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podemos incidir no gravÍssimo êrro de consi 

Jesus Crist~ eamo um simples reconstrutor 
). 

da ordem economica ou mero idealizador de novo plano de remode 

lação ~oclal. EstarÍamos imprimindo '" cunho marcadamente huma 
' ... n6 a mlssao religiosa e divina do Salvador. 

Cristo veio ao mundo para redimir espirlt•alme~ 

' te a humanidade. Velo falar a alma do homem. Veio mostrar-lhe · 

a aya ~elação com Deus. Quero dizer, e deixar bem claro: 11A men 

~revejo 

acima de tudo, uma mensagem pes

de m$neira muito Íntima, e ~ se 

l sua alma, mais que à sua condiçã so-

fP&eeinbo UbjéÇÕ~. ..... ------ .... . , .. 

1 poutrina caH!arc· 

do dristlanlsmo. 

humanida-

renova a ordem spcial - êste é o 

J>Onto, esta a gr8.Jlde verda,de - porque :r;_enova os homens" • 

.i. ingenuid~de ·supor que possamos ter duas cons

ciências i uma, em nossa -vida particular e de famÍlia; outr~ em 

nos~a vida RÚbliea. Ingenuidade, disse mal, e retifico. Tal su 
- , , posiçae e, isto sim, ~ incomensuravel monstruosidade dos tem 
~~: -

pos modern~. · sejamo~o~1 o indivÍduo inescrupuloso, imo-

ral~~ em sua vida particular, não pode ter escrÚpulos 
\ ,{ "'-' ~~ , 

nem mora: ... i~a~eJ em sua vida publica~ 

3. · Na ordem eeonÔmic-'tantos erros ~êm sido ceme~ 

tant!·s do).l-t4,'inas 

J .. 

Por ~ue? Persun-



"Na concepção cr1st!i da sociedade, há todo um programa 

de re~ormas, que afetam o individuo, a fq~flia, a vida econômi-

ca, a profissao, as emprêsas, e o Estado ou a vida poi.ftica", 

mas numa verdadeira hterarquia dos valores huml'1nos, com o pri

mado do problPma mornl, a impor uma organização social competi-
I 

Expressamente, 
cr~ stão~ ~ ~ ~ 
a f1 rrrtf"/~ Papa Pio XII, ~OPJ O$~t :;ui t e 

vel com os principias 

reinante§: "a grande miséria da ordem sacia}, é que não é 

pro~und8mente cristã ou realMente humana, mas 

econômic~~ ) 

Sôbre esta dimensão no~ra do P.spfri to humano": a técnica, 

e su:=os reperC'ussões hnmanas, va}e. a pena fj consultar a not~vel 

coDfP.rênC'1a p:ronunci ~da po }1on senhor Favan, na a. "bertur~ das 

• Conferê~cias das Or~8n InternacionAiS c~t6licas, reali-

zac:las eiP 

~a~ho, o autor ~1 

ô 15 de março do cor~ente ano. Neste tra
E' ~Cl...:.o 

0- ffio4-o dP. 1 mped1 r que as técnicas tenh~m 

re~ercu~sAes nc~ativas sôhre o Home~ e sôbre a sociedade huma 

na ,~_,' ~~·';::,,.e e}evá-las ~~de fator positivo no descnvol- j 

vi~e~to int.e?rnl do homem. 1 
Srs.: O empregado e o empre~ador não pP.rdem a r.ondição 

humana por inte~rarem o proC'esso produtivo. 



• 

# (3 ~-9v O 
n '- ~· ,~ fY ~~ 

W!'.l!.l ~~ 

Po~ vidado o fator pessoal, ~ 

nxe _s;xplleu. 

Não é o negÓcio)que deve ser moral, sinão o ho

mem de negÓcios. Esta a lição dos doutrinadores catÓlicos. 
, - A A moral e questao de consciencia individual. A 

ordem econÔmica não reforma os homens, como assoalham os comu

nistas. Os homens é que podem reformar a ordem econÔmica. 
,I 

6 rudimentar~ que o objeto i 

mediato do sistema industrial e comercial consiste em produzir 

e distribuir os bens materiais na sociedade (137). Nem por is

so, ser-nos-á lÍcito negar que o .processo econÔmico se pÕe em 
.. 

contacto com a moral, e se subordina a lei moral. Compreende -
~A.~~~~ o 

se. A ativid~e industrfãl-e -comercia11é uma atividade humana. 
· -- ~~- , .. • · Os onomistas catolicos situam admiravelmente .... 

a q.uestão, 

solutamsnte insepar 
• 

<f A 1ndustr1a 

ir~m e reafirmam que "o fator humano é ab 
411l~~ ~ • :i • , A Wl .. 

ve~stri~ e da atividade e~on~~ca • , 

~r ao redor do home~lra ajustar-se den-

tro ~ plano da vida, a indÚstria tem que ser antropocêntrica'' 

{ 140). @ f.Q.. :J./f 

Para chegarmos a esta conclusão, sumamente lÓg! 

ca, não há.mister, como já se disse, e com espÍrito, converter 

a economia· em um tratado de piedade, em um sermão (143), ou,se 

quiser~m, em um catecismo. 

arrastaramfl esta cor 

rente de irreligiosidade, a êste ateismo implÍcito, porque não 

é pos-sÍvel assegurar - e o catÓlico que o fizer está mentindo 

à sua ré -não é possÍvel " assegurar que em algum setor da v.!, 

da exfstam necessidades que tenham prioridades sÔbre as leisde 

Deus e anulem as intençÕes da Divina Providência (275}. 

Não há, pois, acreditar em planos utÓpicos~ re 

forma social e econÔmica, em que se despreze a natureza humana. 



In~io!te. O eP1:!tianlsmo I8RQVa & ordem soeis.~ 
• 

:tfoz•que o8 homens. 

4. Somos livres. Prova-o ~nosso caso indivi~ual. 

Videa meliora probeque, deteriora sequor ••. Vejo o melhor 1 a• 

prqvo-o, mas sigo o pe9r. Dos nossos coraçÕes saem o bem e o 

mal. "Dos corações hUlllanos, quando êstes forem inspirados pe

los sentimentos de justiça e eq~idade, é que •urgirá também u 

ma ordem social jus ta e equi ta ti va tt ( 19). 
. , 

Assim como o Reino de Deus esta dentro 
, 

em nos 

(Regnum Cristi intra vos est, como dizia o ApÓstolo), assim , 

dentro em nÓs, está a justiça social. Não ·~ vislumbre um ex~ 

gê~o neste asserto, um excesso nesta atirmativa. Ruy Barbosa 
. ,. , 

~izia que era necessario estabelecer o santuario da Justiçana 

consciência dos juÍzes. Notai bem: na cons~:ência dos jUÍzes. 
c~t.~, 

Nao ha extranhar se proclame que a justiça ao-
• , 

cial, como o reino de Deus1 eato ja dentro em llús ,. em nossa e<ns . 
A 

ciencia. • 
A idéia do Reino de Deus - é a lição dos mes

tres - constitui a base doutrinal da Ação CatÓlica, porque1 no 

sentido moral e es-piritual em que o tomamo_s) significa a trans 

figuração cristã de todos os aspectos da vida humana, incluin 
, 

do tambem a ordem social (20). 

Eis aí, a doutrina do Reino de Cristo unid~~ 

funQJndo-se com a doutrina da justiça social cristã.Ambas não 

são apenas "uma prática de devoção, ou uma contemplação mÍsti 

-ca, sao, antes de tudo,~~ e -sendo vida abrangem o homemam 

tÔdas as fases de a~ atividade, espiritual ou fÍsica, parti-

cular ou ~ - ~ :!..:::.1 11
• 

, 
te porque ela tem sido influenciada por ideias sxtranhaa e a-

té host~a ao cristianismo. 





- 5 -

as decisÕes ~ justiça. Não se compreende que o empregador as 

suma ~ a~itude paternal, porque isto lhe dá uma deliciosa 
.... 

sensaçao de superioridade, e negue aos empregados a mais ele-
, 

mentar justiça, como, por exemplo, a de pagar-lhes um salarie 

justo, bom e suf1ciente, para que êles vivam com decênei&! 

Não se res~nsabilise a Igreja ou a sua doutri 
, 

na social pelo procedimento reprovavel daqueles que, ·para di~ 

farçar o egoismo e o interêsse pessoal, para fugir às obriga-

"" A ' çoes com a justiça, forçam úma aparencia benevpla e paternal. 

Tudo são subterfÚgios para iludir e violar a justiça. Com ra

zão, escreveu o Professor .James Seth: "A justiça tebl que ser 
. 

. : a base da verdadeira caridade4 Devemos ser justos antes re sér 

I 

generosos". c~~) 

Outro ponto: mudem alguns industriais e nego-

esta mentalidade estreita, materialista, ab -

servente pelo neg~cio: "o neg6cio deve florescer, 

d~engrand cer-se, deve produzir ganâncias~ Ai está a ~1-

da riqueza, num mundo de cousas, em que 
... 

sao 

envolvidos os mpregados, as suas mulheres, os seus filhos, 

desnutridos e s m confÔrto. Num mundo de cousas, não há lu-
A 

Ahl essesempregadores, como o Juiz da 
, .... 

Parabola, nao a Deus, nem estimam os homens. 
()v 

i:Y: mo d-i"f"igi a:os--maue em.pre.gadores, aJ.1.QntanQ..o 

lo--pe>" ;~""" •;:it~ .:v~~;, j::?-"-0~ ~~..&..... 
je me tam'bé«:':~aus e;p~~gadn~ pal'a qu~ui:n~ 
-ensinamento de s. Francisco de Sales aos homens, "não afas -

I tem as questÕes de justiça de seu exame de consciência''. 

