o quer. ~uer, sim, que também 

os ~ ap6sto~s a provações detes p6rte1 

Como um dos integrantes da representação brasileira, 

participamos do Primeiro Congresso Mundial de Apostolado 

dos Leigos, realizado em outubro de 1951, na Cidade Eterna. 

Desde entlo, pudemos fazer juizo claro sôbre o sofrimento 

e a dôr intraduzivel'do povo hhngaro. Em meio a uma sessl 

plenária daquele conclave,trrte~acP6ft&l, um Dl3,ô§ cidadao 

hungaro, refugiado, quebra o protocolo, s6be a tribuna, e 



Srs.: Visitando, em 1951,a pequenina capela em que ora

va sao Luis de Gonzaga, em Roma, comoveu-me um seminarista 

chinezl que rezava, em prantos. A Saida, êle se externou, 

dizendo-me que pedia pelos colegas de seminário;, vitimas 

da perseguiç~o cristã~ na China comunista, de onde conse

guira escapar. 
W.c.o ~ ~ . 

' 
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entre lágrimas, exibe ao mundo um mundo ~e documentos, 

liiliiiiil§~impressionantes, para demonstrar o quadro de 

perse~içOes, de violência, de arbitrariedades, de terror, 

a que eram subm tidos os seus compatriotas. Abre o coraçlo 

e exclama - deixando atônita a assembl~ia - e exclama que 

os seus patricios punham em dúvida a caridade crist4 

povos ocidentais. ~~ ~ ~ ~ lfiJ<U~VN"'IId 
Senhores: Nlo ~ apenas a Hungria, martir e gloriosa, 

agora massacrada, que está à prova do sofri~ento, sob o re

g~rne de proscriçlo e violência contra os seus sentimentos 
~~-

de naç4o livre e contra a f~ incorruptivel do nefSodbatis-

~ Na Iucuslávia, do Cardeal Luis Estepinack, de Zagreb; 

na Polônia do Cardeal \'lishinsk, de Vars6via; emfim, em tod 

os paizfes da cortina de ferro, estoura a mesma onda brutal 

de perseguiç~es e de sang • Nlo temem infâmias, nem oprese 

sões - c povo hungaro ~ um exemplo - os que se unem, usqu~ 

ad mortem, pela causa de sua pitria e p a causa de Nosso 

Senhor Jesus Cristo! 

Li, de uma feita, que o comunismo ~ o Caia dos nossos = j~ dias. Ble convida o seu irmlo a liiiii§§iiti ~'Hrar-e-
caminho da liberdade, mas para mat~-1o à traiçlo. 

Padre o Papa Pio XII, expressando os seus sentimen 

O Santo 
A s so-

bre os crimes cometidos pelo exército moscovita na Huncria, 

lembrou as palavras de Deus ao primeiro assassin~ bib ieo: 
~6- 1/;0 

• 
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"Caim, o sangue do seu i r'tllão grita da terra para o Céu"l 

Tudo isso, n6s estaeos vendo e sentindo, isso tudo 

tem amrgurado o coração do Santo Pontífice Pio XII, sensive~ 

à tragédia do heroico p()VO húngaro, sensivel à dôr univer

sal, e às perseguições e aos crimes &ii coletivos que de~

craçadamente se avolumam. 

A nossa Pátria, que inscreveu no hino de sua indepen

d~ncia o eterno anseio de seu Povo: 

"Ou ficar a P4tria livre, 
Ou morrer ;pelo Brasill" 

a nossa Patria compr eende,em toda a e~tens4o, esta luta de

si~ual da conciencia nacional do povo hungaro contra a opref 

são e a tirania, con·tra a violência e o flagelo dos ex,rci-

tos moscovitas. • 

O eminent issimo Sr. Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, 

Dom Jayme de Barros Câmara, liil§ quiz, por isso mesmo, que 1 

nesta sessão plen~ria da Confederação Cat611ca Arquidiocesar 

na, os cat6licos da capital da República, e por Aue nlo di

zer, os cat611cos brasileiros, traduzissem,public&mente, 

a sua profunda e·moçio, e a sua solidariedade mais forte 

com o nobre, o i&ltivo, o extraordinário povo hungaro. 
-~~~

~ ~6s rnos sentimos solidários com a Hungria, ~ tim 
de perseguições e de crimes praticados por "militanies 

\W~~~~4ml'laM~P-t J:/.qui 
t -
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astamos, para pedir a Deus pela convers!o dos seus perse

guidores e ao mesmo tempo para protes~ar contra todas as 

violações aos sagrados direitos da Hungria e de seu povo, 

martir e glorioso. 



.. 
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1 l • ..Esta eomemora<:;§o do ?aR anivers~rio no-San 
Naclona~ de Ad&Paç~o KiMD- Perpétua e ào J..~ ~enten~.riê 

)ria ·\ rar:l qão-Ae '1\Toss~ Senhor(} eJ!_.Lo rrnes, ,bem _oxp.ressa a 
~nin !i-119 p a coesão n0$ cat6_. ic~ ~ í'<>do"' o mundo .. Coe

são e unidade a., icerçaêta,.s_ na. urrVJ Ç> ,,com Cristo na 'lí6stia 
santa, na consarraqão à Mãe àe~~~s, /na dedicação~ causf 
da I~re~, na ., ao Santo Padre e à Hierarauia 
Sa~rada, no an eio de per~eição cristã. 
~ 

Tudo nos con~re,a: N Vir,em Santfssima, o Altar d 
Sacrificio, a Cruz da Redenção. A divindade de N. S. 
Jesus Cristo nos identi~ica, pela Ceia, na ~amf~ia de 
Deus; o a~or de Nossa Sen~ora nos inte~ra na humanidade 
do Sa}vador; pelo Altar e pela Cruz, somos um com o Pa 
somos um na ~omunhão dos Santos; um, no Corpo Mfstico 
Senhor. 

'I I , 
Meus senh0res: Bsta solenidade se rea 11za -s-tHJ -~'"'1 

sidência de um Prfncipe da I~re~a de Deus, ~ne 
sf,_ CQlllO Bi.spo, o se,.rêdo da uni:tifHie perdida • 
......... ...._,_.o .Ministério e o Governo do 

1!~~1:!~ em $U&& mae..un~idas.··::"'-I~IMM--_, •• 
~ ~remos. ~ntes ~~ ~ fs, fidP,id~de ' 

I~re ,1a. ~ ~ 
e,o-o ~ ~ 'l)- - . I ) c__. 

~ F1eis à I~reja, fcurvârno-nos deante do Santo 
Padre, o Papa, 6urvâmo-nos,/~ curva~ o mundo, deante 
de um homem ue participa da ~randeza divina, e através 
de ou~J de novo, N. s. Jesus Cri~to se interra na pe~ue-
nez humana. · 

O que nos importa, como cat611cos, na fidelidade 
oue ~ramos à Santa Irreja, é a continuidade da missAo 
de Nosso Senhor. ~ 1ue não se perc~ o Caminho, n~o se 
conspurnue a Verdaàe, não se estanque a Vida. 

Sabeisf ~ue, nos tempos modernos pre~oeiros_~~ 
ne~ação expõem postulados de nossa F~ a criticas ~ 
apaixonadas. Tentam substitui-los pelos"principios 
subversivos das ~jlosofias sem aJma" , a 1ue a:ude Mons. 
Joseph Carriran, reitor da Un. Cat. dos EE.UU • 

... 

·, 

' 
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(: --~ concepção do mundo, do homem, da ~ociedade, do 
direito, em suma todas as teses fundamentais do catolicis• 
mo são, veementemente, contestadas e discutidas. 

~sses pre~oeiros insensPtos n§o ~on~ideram Deus como 
cupremo creador do céu e da terra. Aceitam, ac6rdes com 
o filosofis~o ateu, racionaJista e materialista, errô
neas concepções do universo. 

N§o concebem o homem formado de corpo e alma. Esta, 
para êles, não existe. ~ uma~ ftcça:o, apenas. De ori• 
~em,o homem seria um hruto, e seu destino idêntico ao 
do animal, "que pasta na relva e rumina o estábulo". 

Com apoio nas rrandes invenções e no nro~resso da 
~ivilização, cuidam êsses infelizes oue a criatu~a subju~ 
~ou a natureza e lhe desvendou os mistérios, podendo de
safiar o Creador. 

E suantos males resultam da vida econômica contem
porãnea. Pretende-se adantar e submeter o homem ás 
leis e condições econômicas, o nue irnport~ em orienta~~o 
anti-cri ~ta, e j n~ustifica vel inversão de wtlores. 

JáT~e n~o compreende a ori~em teol6~ica do Direito, 
~ue Von ~erinr e qtanle~ reconheceram e propa~aram. 
Despreza-se, pois, o Direi to natural: "a lei escrita por 
Deus no coração do homem", fundamento do Direito nos1tivo 

Essas idéias nefastas, anti-cristãs, tentam dominar 
as ciências sociais, desnaturando a pessoa humana, defi
nhando a ~ociedade, saturando as novas ~erações. 

~-Sinais autênticos de crise espiritual... E~o, 
~~ propósito deliberado: ~ arrancar Deus dr a~ 

~ ~J. ~ expulsá-lO do seio das familias e da socie
dade. Pretende-se, nem mais nem rn~nos,"varrer da alma 
humana todos ·os afectos, todos os sentimentos nobres, to
dos os vestirias da di~nidade moral". Vt RJ.. 

"..r .... • Não se limitafs 
~tentai, se~ho~es.lás responsãve s pela crise espi

ritual do nosso tempo a d~sdenl:lar da moral criat~ e com
batA-la. Criaram esta "coisa'', oue outro nome não tem, 
criaram esta coisa caricata e desprezivel: o relativismo 
moral. Instituiram a moral sociol6~ica, que dizem impos~ 
ta pelos ~rupos sociais cu~as maneiras de a!ir, pensar 
e sentir se incorporam, a seu ver, coercitivamBBte, à 



• 
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natureza humana. Tudo depende da sociedade. S~sta 
prevalecerem o e~oismo~ aanirnosidade, a devassidã~~ ue 
se er~am - é o QUe ine~utavelmente se conclui - que se e 

o à cate~oria de virtudes. Càe~a-se a 
êste inconcebivel paradoxo: da própria moral, d~-se 
uma concepç~o imoral, dearnoralizando-a ••• , abolindo-a, 
emfim. 

Dentro destas idéias, para serem ló~icos, e neste ~ 
ponto êles s~o ri~orosamente ló~icos, si a vontade d ~ru 
po é comunista, ent~o o comunismo é a verdadeira moral, 
com o amor livre, os ·liiiii§ atentados á di~nidade 
humana, os crimes,e tudo que implique o comunismo. 

o~ crist~ e patrioticav 
Apla~os incontidos c~aem ao ~ o ~ o 

Nacional~QjQiiiil§§lii§ê§ oportunissima advertência 
contra as investidas e ameaças do comunismo no Brasil. 
Ouvi do saudoso Dom José Pereira Alves esta Q§§iii§ili 
orservação: "Num pais crista o como o nosso) não há lu~ar 
para ideolo,ias sem Cristo 11

• 

Se~~ores: Joa~uim Nabuco, em Minha Formac~o, pondera 
~ue a vida exterior nlo pode substitui~ vida interior, 
mesmo õüindo o espfrito rte caridade, o amor humano, nos 
animasse sempre em nosso trabalho. 

O homem de vida interior, consa~rado ao culto da 
Santissima Vir~em e á pratica da Comunhão ~requente, êst 
compreende,com exatidão, a profundidade do conceito. 

Da obra de Dom tehautard, "A alma de todo o aposto
lado", extraio esta definição de vida interior: "o estad 
de atividade de uma alma 1ue rea~e, afim de re~ular suas 
inclinações naturais e se esforça pór adquirir o hábito 
de jul~ar e de se dirilir em tudo consoante as luzes do 
Evan,elho e os exemplos de Nosso Senhor". 

~ Cumpre a todo católico ser atento, resistente, 
perseverante. As tentações - di~âmo-lo sem respeito huma
no - as tentações impõem-lhe esta vi~ilância indormida. 

Antes do mais, recorrendo á Maria para unir-se a 
Jesus, o católico é um militante interior, ~ homem ~ue 
enfrenta os próprios erros, as próprias paixões, as pró
prias eíii~f~~ misérias, hu~ilhando-se, vencendo crises 
espttituais, conciliando-se e reconciliando-se, permanen
temente, com Deus. 

• 
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- · Orando continuaMente, como aconselhava São Paulo 

(S~ trterm1ss1o~ pratej, vivendo a~eida cristã em 
toda a plenitude, não lhe será difici~rradiar a f~, 
prora~ar a Bôa Nova, estender o Reino de Deus. 

As hostes cat6licas pressupôem este estado de 
espirito de seus componentes, essa vida i§iiiiiiiiili 
interior, essa vida sobrenatural, que lhes serve de es
teio. As hostes cristãs91 não podem compôr-se de indi
~entes espf1$ituais. 

Insisto. Freaisamos de ~da interior, profunda 
e sólida. liiiltftíM:êiiljHM+ ~!;~ imprimir à nossa 
vida, di~§mo-lo assim, urna "tonalidade sobrenatural". 
Precisamos d.,_ Eucaristia. 

Teve razão o inolvidá~'Pl Padre Leonel Wrana~, S.· 
J.: "Sem Eucaristia, não há Cristianismo autênttco. A hó 
tia é o centro tue irradia e intensifica no espfrito 
a luz da fJl; ~ õ manancial vivo da ~raça, 1ue transforma 
os filhos dos homens em fil~os de Deus e iraterniza a 
humanidade sobl a comum paternidade diviná". 

"· ossa espera"'lça na -c:;ucaristia, em sua ef'i~"'ácia 
sôbre a ordem física e sSbre a ordem moral, tem seu 
pri~pio( melhor diriamos seu fundamento) na convicção 
de ue Jesus Cristo d spoe, sob os acidentes do pão e do 
viiho, do poder soberano .ue dispunha sob a aparencia de 
sua humanidade." 