Não há sÓ direitos, trabalhadoPes. O direito 

é uma conquista, mas é também uma obrigação. 

As regras de disciplina, de moralioode, de pr~ 

cisão na realização das tarefas, de pontualidade nos horários 

e no serviço, de respeito e subordinação aos superiores - es-



l 

I 
f 
I 
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• 



Vamos renovar a ordem econÔmica social, renE_ 

vando, inicialmente, os homens , lembrados de que o cristão 
, 
e 

sempre o komem novo. -x-
Em livro ~ de Carlos Bruhel, sÔbre a !!_

construção social segundo o plano de Pio XI, vi proclamada es 
' i -

ta verdade, aparentemente paradoxal: Justiej , virtude impopu--
lar. - "'- . 4, .. ·- - . _...J.-!._ _ _g_ • 

f~-~ t-o- Q.. ~ .~. 
O mAio mais seguro d~correr no desgosto dos 

, ~ 

homens e recordar-lhes suas obrigaçoes com a tustiça. Exalte-
, 

mo-la de forma generica, e obteremos o aplauso entusiasta do 

pÚblico. Tratem~, porém, de expor A impor a~ exigências espe 

cfficas e práticas da juetiça) e todos ~o~ dãe as costas. 

Como explicar o fenômeno? FacÍlimo. A justiça 

se opÕe aos desmandos do egoismo e do interêsse pessoal. ~ue -
dizer, em particular, da .justiça social, que me insp~r~ as 

consideraçÕe~~q~cJ(em tôrno ~ ordem econÔmica, justiça ., 
que envo~le tantos pr~~mas e tantos fatorel? 

· Ela importa- a justiça social- numa energiQa 
.._.._ ~ -t..l.a. ~ ·o~a. ~ .a.. o ·~~~_J 

censura a tÔda sorte de arbttrar1eaaaes)1(Ãsseguraigualda 
, 

d~ basica entre os homens. 

~ter que aceitar o fato de uma igualdade hllm!. 

na fundamental, e ter que admitir que outro~ possuam direitos 

bem definidos, é algo que fére dolorosamente os poderosos. 

Não quero perder-me em teses e generalizaçÕes . 

Desço a uma exigência especÍfica da justiça, arrastando, des-

tarte, e sem rece~o, a impopularidade de que vos falei~ 
, 

Ha empregadores que entendem eol~cionar o pro- • ~ 

blema qas relaçÕes·. de trabalho assumindo uma atitude aparente_..__ 

m~nte benévola e caritativa. 

Ao envez de resignar-se, para mos,rar coerên~ 

revoltam-se,~ escandalizam-se, com as prescriçÕes legais, com 







sas ~ de'vf:!m ser cumpridas à risca. 

·J A ausência injustificada dos empregados ao ser 
~-

viço, pelo fato de haverem sido majorados os seus ve~o~mentoá, 

é uma injustiça, uma tndignida~e, uma traição. Siml os empre

gados que, em tais condiçÕes, não comparecem ao serviço sem 

motivo justo e ponderoso, traem-:se_ a si mesmos; tra~m os sala 
, 

proprios companheiroa, creandç-lhes dificuldades para reivin-

dicaçõe~ futuras; traem os seus empregadores, que têm compro-, 
, 

missos solenes com o publ~Go; traem as autoridades ou tribu-

nais, que lhes beneficiarEun; traem a sua fam:Ília, as suas es-

posas e os seus filhos ,a quem tinham pcfSsibilidade de oferecer 

melhores condiçÕes de vida, se fossem assÍduos e não pagassem 

tributo à indolência; ~' com a sua ausência ao emprêgo e 

' a sua fuga ao cumprimento dos deveres1 a coletividáde, esque • 
, 

eendo-se de que Q trabalho e um dever social; traem o Brasil, 
~tol • L • 

que reclama.a sua produção, numa hora de reconstruçÕes e de 

luta; traem, ehfim, o 4eu ~eus, ~rque o trabalho é um manda

to dit'ino. 

No Novo Testamento, o Senhor condena ~om seus 

prÓprios lábios os subterfÚgios com que os homens ocultam~ 

{ injustiç~ 
~ ~ Que patrões e empregados não busquem sa:Ídas e 

)(. subterfÚgios, para esconder ~ atitudes injustas. Pesem-nas 

conscientemente. E modifiquem-nas, e modifiquem-se. 

ioenovem-ae ea B:emeaa, plilrlil que se re:Ao• a OI"~ 

ãenr seclar.-
, 

Preguemos, sem desfalecimentos, como ~ cato 

licos e ~ brasileiros, em primeiro lugar, a transformação 

dos homens. O comunismo não procura, como o cristianismo,tr~ 
, 

formar os homens em moderados, em bons, em humanitarios, em 

justos, em econÔmicos, em retos. Sua Única e principal missã~ 



é a de manter o descontentamento no coraqão do trabalhador, a 

tiçando-lhe o Ódio. 
, 

O que se requer nas relaçÕes de trabalho e um 

ambiente de confiança, de compreensão, de equilÍbrio, de cor-

dialidade e de paz. ---#-
Para que triunfem êsses princÍpios de justiça 

social, impÕe.-se a renovação dos homens - repito. 

Cumpre, antes de tudo, varrer dos nossos cora-
- , çoes essa filosofia egoista, irreligiosa e atea. Deve preval~ 

cer, na sociedade, o dogma cristão da paternidade de Deus e 

da fraternidade de todos os homens. Pratiquemos; integralmen

te, e quanto antes, os ditames de nossa fé, 11 para implantar no 

mundo, como desejava Pio XI, a Paz de Cristo no Reino de Cria 

to, a fim de que não sobrevenha, com o domÍnio comunista", a 

catástrofe, o cáos, o colapso da civilização cristã~ 

Acham-se conde~adas ~o fraeasso tÔdas as refor 

mas sociais que não estejam animadas do espÍrito de C~sto. 

SÓ uma religi.ão sobrenatural pode promover úma. 
. 

conduta altruista. A ·nossa religião não se bate apenas pela 

salvação individual apÓs a morte. Ela é a religião do Padre 

Nosso, em que o cristão roga, diária e humildemente, a Deus-: 
, 

"Venha a nos o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim 
, l~") 

na terra como no ceu11 .[1'éita a vontade de Cristo e implantado 

o seu reinado no mundo, não haverá lugar, ~rs., para as inju~ 

tiças sociais. 

Enganam-se os que pretendem sUbordinar à riqu~ 

za · a felicidade, a paz de espÍrito, a alegria interior. Não 

bastam, por conseguinte, as preocupaçÕes com a vida temporal, 

urge zelar pela vida espiritual dos homens, ~,~e~ 
.aetloi em 9;\à& a 'i ire, ell f'((e"senvol vai'"'~ suas a ti vida de a. 

~.!» ~~~ 
É tempo de desenvolve~~ trabalho intenao,•e~ 

~~.._,,c~ 
dadeiro a postolado, dando a conhecer a patrões e ~~egados,, 

a quantos at~na vida econÔmioq, dand6-lhes a conhecer, em 

em tÔdas as suas grandezas, a doutri-

na social da Igreja. Em uma palavra, indiquem~lhes o verda -

cpave.ncEjndo-ose,"' maif 
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• 
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dades com a famÍlia, de _ seus deveres com o Brasil. 
,,' ·'; .,.!\ 

Firmemos! o propÓsito de conduzir trA~~s 

e_..pa.tPÕ&s, a Deus, mas ao "Deus pessoal e vi volt, que sÓ é pos

sÍvel conhecer pela Eucaris~ia, o pão que desceu do céu: hic . ~ 

est pania, qut de coelo descendit, o pao dos anjos: panis an-

gelorum. 

A mensagem de Cristo, eu vos disse a princÍpi~ 

é, antes do mais, pessoal, de redenção espiritual. 

Vamos, pois, renovar a ordem social e econÔmi-.. 
ca, renovando espiritualmente os homens1 &ncaminhando-os ao 

Sacrário, convencendo-os "de que naquela hÓstia consagrada, 

posto que invisÍvel a nossos olhos, está e estará até o fim 

do m~do tÔda a magestade do Filho de Deus, humana e divina" 

(Vieira). 

Bem vêdes, ~' que é. necessário, pa 

ra renovar os homens, - defender e propagar os preceit s f~

damentais da religião catÓlica, fazendo que todos ~eiam nos 
, , 

seus misterios sacrosantos, maxime no sacramento da Eucaristia, 

fonte de tÔdas as virtudes. 

Sem Eucaristia, dlfse o Pe. Leonel Franco, 

há Cristianismo autêntico. 
, , 

~ 

na o 

A Hostis. e o centro que irradia e intensifica 

no espÍrito a luz da ré; é o manancial vivo da graça, que trans 

fo»ma os filhos dos homens em filhos de De~s, e fraterniza a 

:p.umanidade sob a comum paternidade divina·. 
I' 

/' 

Renovemos a ordem soei~, renovando oa hgmens p~ 
/ , 

la Eucaristia. Se, como os heb:eu'l. nos perguntarem: "que e is-
" i , J., À , - k .,/ to ? Respondamos com Mo s~~ ~ste e o pao qu~Senhor ~os deu 

I 

para ~omer.Qes". Ou peçamos a Cristo qu~ lhes responda: ftêC est 

corpus meum: isto é o meu co~pe (D.A~ino 47). 