I eio - sintese sôbre o seu poder: "Nosso Senhor 
Jesus Cristo faz um sinal, diz urna palavra, e §8Si8tf 
a á~ua se transforma em vinho; os pães e os peixes se mul 
tiPlicarn; a fi~ueira es+~r l se de~~~~; os ce~os v.êm• 
os surdos ouvem e os mudos falam; 4;&i 'f7círaliticos~j 
os leprozos são curados; os ~idr6~1cos l vram-se de seus 
males; os acessos sã arrancados ao mpÁrio dos demônios ....... 

or sua vez, as multi oes são esclarecidas, convertem-se, 
ador~m a uele a uem não conheciam ou a uern m~ldiziam. 
Sua prese ça ~asta p~ra c~amar ao bem a ~1lher escandalos 
iiii§~i§~~ ~ sufic18nte uma reflexão sua para reve 
lar a conciêrc a da Samar tana; um olhar a .enas 

J 
~b- t4 
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B.ERUM NOVARUM 
~~~~~~~a~ Nlo há ne~ar, entre outros fatores e 

.adas no setiào de amparo aos trabalhadores, a 
1ntlu&nó1a utrina social da !~reja na formaçlo do D. ào 
\Trabal~. • t~m silenciado a respetto os autores li filiados 
~doutrinas ii mais diversas • Desde os prim6ràios, a I~eeja 
te~mantido uma posiçlo ravor~vel l defesa dos trabalhadores, 
temperada, ~ certo, "dentro de sua unidade conceitual, 's ne
cessidades de cada momento hist6rico". U. 9-s historiado~~ 
~ assinala.esse esforço desde os primitivos povos romanos, ~ 
em ~ue se buscava uma prot~çlo aos escravos e se marcava o 
caminÃa do trabalho livre. Mas 'pocas posteriores do esRlendor 
~remial, Jttn~ae11 i~ftePa que tal esforço se traduz .... atravls •o 

· rundo sentido reli~ioso das Irmandades, Gr3mios, Confrarias e 
CPCporaç~es~. Entretanto1 com a ji6iel ppblicaçlo da Rerum 
lovarum, 1'a doutrina social cat6lica toma ii.iitii§iitiiG novos 
rumos. A partir lii de 1891, como realçam os doutrinadores •o 

~reito de Trabalho, e os ~ue lhe t3m estudade a formaçlo e os 
Yuaaamentos hist6ricos, ' ~ue realmente a atuaçlo social •• 
~cre~a se reallsa com um sentido or,Anieo e detini••r ·~~ 

.ar1e4a•e de contr1bu1ç8es ~ue dlo consistlncia e ef c'cia 1n
~~~""'~o-.. •-4ue aates eNm manifestaçle& v1neula4aa- a -a.,,., -· sem - desta~ue tao marcante e acentua•o na vi•a 

..nal". f ! _, . 
., ' : 

f 1 f "' • 

'Z- • ar•cursorea - "Antes 4e ser aryorafio à ta·ce •as ·· naçôes" tP!. 
r a va-rer-me ü ima~em de Pio XI, "este estandarte! flUe ~ a Re- t 
rb lfoftrwa", fi~uras destaca•as, fi~is aos prece tos ta I!re-_ 
ja, se preocuparam, s~riamente, com a ~ue;tlo social, e tudo - · 
fizeram por superar os males ~ue afli~iaUf 9S _ trabalhadores. 

. .' ·" ' 

O pr6prio Leio XIIl,quando Arcebispo ~ ~erusa, denunciou, 
em pastorais de 1 S77 e 1 878, os que nlo viam nos operários -
outra coisa sen!o uma simples máquina, cujo valor se mede pelo 
produto que rende. 

Monsenhor Jacobini, na It,lia; o barlo de Vo«elsan~, na -
Austria, aste preconiaand~se~ro social e a ixa lo e~al do 
salfrfo minfmo e defendendo a or~anisaçlo ;.-.,tt~~~~~~ 
~ de todos os oficios ou profissões; Mo se'nliore Ketteler 
( 1 811 - 1 877(; bispo de Mo~eia e o Cône~o :~~tze, na Ale -
manhl - todos se impuzeram pelos escritos e pre~:ções em torn• 
l soluç§o eristlo do problema. ·J. -' 

· la dismxx ao etv :::qtzdl 1 e!"RCio «i. lilii• jllll-~ 1 869, Mo,a 
senhor Ketteler apresentou um pro~rama de reiv~~ações prols 
t4rias aôbre sal,rios! deseansos e proibiçl~ do ~trabalàe ls 
crianças.e muliMrPea m!es •e ~emflia~ 

Sobres-iram,em França, entre muitos, os nomes àe L6oa Ba~ 

' 
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md.el (r6t~~t~e-"''~e~1~~' lA~§~;tA!~e~'l"d~ ~~nT~~~c~~i~~~ã a jorna-
a de o1 o 11oras._ "' 

.Nio ~ possive~ olvidar, na Suiça, o esforço construtivo 
4a Unilo Cat61ica de Estudos So~iais de Fribur~o1 fundada em 
1 884 e presidida por Monsenhor Marmilloc ( 1 82u- 1 892), e 
na qual se distin~uiu o p:rQfessor univPrsit«rio Descurtins,ea-. 
t61ioo fevvouoa• que teve a iniciativa ~a primeira confer~n~Ia 
internacional para a proteçlo le~al dos trabalhadores, realizA 
da em 1 890, ern Berlim, a pPdido do Imperad.or da Alemanha. 

Impressionante a açlo do Cardeal Mannint (1 807- 1 891), 
In1laterra. Tenho presente aquêle epis6dio~ tio eeBW.eiãe 
sua intervençlo decisiva em determinad~~reve prep~rada por 

tador. Houve , por isso, que~ o ~QSPtse acus~ de so-
'"'"'"''-'·""'·z.·-ts. e ir,..epr1m1 vel sua resposta: 11 Nlo sei se ' 8.1 

ml•~ ~o Cristianismo&" 
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Vejamos as teses, as diretrizes, os apelos, as condenaç&es 
os alvitres, tudo, enfim, que o ~rende papa fi IP&RQe santo -
de& ttmpge •egeaaes) houve por bem focalizar e discutir em fA 
vor da transformaçlo social. 

4 - A propriedade - Leio XIII defendeu a lecitimidade da pro
Pfiedade particular, refutando, ma~istralmente, a tese socia
l sta da propriedade coletiva, e apontando-a co~o contr4ria -
aos direitos naturais dos indivíduos, como desnaturando as -
tunç&es do Estado e perturbando a tranqüilidade pdblica". . 

Exat1ssimo o conceito de Rutten: no problema social,pre•~ 
ina o da propriedade.PDdâriamos, para demonstr4-lo, lembrar

• ensinamento de Santo Thomaz de A~uino, Yisando l conciliaçle 
to de edade com os direitos humanos e o bem ce-

de tarte, para se alt&rasse, neste setoq 
o , que vinha dos roman •• 

tú !t.preva eoeu prinofpio previsto no c ... C1Yil 

t •• l ouu, ~ue dispunha no arto 544- "A propriedade ' o 
r~ o de ~ozar e dispor das coisas 4a maneira a mais absoluta 

Coerentes com os princ1pios dominantes, as Constituiç&es -
brasileiras a imperial, de 1 824 (art. 179, no 22), a r 
cana de 1 ê91 (art. 72, n~ 17) ~arantiram o direito de pro
prieAade .!Jl verbis: "~ t~da.! .!Y!!. ~lenitude". Em nossas cC*à•
tituições posteriores, ta~ formula eixou de fieurar. 

A Carta Ma~na de 34, art. 133, -na 17, ~arantiu o direixo de 
propriedade, que n§o poderia ser exercido contra o inte?esse 
social ou coletivo. ~~ue, com outros t~rmos, prevaleceu aa 
Carta de "%,7 (art. ~22, na 14) • A Consti tuiç«o vi~ente, cond1 
cio~a, eYpressamente, o J!!2 da prourieda"de ao bem estar so
cia.t.. 

Tais i•'ias estio contidas no documento pontificio de ••• 
1 891, no qual Leio XIII mostrou qu~ a soluç§o do problema ~~ 
cial tio estava !m abolif â propriedade particular, mas em 
aumen ar, ~uanto ·possive , o ndmere dos peqneaes propriet4r1o 
Wem .retirar A todo§, o direito de propriedade, como pretende 
• socialismo comunista, .com a soluç~o colAtivistat nem imp~s 

• 
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1mpossibilit4-lo ã2l trabalhadores como, pr,ticamPnte, resul 
tou io capitalismo liberal. O que importa 6 torn,-lo X acceA 
sivel. 

N3ste sentido, prescreve a Constituiçlo vi~ente, no art •• 
147, ~ue a lei poder4 promover a justa distribuiclo da preprit 
4ade, com i~ual oportuniiade para todos. 

A Constituiçlo italiana, de 1 947, deu relêve, A f...-..~ 
tunçlo social'' da propriedade, como j4 o fizera"'"a de Wefura -
4e 1 919, e outras, e destacou, no art. 42, o anseio de torna
la access{vel a todos". 

la auma:{iarantindo .o direito de propriedade, sob a insp1-
•e principies o consideram cemo um direito natural • 

~ humana, e, ao mesmo tempo1 reco~ 
aa:~~•1so~-se a Ceast1tuiçao te)',_JI't 

soci•l eet,~1c••-!~~~ 
...... j,lti>Jio~.: ···~ ~~·~li· 

s••• .. - ~~ llilialt'ó t .. ds OI • 
, à )reprie•ader devea •c'r •• 

•ue em reali•ade para lsse tim. Os hemebs 
conta nlo s6 a pr6pr1a utilidade, senlo ta•bf• • 

:~cmus, como se de4uz da pr6pr1a indole do dominie, -~ 8~ 
tempo individual e social". 

5 - Outros pontos fundamentais do docu~ento- Ressaltam na 
enciclica, entre outros, os se~intes pontos-t 

lG) Aos detentores do capital, diri~iu-se Leio XIII, CODC1 
tando-os a que tratassem com mais humanidade os pobres. Teve 
em vi~ta, como acentua An~el HerreraA "cristtibl.zar o capital!.!, 
me" - Do~t:1Aa Soeial-Cat liga de ~e R XIII y Pio XI - Goleaiea 
La'ber • ..Pr6lo~o d:e An~el Hep;-e:a, p4~. 12. 

ZG) Aos trabalhadores, como verdadeiro antídoto A pre~açlo 
comunista, aconselhou-os a que se n!o revoltassem , pre~ando
lhes a modàraçlo, a orde~ e o dever do trabalho. 

~G) Ao Estado, mostrou a conveni~1 cia •a intervençlo, em
justa medida, para a solução do proble~a. 

e incisiva 
6 - Exprobando abusos! numa lintua~em en~rcica ~~~~~ 

watsa~xw. - Na Carta de 5 de maio de 1 891, o Santo Piare -
usou de linrua~em sincera, enêr~ica,. incisiva. Suas p'~inas -
constituem veemente p~otesto contra os erros e excessos •e uma 

11uadra. Condenam, ,1psi s verbi s: a influência da ri.ueza nas 
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mlos de pequeno n6mero ao lado da indi~ência da multidio" (Re
rum Novarum, p4~. 71). Repelem a situaçlo indefesa dos operi
rios - repito o Sumo Pontlf'ice - "a ._. mercê de senhores -
•eshumanos e~ cobiça duma concorr~ncia desenfreada". Poster
l&m - est4 no documento pontif'icio - "a u-sura voraz de homens 
lvi.dos de ~anância e de insaci4vel ambiçlo". Denunciam - slo 
palavras testuais -"o monop6lio do trabalho e dos Pst'is de cr! 
dito, ~ue se tornam -uinh!o de pequeno ndmero de rfcos e opu
lentos, impondo ju~o quase servil l imensa multidlo de prelet4-
r1os". Proclamam expressamente, "ver~onhoso e deshumano usar 
dos horr.ens como Ae vis inst .. tos de i.ucros". Fusti~am,enf'im, 
- literalmente - "t6da a f'r t6da a manobra usur4ria que S.l, 
ja de natureza a atentar a economia do pobre". 

Essas pá~inas nlo se limitam a exprobar os abusos, a lamen
tar as desr;raças de sau tempo. Vlo mais lon~e. · 

s re 
p~.o,resso incluJ 

·~~u~~-e Ce problema.p 
havida por um m~nutaa~·~ 

tivesse em vfsta solucionar o problema com o ••• 
qualquer claSõe, ou o triunfo de uma s&bre OQtr~ 

o acirrou, a exemplo e ~ maneira dos comunistas, o 6dio dos 
oner•rios contra os patr6es. -

l Luz da F6 (!s= • 
1 9/:t2) t' e eaJil. CeRtP8 
Pre~ou o respeito dos 

patr~es aos direitos dos empre~ad~s. Procurou aproxim,-los,po~ 
~ue na perfeita comunhao de interesses entre ambos via a verda
deira soluçlo. 

Lançando o ap~lo para que os oper§rios se unissem, Marx in~ 
ti~ou-os ~ lutaJ•~ ies~.-i~lef acarretando ~raves peri~os e 
calamidades sociais. 

Pois bem. Uma das razões mais fortes do sucesso da famosa 
Carta do Trabalho est~ precisamente nisto- na oportunidade com 
que foi lançada. Sur~iu, quando devia ter sur~ido. Precisamen 
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t!8QAs a ceuenta=r desordett!". i, esta observaç!o prorundis 
ma, em terno h ~ual, ouso d!zer-vos, ~ira todo o pensamento 
•ribt.tKDKK encíclica: "0 erro capital da questlo }m~ preseate 
' crer que as duas classes sle inimi~as natas uma da outra,co
mo se a natureza tivesse armado rieos e pobres

1
a fim de que se 

combatessem mdtuamente num duelo obstinado". 
Precisou, com exaçlo, o~ direitos e devPres que, de um la• 
dizem respeito aos pobres e oper4r1os; de outro, a ricos e 

• Aceitou, no que t1~~m de justas, as reivind~ca ~ 
ll'l8S sem v ol,ncia. J.dvertiu os segundoafdtt .._ •.•• 

~aDJ••:•~,;p.a• como e""*vo, mas respeitar 
a s 

etaçlo sua 
~·, 7 e 8. J.pud .. :~··-rll 

o - Madri•, 1 947, C• 
~raapesetSantoro-Passarelli o ' menos explícitot "-- ".~· 
one di lavoro ê inseparab1li dalla persona del presta~M~-.~

Franêesco Santoro-Passarell1 - Sp1r1to del diritto del lavoro
l,poli, ·1 948, pi~. 3. 

Para Greco, a proteçlo que a ordem jurídica outor~a ao trA 
balho nlo se dissocia, l'lB s se confunde com a proteçlo ,en~I·ica 
de personalidade huMana. P. Greco - Il contratto di lavoro -~ 
rim, 1 939, p4~. 4. 
8 - Posi lo do Estado Leio XIII 
a sua 1ntervenc o nos problemas econ mico-soe ais -
conhecido contraste com o qual se deparava o mundo, 
Leio XIII ertueu a voz em 1 891. 

De um lado, o 11beralismo1 triunfante no s'culo passado,coa 
denando, sem rebuços, a in~erencia do Estado nPstas quest~es. • 
De outro, a reaç!o extnemada do socialismo, batendo-se, com iD 
trans1~~nc1a, para ~ue os meios de produçlo ficassem em m!os do 
Estado. 