E . todbs, aomo S.~~~edientea à palavra di

vina, renovados por ela,»epettrao, eoe endo a hostia sacrosan-



• 

Nos Cantos de Leopardi, figura-se a visita do poeta à 

oficina das musas. Surpreende-lhe a inexistência'do instrumen-
. t 

to da perfeição. A musa esclarece: la lima é consumata. Gasta, 
.... 

nao lhe fôra possível prepará-la, por falta d~ tempo. 

deferência de vossa escolha, enobrecedora e gratís

sima, me impôs ligeira trégua às lutas ~ meu cargo em prol da 

justiça social. A consequência aí está: um apressado discurso 

de paraninfo, que se reveste, como diria Ruy, dos "graves se-

-noes de tudo o que se faz sem ponderação, sem esmero, sem c a-

pricho, sem lima". 

Elegestes paraninfo um professor que sabieis afeit a 

muito querer as jovens ~~vossa têmpera e formação. Tal como 

• 
festa de minha colação de grau , de bachaPel em direito, fa• 

vinte anos, pela delicadeza do que sois, int~li~ências escla

recidas, voltados os coraçÕes para o próximo; pelo mistério do 

que sereis, na grandeza d~ vossa missão, recuperando homens e 

famílias, para Deus e para a pátria. 

Antes do mais , ~ermiti me congratule convosco pela men 

sagem aos vossos pais amantí ssimos~ue fizestes insculpir no 

vosso convite para as solenidades de formatura. Assim vos ex-.· 
ternartes: 11Pais queridos : Filhas que nasceram de vosso amor, 

vivem para vossa alegria . O dia é vosso. ~ vossa a festa . Vos
t 

sa é a lealdade com que juramos. Vosso é o ide~realizado~ A-

judai-nos a honrá-lo e abençoai-nos". 

Que fizestes do sacrifício dos vossos pais , tão bons, 
I 

tão vossos amigos , tão des~josos d~ vossa perfeição e d~ vos-

sa gloria? Grande fortuna a dêles. Correspondestes às suas 

' f ~ . 1 esperanças, superando, a custa de es orços, o ~ currlcu um 



solenidade é, por --ria e uma benção. 

Má mais, Ro eataatQ. Sublinho uma grande dádiva do vo~ 

destino: a Escola que cursastes. ~ste conceituadíssimo es

tabelecimento de ensino, entregue à direção esclarecida da pr~ 

fe~sora ~· Violeta Campofiorito Saldanha da Gama, sua ex-aluna, 
~ . ~-Gl.)- - 1.. - ' 11- • ' 

r-guardou para vós, e há-de conservar para as ~eraçÕes futuras, a 
.....::!~ ç~~l'J 

mensagem;ua paz social, da felicidade coletiva. 

Os vossos mestres não se restrin6iram, merc~ de Deus, 

ao vosso preparo intelectual. Tudo fizeram por despertar ener

gias para o bem. Os que, como vós, t~m por mister confortar, 

servir e orientar)~ão olvid~o saber, o bem e a virtude. Que 

~almas transbordem de amor, do amor cuja medida, na frase 

celebre de S. Francisco de Sales, é amar sem medida. 

Luminosa,(~a:fleio em Leusot a estrada que haveis seguir. 
• ~ - J .'_ ~IA À :fa · ".J.np -" 

A Esco(-a de Serviço 3ociai.vos deu ou vos fortaleceu a convic-

ção da dignidade da profi:~~o ~é~A~:s~;~l. Pen;trou no 

voss<;> mundo interior. _!'ará con~qrta:r, servir ,e. or~enta ... r,yestais 
~ 'V·-. d~"l;(;..:, ' f t..._ ~~. 'o..~~ ..... < 'Q:../ 

sábia e sàlidamente preparadaS)para ás lutas de toda a hora e 

de toda a vida: da matéria contra o espírito, do Ódio contra o 

amor, do mal contra o bem, da mentira contra a verdade, da ini

quidade contra a justiça, dos vícios contra a virtude, da frou

xidão contra a firmeza , da confusão contra a ordem, da descren-

ça contra a esperança, do egoismo· contra o al truismo, do profa

no contra o sagrado, da blasfêmia contra a oração, do passagei-

ro contra o eterno. 

~irigindo-se aos assistentes sociais reunidos na Cidade 

Eterna, em setembro de 1950, assim se expressou Pio XII: "Os 

objetivos do Serviço Social são hoje vastos e suas técnicas ri

gorosas , porquanto de há muito passou do estágio das iniciati

vas espontâneas e tende a fundar-se s8bre os dados mais recen

tes da ciência. Ninguem poderá contestar a duplo caráter de com 

J 
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petência profissional e fidelidade cristã que deve qualificar 

atividade como a vossa" . 

Compreende-se, pois , que o curso de preparação exigido 

às assistentes sociais fosse elevado à categoria de nível supe

rior , tal o preparo exigido para esta especialização profissio

nal . O estudo de psicologia , sociologia, estatística, higiene , 

medicina social , economia, noçÕes de direito, direito do traba 

lho e previdência social , é básico para o exato conhecimento do 

serviço social de casos, de grupo ou de comunidade . bbviamente, 

em qualquer destes setores/a aplicação profissional não deve fi 

car na superfície . Por exemplo , no exame do caso , do dado con

creto , quero dizer, do desajustamento pessoal ou familiar , em 

- , face do grupo ou da comunidade , para a sua recuperaçao , e sempre 

fundamental o conhecimento da causa. 

- . No fundo , nao v1sa o Serviço Social a outro objetivo, s~ 

-nao ao estudo dos "desajustamentos sociais , de suas causas e dos 

métodos específicos para saná-los", impondo às assi s tentes uma 

"atitude científica, racional, humana e mais cristã, em face dos 

problemas sociais" . 

Não raro , esta atividade profissional , em fase de sur

preendente desenvolvimento , exige cursos especializados de após

- graduação, em setores como o de menores , o rural, o médico hos-

• t 1~y~ ·a"" · · 1 t p1 a ar, prev1 enc1a soc1a , e c . 

Aí está, ~sr Não bastara bôa vontade e o desejo 

de servir . A carreira que abraçastes exige conhecimentos técni

cos e especializados. ~ ~ .a_~~~· 

1 Não se cuide, ~rém, que o êxito do trabalho dependa ap~ 
Lti.. V-A. '· o-AA- ,;' A . 

nas de )éspecialização; Sem idea~L sem espírito de humanidade , 
~~~ck.~~ .. / ~,J '. 

sem "fidelidade cristã" , .,.- inutil o vosso esforço .... ~~ 
,._ > ~~ c ) ~ ._.r;~.v- ...... Â vossa di~isa , a divisa para os misteres a que vos 

entregar , é uma divisa de abrlegação e desprendimento. Já está 

escolhida . Fomos buscá-la na palavra de Cristo: "Não vim para 
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ser servido, mas para servir" (Mt., XX, 28). Servir é a vocação 

"~ - ~ da assistente social. ~missao é servir. Servir, a~ glória. 

Quanto mais vos esclarecerdes cientificamente, mai~ vos 

haveis de convencer de que o êxito dos vossos processos e méto

dos específicos de atuação profissional estarão sempre na depe~ 

dêLcia "de uma concepção idealista do mundo e da vida", estarão 

~empre na dependência do calor do vosso afeto, dos vossos senti

mentos al trufsticos, de vossa "fidelidade cristã", em suma. 
~ V/lt~4-- -

·- U-~~~L.âo podemos i ncidir no gravíssimo êrro de considerar 
c::,...._..;~~· # I / . 

NtHi~'-sa.~nl:o~· i'esu·s· Cristo- como um 1i~~le~,r~;onst~t.or 
I, 

econômica ou m~ro idealizad~r de novo plano de remodelação so-

cial. Estaríamos imprimindo ~ cunho marcadamente humano à mis-

-sao religiosa e divina do Salvador . 

Cristo veiu ao mundo para redimir espiritualmente a hu

manidade . Veio falar à alma do homem. Veio mostrar-lhe a sua re 

lação com Deus . Quero dizer , e deixar bem claro: "A mensagem e

vangélica é, antes e acima de tudo, uma mensagem pessoal , diri

gida ao indivÍduo de maneira muito íntima, e que se refere prin 

cipalmente à sua alma, mais que à sua condição social". 

2. Prevejo dúvidas. Pressinto objeçÕes. Haverá quem in-
. , ,_a 

sJ.nue ou pense ~lffJ\1- esteja·,mutilando a doutrina católica, es-

quecendo a influência e o valor social do Cristianismo. 

Não,meus senhores . Estou convicto, sempre estive, de 

que 11ainda que os Evangelhos não sejam uma teoria social , e 

não são, contêm, sem embargo , princípios que não podem deixar 

de exercer, como têm exercido, poderosa influência em todas as 

relaçÕes sociais e no desenvolvimento da humanidade". 

"0 cristinianismo renova a ordem social - êste é o pon-

to, esta a grande verdade - porque renova os homens" . 

3. Na ordem social e econômica tantos êrros têm sido co 

metidos, tantas doutrinas insidiosas têm surgidoJe por que? ~ 
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Porque tem sido olvidado o fator pessoal. Eu me explico. 

Tenho por certo, e é rudimentar, que* o objeto imediato 

do sistema industrial e comercial consiste em produzir e distri
..,-, 

buir os bens materiais na sociedade ~511. Nem por isso, ser-

-nos-á lícito negar que o processo econômico se pÕe em contacto 

. com a moral, e se subordina à lei moral. Compreende-se. 
~ -h. ~ 0..,!> o..~~}CJ..b~ ~ 

4aà-e t J:l11i1r~rm e comercial fFW1HP'i atividad~human~, 

a ti vi 

Um economista situou admiravelmente a questão, ao afir-

mar que "o fator humano é absolutamente inseparável da indústria 

e da atividade econômica. A indústria deve girar ao redor do ho

mem. Para ajustar-se dentro do plano da vida, a indústria tem 

que ser antropocêntrica 11 ~. 

Para chegarmos a esta conclusão, sumamente ló~ica, não 

há mister, como já se disse, e com espírito, converter a econo

mia em um tratado de piedade, em um sermão "(l'zt:-3..l, ou, se quize-

rem, em um catecismo. 

Não há, pois, acreditar em planos utópicos de reforma 

social e econômica, em que se despreze a natureza humana. 

4. Somos livres. Prova-o o n osso, o vosso, caso indivi-

dual. Video meliora proboque, deteriora sequor ••• Vejo o me

lhor, aprovo-o, mas sigo o peor. Dos nossos corações saem o bem 

e o mal. "Dos coraçÕes humanos, quando estes forem inspirados 

pelos sentimentos de justiça e equidade, é que surgirá também 

uma ordem social justa e equi tativa" .~ ~ 

Assim eemo o Heino ~~-n~g-~~á ~en,ro em nó~ (_Resmun . , 
Cristi ptra vos eat .. ~.o di zá.a-G A~~eto: o1, assim, aenet•o• em 

nós, eotÓ: a jlil:siõ:i;9'i ~ogjal :N~o ~il ~s a:bre W1! éXa{?;E!r-o 'r.l:e"sire 

a~seP4;eu;- am ate'S'&O"'l'l€"e: afiima•!iYa. Ruy Barbosa dizia que era 

necessário estabelecer o santuário da Justiça na consciência 

dos juizes. Notai bem: na consciencia dos juizes. 
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jQ dan±r,o QW pég s 
. .... . am.. ncw s a.~i: efie 1ilol. 

.., 
O serviço social, como a Justiça Social, nao pode ser f~ 

calizado apenas como um ideal . Ambos não são apenas um anseio, 

são, antes de tudo, vida, e sendo vida abrangem o homem em todas 

as fases de sua atividade, espiritual ou física, particular ou 

social" ~-

Se tem havido, caríssimos discipulq§, tantos êrros, in
.:-.:-. 

justiças tamanhas na ordem social e econ8mica, ficai certas, é 

justamente porque ela ten sido influenciada por idéias extranhas .., 
e até hostis ao cristianismo·-~~ 

... ~ ' . : ~.J 
Em livro de Carlos ~ike~ sobre a Reconstrução social 

segundo ~ plano de Pio XI, vi proclamada esta verdade, aparente

mente paradoxal: Justiça, virtude impopular . 

~O meio mais seguro de incorrer no desgosto dos homens é 

recordar-lhes suas obrigações com a justiça. Exalt~mo-la de for

ma genérica, e obteremos o aplauso entusiasta do público: Trate

mos, porém, de exp8r, e impôr, as exigências específicas e práti 
..,'1 

cas da justiça e todos nos dão as costas t~~ 

Como explicar o fen8meno? Facílimo. A justiça se opÕe aos 

desmandos do egoismo e do interesse pessoal. Que dizer, em parti

cular, da justiça social, que me inspira estas consideraçÕes, ju~ 

tiça que envolve tantos problemas e tantos fatores? Ela importa -

a justiça social - numa enérgica cen sura a toda sorte de arbi

trariedades. Assegura uma i &ualdade básica entre os homens. 

E tEr que aceitar o fato de uma i Gualdade humana funda

mental, e ter que admitir qu e outros possúam direitos bem defi-

nidos, é algo que fére dolorosamente os poderosos . 

Não quero perder-me em teses e generalizaçÕes . Desço a 

uma exigência e specífica da justiça, arrostando , dest'arte, e 

sem receio, a impopularidade de que vos falei. 

Há empr egadores que entendem solucionar o problema das 
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relaçÕes de trabalho assumindo atitude aparentemente benévola 

e caritativa. 

Ao envés de resignar-se, para mustrar coerência, revol

tam-se, escaldalizam-se, com as prescriçÕes legais, com as de-

- - ~~ cisoes da justiça. Nao se compreende~ o empregador ~suma uma 

atitude paternal,-porque isto lhe dá deliciosa sensação de supe-

rioridade~e negue aos empregados a mais elementar justi a, co

mo, por exemplo, a de pagar-~hes · um salário- justo, bom e sufi-

ciente, para que eles vivam com decência . 

A seu turno, não deveriam os empregados ter em conta a-
• 

penas os s~ direitos . Há deveres a que não podem fugir. As re

gras de disciplina, de moralidade, de exaçao no desempenho das 

tarefas, de pontualidade nos horários e no serviço, de respeito 

e subordinação aos superiores - tais regras devem ser cumpridas 

à risca . 

Outro ponto: mudem alguns homens, industriais, negocian-

tes, profissionais liberais, mudem esta mentalidade estreita, m~ 

terialista, absorvente do negócio pelo negócio: "o negócio, o 

escritório, o colégio, deve florescer, deve engrandecer- se, de-
~ 

ve produzir lucros e ganancias 11
• Aí está a paixão, a loucura da 

riqueza, num mundo de coisas, em que sao envolvidos os dependen-

tes , ~suas mulheres, ~~~ seus filhos, muitas vezes desnutridos 

e sem conforto (173). Num mundo de coisas, não há lugar para sen

timentos. Ah! Os que assim procedem,-como o Juiz d Parábola,-

-nao temem a Deus, nem estimam os homens • 
• 

No ~osso labor, muitas oportunidades tereis de a pontar 

aos homens os seus deveres de justiça social, para que êles, se

« -guindo o ensinamento de S. Francisco de Sales , nao afastem as 

questÕes de justiça do seu exame de consciência" . 

No N~vo Testamento, o Senhor condena, com os próprios 

lábios, os subterfúgios com que os homens ocultam suas injusti-

ças . 

Não busquemos saídas e subterfúgios , para esconder nossas 
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atitudes injustas . ~sêmo-las concientemente. lllodificando-as, 

modif1cando- nos . 

Vamos renovar-nos) e o «e! i bão ~ ~ftYJ>:t e e ~81il &M.>H4oh.-

-para ~ue se renove a ordem social. 

Pre&ai , sem desfalecimentos, fieis à vossa profissão , 

~ "''" ~~ fieis ao Brasil e fieis a Cristo, ~egail;~rime~PG-l~gar.~ a 

transformação dos homens . O comunismo não procura, como o cris-

t i anismo, transformar os homens em moderados, em bons , em huma

nitários , em justos, em econômci~>em retos (18). Sua única, sua 

principal - , -missao e a de llijmter o depcontentamento no coraçao dos 