Ambos os· sistemas econômico-sociais e pol!ticos - o libera~ 
1ndiv1dual1sta e o socialista - for.am condenados na Rerum NoY:& 
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rum. Haja vista o que diz ~'-114 com autoridade irrecus4vel, 
a~ste outro monumento de pol!t\ca social, que ~ o ~uaàra~6si
mo Ano: "A al~uns, a doutrina de Leio XIII, tio no re e eleVA 
~a, pareceu suspeita e at' escandalizou, porque ~le assaltava 
ousadamente os !dolos do liberalismo, e nlo fazendo caso de 
preconceitos invPterados, preveni a inopinadamente o futuro.-
r. ~ 

Esta a alternAtiva que, h' cinqftenta anos, o Sumo 
Pontífice apresentou a todos os paises. De duas uma: ou aban4• 
nar os preconceitos de sua política econ&mica , "-D~forman•o· 
~, humanizando-a, moralizando-a, cristianizando-a, enfim; ou 

a braços com os alarmantes problemas sociais, surci• 
88 tivos 4a evoluçlo industrial. 

ner1c• 4a ab.serçlo do iD41Y!4ue e 4a taaf.lt. 
"PIAI ....... -, ou ••» .. ~ pertco de "~ mecaniuçle co

,ue a massa anula a ssea, e o komem pasJa a ser • 
meio para a realiza o dos fins do Estado 

· Leio 
e examinou os motivos por que justi cava a 1nter•-.a 

e tal nas relaç~es de trabalho! Mostrou, com clareza,,ue 
o poder pdblico poderia melhorar mut ssimo a sorte da classe -
oper,ria, e isto em todo o ri~or do seu direito, e sem ter a 
temer a censura da in~er~ncia, por~ue! em virtude mesmo do seu 
oficio, o Estado deve servir ao interesse comum. E concluiu
"! evidente que, quanto mais se multiplicarem as vanta«ens re
sultantes desta açlo de ordem ~eral, tanto menos necessidade 
haverá de recorrer a outros expedientes para remediar a cond! .. 
çlo dos trabalhadores. Lele XIII - Berum WQ9aP~ Parece-me 
oportuno reproduzir esta consideraçlo de Leüis .Maire- "L~onXIIl 
se revele ainsi "interventionniste, non sans limiter cependan
te le rôle de lt!tat qui ne doit absorber ni ltindividu, n1 la 
ramile, mais "prot~~er la comunaut~ et ses parties", usant pou1 
cela dtune autorit~ qui vient du Dieu" (Au dela du salariat"
Librairie Payol, Lausanne, 1 945, p'~· 153). Atento aos limi
tes do papel do Estado, receando-lbe a hipertrofia, disse Pio 
XII, em carta a Charles Flory: "Il est indispensable, pr~cisJ. 
.ment aujourd'hui od l'ancienne tendance du "laissez faire -
laissez passer" est serieusement baitue en br~che, de prendre 
~arde A ne point tomber dans l'extrame oppos~" (Semaine So-
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• 
ciale de Paris- 1 947). 

Leio XIII emprestou, pois run•amanto moral à interven~lo d 
do Estado nas relaçaes de trabalho, mostrando ·a impossibi~ida· 
de da soluçlo do problema social1 se os povos continuassem af 
aferrados às anacrônicas concepçoes do liberal individualismoc 
Tecla, seja dito, em que tamb&m bateu, e com maior ener~ia,o 
Pontífice da Quadra,,simo Ano. 

Valho-me, êBee~rando ~~ap!~~ d3ste trecho su~estivo 
de Pio XI- "Quanto à autoridade civil, Leio XIII, ultrapassas 
do com aud4cia os confins impostos pelo liberalismo, ensina 
impert~rrito, que ela nlo deve limitaria a tutelar os direi!oa 
e a ordem pdblica, mas antes fazer o possivel para que as leis 
e instituiçaes sejam tais, que da pr6pria or~anizaçlo do Ests 

dimane expontlneamente a propperidade da naçlo e dos indi-
~~,~'o• - * XI QU41'Rf!'''"• •~aa. Tamb&m Pio XII frizou as

ao destacar a poderos~ influtncia que, sôbre a crl•i 
_,,~-,to do trabalho ceu a doutrina social cat61ioa 

o x~, tor superstiçlo da 11-
~:.~~~~~~ t1• jtlYapardar a 111er-

tes1 ~-- . o a41'-:ft1't •• •ue tinl!a taa-
4$Yer •• se ap~1car preY!taacia social, ~n4o~-.. 
•• naçlo e de todos os seus membros, particularmente 

·~'~J~c~us e deserdados, por uma lar~a política social e a crt 
direito do trabalho" (R,dio-Mensa~em de J.l de junllo tle 

1 ). . 
Noutro ensejo, Pio XII assinalou a necessidade imprescin

dível de eis tendentes a asse~urar a ordem social: 
"Para que a ordem social, tal qual & qu·~rida por Deus,ati.D 

ja seu fim, & essencial •ue um estatuto jurídico lhe sirva de 
apeio exterior, de rerd~io e de proteçlo, ~etatute euje pap•l 
nlo & de àeminar, mas servi~ ~And~r a de~nvolV@P e foPtift
car a v!-t-&lidad~ da seo-1-edae~t .nlt-Iti~a mult~pl:l-eMade ele se11& 
o5Iet1võsn=- (R•~ue me~.em . .de. 124 de dezembPo de i 9k2) • 

Leio XIII nlo se limitou a examinar essas questaes na ~ 
rum ~ovarum. Focalizou-as nas encíclicas Libertas_Praestant!& 
i~, de IA ZO de junho de 1 828, e · Imortãle Dei, de 1a de fe
vereiro de 1 885, estudando respectivamente, o problema da li-

. bordado e da or~anizaçlo do Estado. 
O certo & que o principio e o sentimento de"fraternidade", 

de in~piraçlo cristl, influiram mutto - se~undo Percoles1 -si 
bre a orientaçlo no sentido social das constit~iç~es modernas. 
9 - Liberdade contratual- As relaç~es de trabalho nlo poderiam 
eontinuar subordinadas à irrestrita liberdade coa~atual, l -
tals.a teutrina do individual~mo, entlo suplantada, de que as 
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relaç~es estabelecidas livremente, isto '' sem fraude, sem co& 
çlo, sem viol~ncia, slo relaçaes justas. Haja vista l conclu -
slo de Fouill'·"qui dit contractual, dit juste"- Apud Durand 
et Jaussaud - Trait&, t. I, p4«• 61. 