I 

homens , atiçando- lhe o Ódio . (O"'~~. , 
~i ~. 

O ~ue a felicidade é'ol etiva, 
, 

se requer , para e 

te de confiança, de compreensã o , de equilíbrio , de cordialidade 

e de paz . 
J::.. 

O conselho, ponderou Humberto de Campos , é o selo que i

dentifica a amizade . Dou- vos êste: 

Tendes fé) ~onservai-a . ~ fundamental para a realizaçã o 

dos anseios que vos impulsionam à conquista e à lut a . a a vi-

tória ~ vossas nobres aspirações, queridas arllnas , nã o podeis 
• 

prescindir do amparo divino . O que é impossí vel aos homens , di-

- , ' zia S. Paulo , nao o e a graça divina. 

Não malbarateis o vosso idealismo . Ninguém desbarata , 

tesouro . Sabe- se ~ue Turgot admirava Colombo não 

porque houvesse descoberto o Novo Mundo , mas porque partira para 

o buscar sôbre a f é em uma idéia . 

tsse o vosso roteiro Partí em busca de mundos lumino-

sos ••• Deus os reserva aos que confortam, aos que servem, aos 
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plenária da Confederação Católica Arquidiocesana, os católicos 

da capital da República, e por que não dizer, os católicos bra-

-sileiros, traduzissem, publicamente, a sua pro~unda emoçao, e a 

sua solidariedade mais forte com o nobre, o altivo, o extraordi

nário povo hungaro . 

Nós nos sentimos solidários com a Hungria, vítima de 

. -persegulçoes e de crimes praticados por "militantes de uma ideo-

logia sem Deus".Aqui esta.w.os, para pedir a Deus pela conversão 

dos seus perseguidores e ao mesmo tempo para protestar contra touas 

as violaçÕes aos saLTados direitos da Huneria e de seu povo, mar

tir e glorioso . 
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Senhores : r~ão é apenas a Hungria , martir e gloriosa, 

a Hungri a do Cardeal José l\Iindszentz, agora massacrada, que está 

à prova do sofrimento , sob o regi me de proscriçã o e viol~ncia con 

tra os seus sentimentos de naçã o l ivre e contra a f é incorruptí

vel do seu povo . Na I uguslávia, do Cardeal Lui z Estepinack , de 

Zagreb; na Pol8nia do Cardeal Wishinsk , de Varsóvia; enfim, em 

todo os paizes da cortina de ferr o, estoura a mesma onda brutal 

de perseguiçÕes e de sangue . 1~ão temem infâmias , nem opressÕes -

o povo hungaro é um exempl o - os que se unem, usque ad 1nortem, 

pela causa de sua pátria e pela causa de Nosso Se1ihor J esus Cri s-

t o! 

L{, de uma feita, que o comunismo é o Caim dos nossos 

dias . Ele convida o seu irmão a descer ao~o da liberdade , 

mas para matá-lo à traiçã o . O Santo Padre o Papa Pio XII , expres

sando ..- seus sentimentos s 8bre os crimes cometi dos pelo exército 

moscovita na HungTia, lembrou as pal avras de Deus ao pr imeiro as

sas sino b! bl i co :"Caim, o sangue do seu irmão gri ta da terra para o 

Céu "! 

Tudo isso , nós estamos vendo e sentindo , isso tudo tem 

amargurado o coraçã o do Santo Pontífice Pio XII, sensí vel à tra-

gédia do heroico povo hÚngaro , sensí vel à dôr universal, e às pe~ 

seguiçÕes e aos crimes coletivos que desgraçadamente se avolumam. 
~1/c~ .. _..~ 

A ossa Pátria, que insvreVeu no hino de sua independ~~ 

cia o e t erno anseio ~~Povo~ 
"Ou ficar a Pátria livre , 

Ou morrer pelo Brasi l! n 

a nossa Pátria compreende , em toda a Jf1J1N11t extensã o, esta luta desi

gual da conci~ncia nacional do povo hungaro contra a opressã o e a 

tirania, contra a violência e o flagelo dos exércitos moscovi tas . 

O eminentí ssimo Sr . Cardeal Arcepispo do Rio de Janeiro, 

Dom Jayme de Barros Câmara , quiz , por isso mesmo , que nesta, sessã o 
. , _ . 
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em guarda contra as investidas, os insultos, as atrocidades do 

comunismo. ao só Pio XII, gloriosamente reinante. Já Leão XIII 

proclamara o comunismo - "a peste destruidora que , infeccionan

do a medula da soc i edade humana, a levaria à ruína". Pio XI jul 

gou-o "o primeiro perigo, o maior e o mais geral". 

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

orava São Luis de Gonzaga, em Roma, comoveu~ seminarista chi 

nez que rezava, em prantos. A saída, ~le se externou, dizendo-me 

que pedia pelos colegas de seminário, vítimas da perseguição cris 

tã na China comunista, de onde conseguira escapar. 

Não é tudo. 

Tive ensejo de conhecer, há dois anos , o Revmo. Pe. 

João Antal, catequista geral da benemérita Congregação Salesiana, 

hungaro de nascimento, que após vinte e cinco anos de i ninterrupta 

atividade apostólica na terra de seu berço, a HunwTia, de tantas 

61 Órias e tradiçÕes, foi compelido a deixar a pátria em 1945 . Vi~ 

te e cinco anos de lutas e benemerências premiados com persegui

çÕes injustas. Deus o qui z. Deus o quer! Quer, sim, que também 

os -.a. apóstolos se afirmem submetidos a provaçÕes deste porte~ 

Como um dos integrantes da representação brasileira, 

participamos do Primeiro Conóresso Mundial de Apostolado dos Lei

gos , realizadoJem outubro de 1951, na Cidade Eterna. Desde então, 

pudemos fazer juizo claro sôbre o sofrime11to e a der i ntraduziveis 

do povo húngaro. Em meio a uma sessão plenári a daquele conclave, 

um cidadão hungaro , re~ugiado, quebra o protocolo , sóbe a tribu

na, e entre lágrimas, exibe ao mundo um mundo de documentos~ im

pressionantes, para demonstrar o quadro de perseguiçÕes, de vio-

l~ncia, de arbitraridade, de terror, a que eram submetidos os seus 

cou~atriotas. Abre o coração e exclama- deixando atenita a assem

bléia - e exclama que os seus patrícios purillam em dÚvida a carida

de cristã dos povos mcidentais. 
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lista, com a negaçao do sobrenatural, todos os valores sociais e 

morais estão subordinados à causa econemica, ou como diz Foerster , 

todo o problema da cul t ura humana é rebaixado a um simples regu

l amento da produção. houtra, a que se traduz da doutrina cristã, 

os valores materiais ficam subordinados ao problema moral, afir

ma- se o primado do espírito, não se desprezam as causas fi nais, 

evitando-se, dêsse modo, o hipertrofismo econemico, o materialis 

mo , o determinismo. 

Uma doutri na cujos ensinamentos estão sintetizados nes 

ta passagem sublime do Sermão da I.wnt anha : "Amai os vossos inimi-

gos, bemdizei os que vos mal dizem, fazei bem aos que vos odeiam e 

orai pelos que vos maltratali.. e perseguem", não pode, senão pela 

i nsensatez humana, ser equiparada ao comunismo, que quer imper-se 

ao mundo pela violência e pelo terrorismo. Nada mais incompreen

sível; e absurdo, do que estabelecer aproximação entre o amor e o 

6dio, entre a fraternidade cristã e a violência bolchevista. 

r~:ras , per5untar- se-á, se tais e tantos são os erros do 

comunismo; se êle se insurge contra as tradiçÕes culturai s e cris 

tãs da civilização; se a aversão ~ara com êle entre os homens con 

cientes é geral; se, de fato , n~o se lhe pode negar tendências 

-subversivas,-como explicar exista, ainda, quem o nao repu0ne , e, 

de bea f é, o não profligue? ~ doloroso , é i nacreditável, masJin~ 

felizmente)há espíritos fracos que levam a sério suas promessas, 

coillo se elas n:io se opuzessem à pr6pria nature za humana e não 
'--.-~v-~-_... 

fossem de todo i nexequíveis . A i gualdadêBUciai ye õiiííio comunis-

ta . E há, senhor es , os que se iluder: com a Ditadura do proletari~ 

- -do , com o Governo direto das massas. Se os iludi dos nao sao cegos, 

se êles não são loucos, é o caso de i nda gar coiD.o Vieira: "Homem, 

aonde está o teu entendimento?" . 

O certo é que a Santa Madre I gre ja, pela voz dos seus 

Pontífices, sempre advertiu o mundo, para que estivesse atento e 
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revela como sobrenatural e sobrehumano"; finalmente, de uma dou-

trina, cujos maiores sempre tiveram as armas açacaladas e em ris 

te contra Deus, a quem Lunachareski, figura de prol do marxismo, 

cht mou (~ repetí- lo) de "repugnante espect ro que, através da 

história, causou tão diabólicos danos à humanidade inteira" . 

11ão preciso ir além. Considerai e pesai, ouvintes, es

tas afirmaçÕes . Não podem ser mais claras, nem mais incisivas . V~ 

de que conselhos , que injúrias, que ameaças , que blasfêmias ! Os 

arautos da ideologia marxi s ta fazem da religião objeto de maldi

ção e despreso, e calcam aos pés o próprio Deus . Ei s a razã o por 

que o Estado moscovista exige - está no livro de Georges Goya~) 

Dieu chez les sovietu - a abolição coLlpleta do sentimento reli 

gioso em todos os seus partidários, e proclama haver absoluta in 

compatibilidade entre a crença em Deus e a aceitação dos princí

pios comunistas•. Faz parte do seu programa di sseminar o Ódio à 

rel igiã o, aos seus _inistro s e aos fieis . ~ o que se deduz tam

bém desta categórica afirmaçã o do camarada Lenine : "a guerra con

tra quaisquer cristãos é para nós uma lei inabalável" . Observa- se 

que os ataques à Igre j C~. nos setores comunistas não cessaram. Hem 

os temp os se incumbiram de aplacar o Ódio desenfreado dos agen