Consultem-se Gasta& Morin - "La revolte des faits contra 
le Code", 1 920; "La loi et le contrat et la d'cadense de leur •mm souverainet&", 1 927, e "La d'sa~r,cation de la th&orie 
contractuelle du Cod'"' publicado em "Archives de PhilosopJaie 
du droi t et de Sociolocie juridique" lllxü:pe~Udltpp;~mdp:x: 
nt 1-4, 1 940, p4cS". 7-32; Georces Rlppert - "La r ele morale 
dans les oblications civiles", 1 925; "O Recimem Democr4t1co 
e o Direito Civil Moderno", trad. de J,Cortezlo, Saraiva ci Cfa 
l e "Aspectos Jurídicos do Capitalismo Moderno", trad, •• 

G. de Azevedo, Livraria Editora Freitas Bastos, 1 9~7i ~ 
.UlUe'~ Gounot - "Le principe de I l'autonomie de la voloa~ 
~~ bu1tion l lt,tude critique de l'individualisae 

s, l é "La libert' des contrats et ;;~\& 
Socttles de rranoe - Rouea1-. 
s. ~· - 3ia2! J'etseran• - w:11e aiíiiildil 
uo•illllllluaire, 9:53; "lYolutions et .. ~ 

-.c,Gal Us•, 1 • 
Jlo i•porta ~ue •• C6dicos Civis se referissem de modo 

·~··--~aos contratos lecalmente estipulados, e nlo permitias 
de nulidade, fossem contrários l ordem pdblica e aos 

bons eonstumes. Nlo importa a exic~ncia de causa lícita, ou, 
ainda, a de boa f' e a de equidade no seu cumprimento. Pouco 
importavam tais restrições, porque, embora assentasse as rel& 
ç~es de trabalho numa base contratual que dominava a ordem jQ
rídica, essa doutrina, de que se fizeram arautos. Juri~as e ec~ 
nomistas do ''culo XIX, destituida de fundamento ~tico~ olvidA 
va a desj ~ualdade entre as partes contratantes. Uma de.~.as pre
mida pela necessidade~ sem forças para suceitar-se a lei da -
oferta e da procura, n!o tinha outra alternativa senlo aceitar 
(voluntarium imperfectum) imposiç~es contr4rias aos principios 
mais ele~entares de justiça social. Nlo obstante, correspondia 
a uma lei entre pa~tes, prevalecendo o principio da força obri 
cat6:ria: Pacta dant lecen contractlll,• Vale dizer a.tacta sunt 
servanda. 
- Eis a observaçlo de Lacordaire, nu~a das confer~ncias de 
l(gtre Dame em 1 848: "Entre le fort et le :fat)Dzx faible, en
tre le ric~e et le pauvre, entre le maitre et le serviteur, 
ctest la 11bert~ qui opprirre et la loi qui affranchit". 

A.. palevrt do rrande d~ n1 cano s&~l"e a lA herdade jnnte·s~ 
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4e qu•f aova orieataçlo pea.
da pessoa, mister advertir que alo 

ft ....... ,.,..1aaente uma ren1fnc1a a i441a do eontrato e nlo se tem 

• 

desvaloriz&-la, pois pre~alece nas relaç~es df traba
principio · da liberdade em i udo quanto uatrapasse as c 
mfnimas, fixadas com o objetivo de a~paro aos trabalbà~ 

consideri-definitivamente condenada a doutrina da 
.. ~nomia da voQtade e da liberdade absoluta das convenç~es, 

doutrina que tem por contraditada pela evoluçlo dos fatos, pe
la liç§o da hist6rja e, principalmente pela tradiçlo cristl, 
~·ri Emmanuel Gounot nlo exita em sustentar que "la suppreJi 
sion de tout libert~ contractuelle serait au fond la ne~ation 
de tout droit JW~xx• personnel, la ne~ation de la personalit6 
..._ humaine ixBt. elle m~me. Emmanuel Gounot, ob. cit.p4~.3h0, 
lO - Leio X II lan ou os fundamentos e expas o verdadeiro sen
tido do novum ins" do trabalho- sses prÍncipios, básicos-no
Direito Social, tivera1 em LeAo XIII aut~ntico pioneiro. 

Quando Geor~es Ri1Pert acentuou, com ac3rto, em seu livro 
"0 Re~imen Democr~tico e o Direito Civil Moderno", que as leis 
sociais tim um sentido mutto caractPristico de leis de prote
çlo da classe operiria - Geor~es Rippert - m.&i%. ob. cit.; -
çuando, por sua vez, Gallart Folch ponderou que "a le~islaçlo ; 
~o trabalho se pro~e a compensar com uma superioridade jur14i
ea a inferioridade e~on5mica do trabalhador" Prof. Alejandro 
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Gallart Folch - Derecho Espaftol del Trabajo - Barcelona, 1 9~6 
P'«· 16, ambos nfto fizeram mais - valha a verdade - do que dar 
forma nova As id~ias preconizadas pelo ~rnade Pont!fice, que a 
todos se antecipou, deixando claro, antes de nin~u~m, o esp!ri 
to que deveria presidi~~ste novo sistema jur!dico. 

O Chefe da Igreja, no documento imortalJde maio de 91, j' 
nos advertia da conveni~ncia de virmos, com medidas prontas 
e eficazes, ern auxilio as classes inferiores, atendendo a que, 
na maioria dos casos, "os seus intecrantes estio numa situaçlo 
.Ae :fuxJID infortunio j e de mis~ria imerecidos". Nlo ~ tudo .. 
~ara que mais se evidencie corno o Soberano Pontifice fixo~~ 
•adeiro sentido do direito social, baste a secuinte observa~~ 
- nNa proteçlo dos direitos particulares, o Estado deve preOCA 
par-se de maneira especial, dos fracos e indi~tnte~. A classe 