tes vermelhos . Desprezavam a I greja de Cristo e, ainda hoje, a 

desprezam. Insultavam- na , perseguiam- na, e c ontinuam, ainda hoje , 

a ins~tá-la e perseguí-la . Sim, ainda hoje , para atender à ter

minologia rubra , "as leis morais, a moral e a religiã o" continuam 

apontadas como "preceitos burguezes", segundo o manifesto do par

tido comunista. Te11tavam e tentam, ainda hoje , frustar a marcha 

vitoriosa da I greja , que através dos séculos vem salva5~ardando 

a humanidade de compl eto desmoronamento moral . 

Defrontamos duas conceçÕes da vida e do mundo inteira

mente antagônicas . Numa, a em que se baseia o socialisno materia-
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Conquanto o conceito pareça inexpressivo , por mu.it o 

repetido , o comunismo é , realmente, isto : "uma filosofia da vi-

da baseada no mais grosseiro materialismo" . Na frase dos seus 

pioneiros , frase que se tornou lugar comum, ~le considera a re

ligião como ...,: Ópio do povo" . :Uaí, as inevitáveis consequ~ncias . 

~ão admite o comunismo que a criatura se curve deante do Crea

dor . Tira Leus dos altares. Arranca- O do coração do povo . E, a-

inda, para vergonha nossa, para escá rneo do g~nero humano , colo 

ca o homem aos pés do pró~rio homem . 

Tudo se justifica, senhores, numa doutrina que reduz 

o sa&Tado ao profano, segundo a qual a religião nada possui de 

sobrenatural, e abertamente a proclama apenas como um produto da 

vida em sociedade, como "um reflexo do mundo.-..al" . A doutrina 

ma~ista representa a ruptura absoluta com toda a ordem sobrena 

tural . Através de Bazard, coriliecidas as suas fontes no anti - so-

' brenaturalismo de Saint Simon . E anti- personalista. na sua con-

cepçã o do homem, poi s, segundo Berdiaef, para o comunismo, o 

homem não possui dimensão em profundidade, quer dizer, está pri

vado de vida interior. 

Senhores~ Gfie:!õ e à-e pWI'' #de ln~ev=~a, é 

aJ::~ seus asseclas penetrass....:w recinto de 

uma Igreja . Esta atitude reflete o traço mais sugestido do co

munismo , quanto à ~ença ~ sobrenatural . Estamos, não há dúvi 

da neriliuma, em face de uma doutrina que visa - a frase é de 

11a.rx - a "libertar as conci~ncias do espectro relit;;ioso"; de 

uma doutrina que aspira a aliviar o homem - o conceito é de Le

nine - dessa "canga intelectual: a religião"; de uma doutrina 

que quer - o pronunciamento é de Engels, que assinou com Marx o 

célebre manifesto commlista - que_ quer "aniquilar tudo o que se 

J ,. 
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(lo.-1•-1 564-63) 
QBK-rla. 

do recarao ele reY1ata .-

Pr1íor{t1eo .u.u.r do 

, 
- Por receber o elllll'•&a40 aalá

r1o nper1or ao •(.d•, - percle 
o üre1 te ao a41o1ob&l ele lnnla-
br1da4e. 

• • o 

tadoa • diacatitoa ••t•• aute. 

' 
1 • ~ 40 , Beoor;re1ate, 

e alo ·~·1~! 
•• ::,.j._ ....... 

• Cac1llação e .71llg 

eoad.-:Mo a Recla.Mda a pacu aoa RMlauntea o a41o1oD&l. ele 

1Daalubr1clade - crau Mello de~. •oalol11ade dbre o aal.Úio 

•("'" nc1cmal • 4epo1a aoaa40 aoa re&la aal.Ú:loa ele cada •• o 

(tla .&z). 

(L1clo - r • 81/82). .. 
O Coleftdo tr1bwial llq1oaal. 4o trabalho ela 

aepmAa Becião •coa proY11lento • recurso illterpoato pela

,daa, por lates tudaMAtoa (tla. 135)a · 

~· ' ' \ . 
~ 1,., ~ 

,' l"-
1, o 

•IIIpreoe4e o I'OOllrao. A 1naal.Ur14a4e to1 
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foi constatada em todos os laudos oterecidos .na 1Dstrução do 

processo . 

Tratando-se de mat&ria exclusivamente t'cnica, 
... 

como esclarece a Junta. o pr&prio laudo •laborado pelo perfilo 

apontado pela reclamada, deixa bem claro a existência da insalu-

bridade nos locais de trabalho dos reclamantes. A verificação 

feita pelo serviço de Higiene e Segurança do Trabalho da Dele-

. , 
gacia Regional do rabalho e conclusivo no sentido de demonstrar 

a insalubridade. Note-se que '•se laudo to1 feito no correr da 

inatl'llfão1 portanto, D& ocasião pr&pr1a. 

Asatm, justa foi a sentença neste particular. 

Com relação a exclusão dos dois operários que deixaram o serviço 

da emprêsa, nada há que leve a modificar o julgado. 

As quitações se referea a salários normais,ne-

nhuma quitação 1nserea os aesmos com ~elaç·o ao pretendido neste 

processo." 

.. . Interpoe a empresa recurso de revista com apoio 

nas duas al!neas do art. 896 da C .t.T. Claa os seguintes acórdãos 

para a demonstração de divergência& (Lido). Ina1ate em que, rece

bendo importância superior ao aínimo acrescida do valor do ad1c1o 

nal, êate não ' devido.Sustenta que o adicional. não -JJ e aplica a 

prescrição bienal, correndo o anua a partir do reconhecimento pe-

la perÍcia ou serViço oticial. 

Otereceu contra-rasões o Recorrido. 

Manifeat-ase a Procuradoria Geral, em parecer 



.. 
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.. 
pareou da lavra do •saete Proo. DI'. Bri&ido !iaooo, pelo eGo!

. aheciJilento e Dão prov1aento do recurso. 

• 

B' ·o relat&rto • 

• 
y o to 

Coaheço do recurso, ea face 4a diver,lac1a. 

A pr6pr1a .. presa, aa coatestação ne1oa aos Be

cl~tes, ora Recorridos, o direito ao a41c1oD&l pleiteado~ •de 

ves qa. onde trabalhaa ' perfe1taaente sa~bre• (tla.l6). eo.o 

sustenta, pois, que a biportância percebida pelos .. 1110a, além 

do aln1mo, epyolJt a taxa de 1naa1ubrida.cle? A 1ncoDaequâc1a C 

flagrante. Aa duaa 1Datânc1aa, 4eteDdo-ae ao exuae da prcwa,ooa

clulru pelo trabalho lnaalubre. Flme, hoJe, a Jur1apra4ênc1a 

4êate tribunal Superior e do &cr'c1o Superior !rtnpael Pederal, 

recoaheceado qu a taxa de 1naalubr1dade ' ezicÍvel, aeao quaa

clo o •pre1a.do percebe salário auperior ·ao •Ín1ao, 4eveD4o, po

r'-, aer oaleula4a s&bre o aal{r1o afn1ao e -'1c1onad& ao ••~-

,- rio e9ntratual (V. .lc&rdão do ,B.S1lper1or Tr1lnmal Fe4eral, Pr1· 

aetra 1'arlla, Jlec. bt. DI' 4Z 155. )Jilbl1ea4o • awltêacta de •• • 

9-9-1 959)1 

•• e't'idente que a perÍcia aia gk a 1Daalur1-

4.._.e, como acentua a 40tlta Procvadorla Geral, Jao caso, •a.-a 

rattrteou•a1tua9ão pre sxS•taate, qa., deade o prlaelro aaaento, 

aprueaun aeaa rtaooa • ta'torea aeaattvoa". •ão provou a Recor

rente, c•o lhe blcUilbla, que no~~ doia .... anteriorH ao pM.i4o, 
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pedido, t r abalbeaa• oa Recorridoa • outro looal ou • OGtru 

condiçÕea1 rMlaente salubres. CO. acêrto, tol apllcad& ~ .. "

cie pelaa 4ec1aÕu 4a Jmta e do Tribunal a gM a prescrição 

b18D&l. 

leao proviaento ao recarao. 

lato poatoa 

ACORDAM ~ JUÍaes 4a Primeira turM do !nJ•nal 

;A: Sllper1or do rabalbo1 aea d1verca1a coDheoer do recurso e 
' . t 

vencidos oa ara. M1n1atroa Aatolto Serra, relator e al.ul.o carctm 

revisor, • ne1ar-lbe provimento. 

Jt1o de Janeiro, 4 4e outubro de 1 963. 

----------------~ Prealdete 
.Utolto &erra 

--------~-----------Büa~ Geraldo JloDtedODio Beserra de {).-11/ ~ 
M-.a .. 

CleDtea ------------~----------------------Jod lloatcepo Aahro 
Preouraclor 



Trac• l 4ss••bl,1a a pala.ra àe ce•cratulaçlet ••• • •• •e 

cat,l1ee1 e , perque ale àiaer , c•• •• aeaeas ie aesse tea •• pela p•bli• 

•açl• ta pri eira iiill eae!clioa •• Saate Paêre • Papa Paul• VI, 1 .. 

titulaia "lte•••ill S1a1" (Icreja •• Seak•r) . 

Releabr• • q e tei a viia apllt,l1ca •• Seberaa• Peat1tiee aa

tes ae seatar• s• na c4t••ra •• eire . 

Measenàer Meat1a1 t••• extraertia4r1a atuaçl• c••• Secret4r1e 
• Papa •a Paa 

•• sta•• «• Pie Xll1 • te1 • ••••'rit• Areeb1ape «• 11•1 ... , •• 

1apla o••• ua Pr•laãe riceraaaa• te •• àia cea es cruoiaAtes prebleaa• 

seeiais «• aosse teape . 

iol• XXIII, • eat!fioe la Kettr st Htcistra • •a ''''' Ja +•rt1•1 

i1at1acu1•·• ••• • Car•iaalate. 

R•lf•• •••• peles iestiaes ia Icreja1 aa iilli eaieia ••• auoe._ 

serea •• Peãr•1 titli§tlt eatr•c•-•• aale Vl1 Yiter1••••••t•1 ,r,_ 

aerYaçl• • àiYUlcaçl• ies eA&iaa• •.atea •• Criste . 

A pr1••1ra eaolelica ie sua Antilaie ce1ple- se •• trea partet1 

preeeiiàaa •• til iatr•i•t • ex,11eat1Ya ial ••••••• 

fia riaeira, ceaveca •• filit • àeaeas ie bla Yeataie para ... 

teaaia •• ce ci~acia i•s r•bl~aa• p•saeais e eelet1•••• I aeeess&r1e 

q • • ~•••• se reeaeeatre s auas raizes s irit aia ~ Teriaie, 

s as pala-nas tiiH si• •• oeartte a taces •• lleaeas para que f'at•• 

"ua Yiv•, prefuace e ceacieate ate i e ra •• esse enher ~esas Cri1te" • 

rte, qt e tea • ex ress1Ye t!t ~. ie Rsaevaele, 

expie • Chwte sp1r1tual 4a Cr1staa4ate • preblema ie a erfe1t•••••t• 

•• k••••• àa secieiaêo o ( es ~r,pries a6teêes ia Icreja, o•• • pre-

p'site ~e .~r•• iz&-les eea s exia noias 4es aesses ias. oclaaa 

aaa centat• aais intiae a I c eja cea a seei dade 1 par que esta se~a 

jiilfl~iii§iiiiiivi§i purifica••• enebrecida e saatifica4a. Neste peat e 

realta • releYa te pa el reser•a•• ae Ceac1l1• ouaaatee, •• estu•• ias 

referaaa q e àeverã• ser 1 tret zii as a lecislaç • i a Icreja . Seb tal 

aspecte, 6 que fala • Seb .raae Peatítice aa "atualizaçl• •• Ic~eja" . 

Vale iizera "atualizaç •"• ten•• e eeata, se pre, a sua fiieliiaie l 



t 
t 

-z.-

•• .. a•• •• r iste , naac• •• a er1 •• e• r ...... , •• a e e sal-

Yaçl• •• ea. 

4 tere ira art canst1t 1, ce • real • ter • "lcslllill 

..... , car•l r1• ••e u s pr1 eiras. Cac1ta le Di'l•c•• 
i i ji til ii • seceira ia Veria••• a Icr Ja pr oi1a1 la alavra .... 

•• ltl a 6 teles e f161s t levar iil § i s se • .. ••• 

iate, oo • ia • 4e(:u te antif!cie, • e s 

ent. uaa f ra ter eos1b1!1ia e e ca vertor • 

a ecar a •l• e a. versar ce l•" • 
••• 6 r eis• 

aste •• estes !1~e1res c • tA·1aa, ara ar u 

r• ja s1 n1t1ca I• da ri ira cf cl1oa •• aul• vx. 
t ercl e D • • A frente a Arq 1 1ecese e 1t r,1, eeata-

s cea e fi ura expen t* 1• e A eita ~a1s ~6Dier 1 

que1 e euees aDes, eanquistea, er ao s ates e per sua r caçle, 

• s' •a cat,liees, s teie • ••• fl 1nense. vi a •• •sa. 

• 1a nte rce ia • • entre 6s1 c• e outras rec11ea • 1s1 ii ti 
ii§tii6 li ae resu .. aa "t141•1• d• salvaçl•" • ara sar as xpreos es 

tliti i I •• aula VI, na a a recantf ss1aa nol!c11ca. 

eata • eDa«• aula VI , 6li§ .li I § • a ie 1s 

u• • velYa a 1~Ura ie nesse ecr6c1• iilii$ Aroebiape . alavra o 

a• bes t siéle ''• an&lc1• te ••r•aaes 1n•1sc ti e1s ar a i lt 11 

aalYatl• •s a na 4a secieda4e•. 
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Meus srs.: Bem- sei-não- ..sex ... .âs.ta. . .o .. ...momento-de. ... e:x:altação do ----
~ . (. 

Di r :to--d:e----'1'-raba·l ·ho·;---di se-ip1ina---apa-ixona-ate .,----q~nde o 

jur dlco do fato socirl•-·-Mtrl-t-o-teria--a--dizer•vo-s----·se me detivesse 

sôb e-a sua repercu-SSãõ-~O"cTõioSi"cã--J!:<&-~-:e.reitos--ec-onômicos 

pol ·frc·--1"~-socíais·~--------·--·------ ---·-··--- ·- ·---------------- ---- ·----------
··-----------------···---------·----·--·--···-------·- --------------····------------------··;o.---···--· ------ ... -------- ---· ---·····-----------------------

Os eminentes colegas, integrantes deste Tribunal Superior, 
1--------- - -------------·--------------·-·· .. ·-···· -----·-·-····· --·-·----·------------- -----·--

têm visão para apreender os vastos aspectos do mundo social con-

tem orâneo e o seu reflexo no panorama juridico. Sabem, como Sale 1-

les que "não se pode ver num C6digo um todo que se basta a si me -

mo, ~~!-~ .. --9:~----!~~~---g-~_gª-~~~-~ ,___ ~----~~!!S~~-~__ç_~-~---~-!?~~~-~-~-'-----~ ----~~---~ª~-- ~-- -

ceb ela yida e~t-~_r.J.o~'~--•-------------------------------------- -------------- ··-----·---------,--------------·--·-·····----------------------

sem ol vi dar~.a ... grande.za._de_!.!_ontras . z.or:as. do .. ~ ... saber .. jur 

dic " estou am di-zer--v-os- que-- o D-1-~~do--l)abalhG---dG-----~-~~s---_ 

i-t-o-iie--vangua·rda:11-·;···-na·-·ex·pre-s-s!-o----fei·i-z-··-do---preeminent-e---·Mini-s--·--· 

tro ·õrusimbu- "NonatoT-nã:-o··-hpena s -a·--força ·int·egra:dora---que--·~---

!151"!1-t# à s-zru:nrs~rs··--pr-õTetâr:ra·s· ··a···ac"Ersso··--a-o----c-onvfviõ--s-o-c·rar ·; -- o 

um aireito· em p1en.-a·--e-xpaii sãoT __ na_Ci - -~- --ã-perias--·o -tronco --novõ ____ êillÊ~-

, na imagem um tanto gaaia do mesmre italiano, dar nova dimen 
1-----·-----------------------·--·-·· -· ···---------------- ------------·---------------- -----------·----- ... 

são á ciência juridica. O Direito do Trabalho, em muitos aspect 

já se disse, "~,:.una terra inc6~nita", que oferece aos estudi 
---~----------------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------ ---------------------

grandes oportunidades e abre caminhos~ às novas ge-

~~--P-~~---~~-~~P.?-.~.~1.-~_ade de seus panorama~- inéd_!~o~_• ___ ___ 1 

As s~a s i d~J-ª-~-~Q!'_Ç_ª--~--J.l!-ª.t.t~ª-º..9.!ª-~j ____ p~~----ço~~-___.o;..;.:_:___:__.;;;--'-'"'-'-1 

ª-_ç_g_l e tj._Yª---~---e .s.ti_Q ___ t;L MiUi __ sus_ci.:t.a..r_ _ _e _ _ex_i_gir _ _nQY_o~s...__,._.ç;:.=..:"'-"'-"' 

.. ..C.omq.uanto .... pxo.vi-do--da--t-é.cn-i.ca----p-r,-6-JWia-,- Ge---u.m-e-s-t.i-lo..,--d.e--um-s 

-,--E.ãe-- pPeseinde----da-- -e-xp-eT--1-êneia----mul-t-i--seett-la-r do di r e i to comum-. 

lfa s, --se---a- êle re-corre, c-OIIIU"·1'onte·-·subsid1ária, procura-dotá-lo de · 
~ 

r---p-l1ísttc1âãâe -··earnafrli"smo;-·-------~ J,.. ~ 
-- o ··ni·r-ei·to-···a:o·--Traoolho; 'ronte--·a:õ--Dir-efto--ifo 

tem contribuído fortemente para 

ideais democráticos, e constitui a nota de mais alta 
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... ·-··················· ..•................ -·········································-········---·-····-·--· 

y-----M..-~•lY!·-L-ei--.IiUruiamenta.l--B.r.a.si.l..eiraZ"'~~~;;;.;:~~\I"U"~ ..J 

pio ·· · ·da:·--·justtç:a····so·c·i·a:l·•·--····~~---N·em··-pre-c1:sa:rf"!3"1'1'1'7T1:!"-,..,'"'n"'nrl 

gna ··:--a-trans·c·e-r.iaêncra:···aa·s·-e-a-···aeclara·çã·o;····ejrprEi"s·s~f-·nõ"···z-r•t·~---·rns·;-·-·in-c 

quanto à hermenêutica cõnsti tuc"i-õna"f" Ciis"" n."ormas·-··tutelares--do .. . 

tra alho, normas que, na sua maioria, encerram ~-~ffmatéria re-

vi s ·~---já"--;~-~-;;-i-~-d~----~;-··-iei';····~~t~;io-;~-;~--~-/llg~~----i~~-;~~--~u al. e-
------------------------------------------------- --------------------------------------------- .. -- .. - ---- . - ... . ... ---------------------- ------------··· 

rama legislação do trabalho. Dos preceitos inovadores, com amar or 

o clama Elos, --~~men te ___ t~~~~~~~~~-~---~~ ... ?.:.~-~----?. .... ~~-~~~~Y~---~-?. .... ~~-!:'.~.P.~~~~- se-

1 remunerado". --------------------------------------------------------------·------------------------- ·---------------------------------------------------------· 

Admitimos e__s_t_eja o PQde:r_ .L~g.isla.t.i.Y.Q __ ,e_l.,_ab.Q~qnçlQ_,_çom_.tada_ ª···· ru

ia,.-~ .. .caute. .. §! ... iudi.cio., ... as. .. leis ... .c.omp.l.e.mentare.s ... .r.e.s.p.e.cti:v.as ..... 

Con --i-amos em -que--e···Pa-rla-mente--·Na-e!ona.-l-nã-G···de-i;X;ar-á---d-e-··5l·b:r-ev:ia-F-···0-··· 

árd -e· compl·exo···traba'lho-···---de···regu:lamen-ta-çã-o----do-s--~ns·t·i--
1s, a s·s-e-gmralio!'·e-s-···de-···cttr-Efito-s----Ef .. garant1:a:s-··'bá-si·c·a--s·, -·-qu·e---·fr--

gur ·--na-·ca-rta···Nag-n:a-;--··e- valf--pa:r:a.-·q_u.a.to·:r-za···a.no-s ·;-·--s-em--a -minar···r·e·aT -
dad prática :---J.·p;s-·sa·s--·va.·z·ro·s····c·õ·ns titucionaTs····::.····sàbem::naf ·o·s---q-ue···:se 

con -agrani--aõ--Dir ei to~---- seniãm:-noi·- il§iiiil§lii~i4·t-ê6ii6§··-a·;··1nteli 

ên ias esclarecidas - ê~see iiS!ti vazi ee eenstita ei enais não a 

antes compromet·em, a cultura jurídica de um povo e, o que é 
··--·----·····---·····-···········--··················------·------------·--·-···-··------------1 

, azem-no perder a confiança na ordem jur:!dica. 
------------ __ !..___ ------------~---~-------------------------------------------------------------1 

·: \A 
~ .._,_____ ·-~----·.!!..·----~---!~~--'- ··--·-·-······-·----·----- __ ···-----------··E_eç? _ vêntia para 

- ...... ~-~-ª lg._y.r_g_,_ _ _á__.Q._:ts.Q.i_pl.iJla ... Jia.s ___ reJ..aç_õe..s c o~~-t.i va_s ___ g-ª. __ tr _q_bal~o ..L.~-- Rll!fiillll~-. 

~.....-,.,.,..-~ ...... r.e.c.onhecimen.t.o. ... da..-gr.ev...e .... como.....a:to_jur:!d 1 co, ou antes_, ~ 
~ afi -ma..çã-O-d-e.- um---4i-Pe-i-te-,-e,R--ma-x4me--àe um àireite -ee~vo, Jíll't ........ __. 

isto sim, 

medida excepcional, remédio extremo, pela sua ~~~~~ 



pa ra-·-a---s-o"lu-çã·o--dcrs--contr-owr-s1.:a··s··-·c·crle t"i-v~ e se "t!'a: 

---o···poder···da···a-uté:i;.;.·dt·s·c·:tp·lnm·,-rr-equ-e-ct:t·spôem·· emp"I'-efg-ã.aore s e emp e

s·-;-àtrã51~s·-·a:a·s·-·org1fo·s-···sTfiaicai·s···-r·e·s-j:iectívo·s·. ----·Quàndo·-·c;·s·-·-sinêli-

c tos não conseguem compores-inter~se-es-- d.õ-s 'grup-os ____ õ_ü ___ das····c;a::·---

ias, a Justiça do Trabalho ~ então chamada a conciliar e julg r 

os issidios coletivos, podendo "estabelecer normas e condições de 

lho". 
------------------------------------------------------------------------------ --- ------------------------------------ ---------------------------------------------------·---1 

Estas COJ:?.S~der~_ç_~~-~-<?:~mons_~~~-~--9~~---~----!.1?.:~-~~S~---~~---~-~-ª-~-~-hQ ___ ~Q 

·está, _:reªJm~:Q~~_,_ _ _Q~pt __ :;;i tqªª·ª ·'--- ~m,]?_Q_~ª---i:IHJRti ___ p_Q_:r ____ yê.zfHLIIJa 

L_M.I.:.s3:(~\,,,~tL.a~A...._competência.-que .. lhe...1ixo.u_.a ... Ç.onstitu1 ção,_ 

.twt;I.Ul--1----concilia.çã-O----&----j.ulgamento---dos- d-1-s-s-1-dios---ind;L:vidua-i -s----e---ce 

6-fr--de tra-ba±ho·;··--eon-s·t-1-tui-·um- eamp-o--im-ens-o-.---------------------------------------·--·--·---·---·-----· · 

·--Nã-o-- há-extranhar-;--- ·mau·s--··senhores·;··--·se·---:r-ormul'em·--êst·e·s--·-c·mrrentárro

na s .J. -í"da<te--·a-e--po s s"Era·os-·--no·vo-s-·-d:rrr~rerrt-Efs··--ao·--Triõllilãr-supE:ü•ror·-cr 

Tra b --IliO-~-----Ã---sí"gníf.ícaÇâõ--- doã-to-·ma3.ór·-·tran·s·c-enâ.ência---a ãquir·a-;----dei 
ta ca do-se as --:raiiiii---<ia:--·IurfsiiiÇã·c;·---t ·r-ã.iJãiiiis-ta _______ e __ a-·:mis-são---ê-õ!i.ria-Cia 

ao e aos seus novos dirigentes. 

1·----~==~=:-~~======~--~~==-------1 
1------------------------------------------------------·--··------- ---------------------------- -

-----------

----J-------------------1 