ca j taz de suas riquezas uma esp~cie de baluarte, e tem 
~~~1Mil0& necestldade da tutela pdblica • .l elasse indicente, •• -.. 

a ponham a coberto •as injusti 

se ca o 

o do Estado. Que o •T.~·~·~··;'~ 
tlt~, a Pr,:,V.141hUar ~,.-..~~· 

be~~eDC&Im· • classe 

-.neira positiva, as que tomadas. Come? Se ~ 
beron "a pPell1acu:14aàe àes se2es e cn1t~taa e3Eaital}8es ae vlc:to, 
,ue oeRs·M:45'ttem na,_Of'ieinf! 'tlftl -pei i~e ~aPa a meralidad&" a ecm.-1' K•*' 4u pi •• Se~ondenou os "patrões que esma~am os trabalha
dores sob o p~so de onus in{quos,~ desonram n~les a pe ssoa 
humana por um trabalho excessiv e despro~cional com a sua 
idade e sexo". · z sentir ~aces~i-
•ade do repouso do~inical, do re ouso festivo Eewz•~••• consA 
~redo a reli«ilo. Gemo~ Importa em 1Rsis~ira Se z-.ztm•~xaxxxx 
c-onsiderava injusto e deshumano ''exi~ir do homem tanto traba
lho a ponto de, pelo excesso de fadi ~a, embrutecer o espirito 
e enfraquecer o corpo", doutrinando que "a quantidade de repOJ! 
so depende da qualidade do trabalho, das circunstAncias do tem 
po e do lu~ar, da compleiçlo e sadde dos operários". ,Ceme9"aej. 
ram perdoa li es &Y:WiRtaa . Se Exi~ia a limi taçlo da idade para 
o tra talho da criança. ~gme'i PaPaUIReee· a 'P&P~\mta Se ~estruiu 
a tese da ljberdade contrAtual na fixaçlo do salirio, fazendo 
ressaltar no trabalho duplo cunho: "pessoal" e"necess4rio",e, 
por isso mesmo, proclamando nula t~da convençlo, firmada embR 
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embora livremente, em oue o sal~rio rasse insuficiente para 
asse~urar a subsistência~ operário sóbrio e honrado. CILit 
R•le.ai e iRaie\êft~i~a 8e~re~ou a oportunidade, o direito l 
exist3ncia, a utilidade das corporações~ reconhecen-qo-lhes 

· a ben~fica influ~ncia. Ç&Me 9 e~f,m? i•~ncareceu a necessidade 
de "um fundo de reserva destinado a fazer face, n§o s6mente 
aos acidentes súbitos e fortuitos, inseparaveis do trabalho 
industrial, mai · ainda l doença, a velhice e aos revezes da 
fortuna. Reproduzo de Jos' Perez Leftero, cons r rado autor de 
"Teoria General del Derecho Espaftol del Trabajo", Madrid,l 94~ 
no estudo sabre "Etica y Securidad Social"(in"Rev.de Trabajo• 
'Madrid, nov-dez. de 1 952), 3ste excerto- "S6lo en la Doatrin 

~~-·v~ial Cat611ca encontramos una base filos6fica sepura para 
•~•@,nar la coexistencia de la liberdad y la se~uridad social 

4el senti4o Justo de la tunci6n estatal). ~~~~ 
~:~lum~o bes~ .. a ao vosso espírito nlo escape o ~ 

à Carta Crista 4o Traballae~ 
;que al.f.n~~l••uá;J e• ei"*'• 

.... ~t.u• da lf.j.·~~,~ere;r1sse enCee'QMiií 
p.u~1no R1D14trti~Ul&l'll'te elal>orado Ce erpnizaçle so t• 

IIG~ .. ._-*• , de teiçlo universal! como • 
solver os problemas socia s -ue 

• 
Compreende-se a aluslo de Pio ti a um direito nov9,pro~ 

4amente penetrado das id,ias ~e Leio XIII, direito i~norado 
no s~culo anterior e que asse~urou aos operários o respeito 
aos ~rei to.s sa~rados flUe 3les t3m l sua ,ii~nidade de homeas 
e de cristlos. 
12 - Salário usto e salário familiar- A doutrina social cat6-
11ca propu~na por um sa rio justo, por um"· salário familiar. 

Expressando-se sabee o principal fundamento da concepçlo 
tou.ista, relativa A justa remuneraçlo, o prof~ssôr Jor~e Henr! 
.que Marc lembra que Santo Thomaz de Aquino "LLe~a a sostener 
que el trabajo es necessario para conservar la viwa, entendie~ 
elo flUe no s6lo se trata de lo "necesariuo y1tae"sino de lopece .. 
sariun persOnA@", es decir, lo que corresponde al hombre no 
sÕlo em su condic16n de ser viviente, sino como personae kuma
na, lo corr espondiente a educac16n, costumbre y estado social, 
s~ secundum uod ersona di nitatem 1m ortantr. Geor~e Enri 

MBrc - oncepc on Tra a o - .. s. Testimonio • 
p.Arrentina. 

Leio XIII 1 .a. no C6di~o Crist!o do ~~ Trabalho adV-.z 
~ue acima das leis ••t. econômicas,"là uma lei de jus!iça 

tural, ~ais eleYada e mai · s anti«a, a sabe~-: o sal,rie Dlo 
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deve ser insuficiente para a subsist&ncia do oper~rio s6brio e 
honrado "(Rerum Novarum~ Eis ai, as necessidades humanas impeD 
um mínimo de justiça, no que concerne ' remuneraçlo. ! o coro
l~rio do prPceito de auto-subsist3ncia contido na frase cellbre 
de Slo Paulo-: "b Si quis non vulte operar! nec J!Di•x aan•u
eet" (2 Tes 3, lO). EquiYale a dizer (o mandamento moral ' o 
mesmo) o que- Deus disse a Adio- : "Comer4s o pio com o suor 
do teu rosto" (Genesis, 3, 16- 19). 

Na inc!clica Motu Proprio, de 18 de dezembro de 1 903, no~ 
ma XIII, Pio X refere.se A obri~açlo do patrlo de pa~ar justo 
ssl4rio aos trabklhadores. 

"0 primeiro direito do trabalho, que tem prioridade s~bre 
~uer direito do prop~tArio aos lucros~ consiste no direita 

o sa14rio vital " - "The Church and Socia~ Order" • Declara
da Junta ·AdministratiYa da National Catolic Welfare Conf• 

~J-. .. renee, p.üo. Mas, como ~-...x prescreve o C6di~o Socia~ 
art. 138: ~º)sal,rio mínimo nlo satisfaz t8das as 

3ustiça".{J 
~· .. ~A natur•• iaple ao pad •• familia diz h••• 

, dever 4e alimentar e manter os filhoslRerum Ro~-
ssa obriraçlo, resulta,~faeto,o direito a sal4r1o 

• Pio XI, na Quadraslsimo Ano 1 expande e aprotun .. 
consicJeraç~es s&bre o car4ter s. individual e social do traba• 
lho, com fito ee fundamentar a afirmaçlo,• e também se encontra 
na C§sti Connubbi, de que "ao trabalhador se deve ciar uma remJl 
neraçlo que bãs'Eê para o seu sustento e . de sua familia" .lia Si-' 

~ii~~~~!::i~~~~~!::i~i::~:~:::::~; 
_V3-se lo~o, que o conceito de sal~rio justo, conquanto s~ 

bordinado às exis~ncias do bem comum, abran~e a remuneraçlo 
capaz de atender hs necessidades normais do trabalhador e de 
sua familia. 

No mesmoteor1 a liç~o de Pio XII, que 1entre os direitos~ 
fundamentais de t~da pessoa humana1 sublinha "o direito ao tra
balho como um meio indispens4vel l man~tenç§o da vida familiar 

Pio XII - R4d1o Mensa~em de 24 de dezembro de 1 942. 
Renardl em "La th~orie de l'Institution" (Paris, 1 930,vol 

I, pd~. 46b), ~incisivo: "A 14,1a justa~ ~ue se o homem tem 
o dever de ~anhar o seu su~tento e o de sua familia, o trabalbl 
4or possue o direito de viver e de fazer viver os seus com o 
seu trabalho, se~undo as exi~ências e conveniências de sua si-



tuaçlo. Está ~ a ordem, e o mais a desordem". <...Je~ 
Jean Brethe de la Gressaye, famoso mestre do Dire~&eei~ 

em França, no estudo sabre as "transformaçaes juridicas da em
prftsa", friza, por it;ual, ~ue "o empre«ado tem d:ireito a um 
justo salár io que lhe permita, e à familia, viver'm condi«na-
mente". · 

Tais sal~rios, asse«uradores de uma subsistência decorosa, 
se alicerçam no ensinamento de Santo Thomaz, quando se referiu 
ao m!nimo de bem estar necessári o ~ prática da virtude. 

Santo Tomaz de Aquino - De re~imine prineipum, 11 15. 
Entre os direitos 'nroclamados na primeira Carta Internaci.Q 
dos Direitos Humanos, aprovados, quer na corni srlo de ~e4a- 1 dos r.espectivos estatutos nas Naçaes Unidas, em Lake SU08J~ 

dos Direitos Humanos da U.N. em Genebra, em meiados.~~i 
s o se t •o lraba.J.ho humano nlo '' mf~~ 

IJ4L.;i,à.'f!jat!1'1AdO S condiç&es 4'fie- prantir' WD Jl~D-~í!!'· ... : 
ba~õor e sua ramilia" (ar~.~~~~ 

lsse dire-i~o. " 
·o su~iciente ~· assecurar a subsista~ 
trabalhado~ e de sua fam!lia, pondera Guilherme Vi•;; 

-~~oocte oensiderar-se justo. Nenhuma pessoa p6de ser obr1 
rttiaunlcier o direi to de formar uma fam!lia e de sustentl

om o fruto de seu pr6pr1o e o honrado trabalho. ~stas exlc~ 
elas de direito natural slo anteriores a •ualquerconvençlo ~-
mana". 

Guilherme Viviane, ob.cit.pá«.l81. 
estudo ma completo Modesto Fern lA 

rio Fa liar" - Edit ial Apis - Rosário "'" 9 O; dr. Bart lomi' 
•• Quet las - "El S lá o Familiar" - it. Poli~lo:ta, B cel.2 
na; Jua Ossorio Mora "El sal4 o justo y el re~lme de 
subsid os familiares" - blica da Escola Social de anada; 
Raimun o Gri«oriu S.de L. - " ário. Salário Justo. Sa~ário F.!. 
miliar - Imprensa Uni.ars a, Coehabamba, Bol!via, 947, 
pá«s• 37 a 325i• G.Mai« - "Le alocations familiare dans 
l'ind strie et e c rce", in L lation Sociale Ap liqu~e, 
Press s Universita s de Frarice, 1 9 . pá«s• 32-89; rof. Aa 
tanio .cezarino ior- 11Abonos famili es", in Dout ina So-
cial "Rerurn ovarum", publicaç§o do Inst uto de D eito S 
cial, pá~s. 7. -79; Paulo Sá- "Abonos familia ", tr balho a
prese tado 4a. sesslo das Semanas Soci9is do B asil~~e-~u 
lo • · 

Inspirado · por tais prine!pios, os constituinte brasileiros 



inscreveram em nossa 
sta social: o sa14rio 

·vv. .... ~o •• llep'dblica Italiana, 111ue entrou em ...t· .. ,. ... 

de l 9h8, eont6m "un eomplesso de dispos1Jt1·cms. 
~wtsw~·~~·wtano sul piano eon.tituzionale la materia del ~~·~~ 

t'r* •~, .. """• Giuseppe D'Eufemia - Elementi di Diritto del La 
ed.,-lf4poli, 1 949, p4~.22.Entre essas d1.sposiçl5es, d.estae••••• ... 
a do art. ~6, estabelecendo que "11 lavoratore ha il diritte 
ad una retribuzione ·propqrzionata alla quantit4 e ualit4 del 
lavoro e in ~ o~ni caso sufficiente ad assicurar s~ e al• 
la rami~lia un'esistenza libera e di~nitosa". , 

a 

13 -!ill~-~~~~~~~~~~~~~~~FK~~~~~~ 

repereu s 
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Um exemplo, entre~~~~~rina social preconizada por 
Leio XIII, vamos busc4-lo nas palavras de Rui Barbosa em sua 
memor4vel conferência pronunciada no Teatro LíricoJem 1 919-: 
"Estou, snrs., com a democracia social. Mas, a minha de~ocra
cia social ~ a que preconizava o Cardeal Merc r, falando aos 

r4rios de Ma'lines, "es~a democracia que que assentar a 

felicidade da classe obreira, nlo nas ruínas das outras elas 
mas nas %RpZa reparaçOes des a~ravos que ela at~ a~ora tem 
tido". 

Marcondes Filho nl 
:li o, 'ste marco 
J"ustiça Social 

sitou em considerar o ~autor da R• 
do direito, como o"lnspirador da 

• 



, .f f ---~ 
Em nossos ·cursos juridicos os pro~ramas de Direito do Tra 

balho se rerortam ~ obra de Leio XIII. Dou, como .x&.JD exem
plo) o que fora elaborado por Oliveira Viana! nesta Faculdade. 
Pois bem. !le que tanto contribuiu para a e aboraçlo de nosso 
-.z Direito Trabalh sta, afirmou %a perempt6riamente ue os 
1randes objetivos do bem comum, da di~nidade 
da pessoa do trabalhador, e da Justiça Social, que slo os o 
tivos da Pol!tica Social da I~rejal foram atendidos pela nos
sa Le~islaçlo Social tada ela insp rada na sua observaçlo, 
no seu espírito conciliat6rio, no senso evolucionista - nlo 
revo1ucion4rio. · 

Tamb~m o"a...twtl- pr Bseola da laV!"a -ft'<:rE!m1:ftf!I!Dl 
te-p~~f~sor Adauto .~~~~~ 
Leio XIII, i~ualmente_os 
rino Jdnior nas Fa 
tl e de Slo Paulo. 

L .A 
ieat e 

~._..... lstado e 
refletissem as ~ossas s lh!stas o pensamento 

da e e eliea, nlo se justificariam as 1randes eomemoraçle• 
oficial e publicamente, foram eelP.bradas entre n6s, para re 
jar o seu quin~ua~fsimo aniversirio. 

O Decreto-lei no 3 270, de 14 de ma o de 1 941, 
p~~ Getul~VaP~aa, erou ~cional 
as comemoraçOes da Rerum Novarum. Na data anivers4ria !ncie 
ca, foi, sawt•m•.X. soienemente, po» 1p1e1a~iua ~,e 
loca~do bellssimo quadro com a estampa de Leio XIII na sala 
de jul~amentos do anti~o Conselho Nacional do Tr~baiho, tran~ 
~ormado no Tribunal Superior da Justiça do Trabalho no Brasil 
Coube a iniciativa ao Professor L.A.R.M., entlo Presidente da 
Clmara de Justiça do Coaselho Nacional do Trabalho. Nem ~ ty 
do. O Se~undo Con~resso Brasileiro de Direite Social, prom~ 
vido pelo Instituto de Direito Social de Slo Pattlo ' reconhe
ceu, expressamente,ser " Ine~4vel a influência runJamental da 
doutrina social de Leio XIII Ka estruturaçlo do Direito S~ei 
Brasileiro. 
14 - ~41 Caridade e ust ue assoa-
lham, cupaPdd1-s~ da Doutr a Socia C ncia n~ 
tsftml ·~ia e ~r idade sub ti tu ir a d direi to". 

Nlo ' :x:&to,''!EY respo abilf e um~ dout ina pelo p ocedi
mento reprc vel daquela que, ar~ disfar r o pr6pr int -
rasse, para f r às obr ~açOe o~· a justi , forçam titude 

--
• 
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CONVI ·TE 

A ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE NITERói sentir-

se-á honrada com a presença de V. Excia. e Exma. Família, às ho

menagens que serão prestadas à Sua Excelência Reverendíssima 
0 

D. ANTONIO DE ALMEIDA MORAES JúNIOR, Arcebispo Metropo- ~~ 

& 
í 

litano, na TARDE DE AUTóGRAFOS para o lançamento do seu Livro ~ 
"O CORAÇAO DO HOMEM-DEUS", às 16 horas do dia 28 do corrente 

On ·~~ 
1- abertura~ I? ~ (} 
2 - apresentação do Conferencista, por Sua Excelência o Sr. 

Ministro Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes; 

3 - conferência pelo Sr. Arcebispo; 

Junho- 1967 
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D. ANTONIO DE ALMEIDA MORAES JúNIOR, Arcebispo Metropo

litano, na TARDE DE AUTóGRAFOS para o lançamento do seu Livro 

, "O CORAÇAO DO HOMEM-DEUS", às 16 horas do dia 28 do corren te 

mês, com o Programa que se segue. 

1 - abertura dos trabalhos; 

2 - apresentação do Conferencista, por Sua Excelência o Sr. 
Ministro Dr. Geraldo Montedonio Bezerra de Menezes; 

3 - conferência pelo Sr. Arcebispo; 

4 - coquetel aos presentes. 
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