~~~~~~~-+~~~~~~~~~ 
~~~~~~~·5~D) 

--·--·····-··································-····--··-·--·· ·-----

---···-·-·----·--·----·· ·----------· 

·--···-----·-··-·-·--··--·--·-··----------------1 

----------------------------------1 

··············---·--· ·-·-····-· 
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~ Antes g-ª ingressa_r ___ .na._.J.uati.çA_d.o._.uw::LL.Ia..L..uu.~...uL-~1"+'-f 

raJZa~.se.-o ... Mini.s.t.r.o ... .J.úlio ... Bar.ata,__p.r..of..i.sss.l.i.uo:LJna:io~....Ll~e~l-Pii~~~ZC:ti:!t:tf 

te , H:H:r--:Hr.t:'-Hi::bt:-:I.I:-Oi:l:l\;,l-~-c:O iiJa.g-i-&t&P-!-e--..----DePam-a:he---es·ta-s-a-t-ivi da de s , 

~"'liiliW pro:tetou;--uma-··visã~~ am--nonren ~ 

con 

em 

-····------------------------------1 

1-----.,:-::---::-----:--::----:------- ·····--···-···-·············· ··--·-·· --·-····-·-··-····---···------· 
sua acuidade mental, logo evidenciada, bem refletia o jornalista 

--------------------------------------~------------------------·--------- -· 
A firmeza nos conceitos, a cultura 

1--·------------·--····-·-- ·-----·-·····- ··- ·-···-··-····-······ ·······--·-·· . 

man stica e filos6fica, o senso de medida e responsabi~~da~~-~~-- -
-------·-------------------------------------····· ---------- .. -- ·---------.. ----------·-- ------·-··---

n.l-}o persuasivo das afirmações, tudo :lla:9e:r::ii!iiH§iiaiiiii_i_~_'-t .. ~~:: .. - ··-----------------------· .. ·---------..... ·---... ------------------------------· ............ .. 

I--'----Ap~r_o_t:_e s sor ~-~!.!P-.~-º-'--~ol tadQ__~_s _ _fg__nte s -ªª-- -ªªP.ºQQ.+-.1a .... c.lá.s..ii~ 

com as m_ode..r.na.s_c_or.r.entas do _p.ensam.ento ... ____________________ _ 

___ C.omqJJa nto ... e.s.coJ.á..s.t.ico .. de . .bôa ... .s.ê.pa-,-- Sua ... Exe-elênc-ia---ma-P-g..ulhou--,.., 
no ~~a-:r:a-e-== ···f:i-±osé:f-i:ea-s·; ·· ·en-tr-e···ou-t-ras·;·---4f!ll····11-de 

Kan -e---a--stta.- -eTiti·ca···da···razão···pura;--·de··-Fi-ctrt-···e--·o····s-eu-eu-unive-rs-aT; 

S"chelling- e a sua-·:ta.eht·tda.·ae··-aa··--suJei·-to-·e-·ao··ooje·ro-;- ae--·Hege 

s--ua-~J:ãfaos011itã";de·rrause e-·a - suã ·un.:rà.ã.d.e dos müiidos''f .. d.e 

o s eü exfs tenc"fãifsmõ·. ··-··o····a·s-tudo···e·-·õ--·conhê.cimen tÕ--de·s-tas 
muitas doutrinas não lhe abalaram ~ as 

icções e a sensibilidade moral. ~ 

s suas cr -~~~-~- ~- -~~;-;o-;,-~-:-~;-~~~:~~~~~ 
ira de ~~~~~ a_~_~R_~-~-~-~-~-t --~-~ insti tu~.?.-~--~~-~~.3:E.~!!létdores r e' 

aind~,a-~ua pre:1upaç_ã~------ª-~- meditar ~ª-~ CO!}._se_quêncl.=· ª= ª-=-•--==..;;::.=..;;....:;.;.;:..;:.::_-=.r 

o Tr~ ~l... .. ~-JlQ __ q_u.a_.a..._pal.aYr_a _:tem._da ma i s p.lll.O- oe..AO.s seus :ro.to.s...~ 
lo i tico.s..,_ .. .q.uer.o ... dize~,----ma-J:!.ca.Q.a.m.ente--J,.6.g.icos, -visando 

do à -bôa-. .àá-s-t1?-i-bu-i~e---€.&·-Ju.s-ti--ç-a-.-··---------------t 

- -8-e--e---j-tl:T±sta··;-·--s-e-gurrd·o·-·L--avi·sse-;···· 

tidor ·do·s-textos---:tegã!s·; · mas--õ-·que···possurpérYe~ ta e clara 

do d~reito--::clll tulo bem ihe-··ã-ssenta,-Mini stro Jlilio Bar a ta, 

O novo Presidente do Tribunal jamais abusou da inteligência, 
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jaDJ9.is tentou enredar __ os seu)Jpar~-~--~~.!.4:.ª-~ªP.-ª.9--l.-· ~_Q. __ s6 ~..1.:..1.4~__g--e~.~ 
_ê_~!._;!._ª···.!.P.:~9m.J?.ªJ1_y_~_J._ _____ Q.QJJ.l ___ Q_S. .... s.~_u_s. ___ p_:r.1nc.ipi.o_s_e_a_......;s::;J,.LC1a;l.......I.~~~K.l 

I--W-l.~lt..li<.I..I..W..ol...loi.JOL+-..i.i-UQ....L.....u...a.....LVio. ... Rome.r.o.,.....de.--que. .. ----~ 1-nãG----há----SfJ..t=-:~::ffil'ta-sr---ertle~ 

~tt----:~;-;t:tlG-:l:-F---a--EfUem--e!l*-e-Pga-ooi-s--f.lede-s·--d-iante·--de··· si••--.---
\~a excelênci~ 

---Na··-pPesi-d-ê-nei-a---da-· Eg-r~g-ia-··S::!:::tll'IB;yíiô-'desen~ -'!_~~ 

- deveres·•··--··ffouve---se ----com--ta·l ··· -~~--1;-ài"9ãf!ã9, eW tal pru-

~a e equ~lÍ brio' que cedo "conqufsl"ou---·c-oi"e-ga·s--··a-··--jur:i"sdic-ionados. 
+++ ooooo o0o0+M•••oo ooooooO ooooooooo ooooooOOO++oooOOOOOO•••OOOOO•ooOOO 

·=preside-nta·;····na-g-···c;:p·õ"itunidades em que presidiu ao Tribunal, 
··--·-·········-·········--------fê-., 0- com-ei"evaç§.·o-···e···-d~-s-~on.ti~i~~-------···· --------·---···················--·· 

I "" • -~-MC..-a-~,J--~--------------·--·------------------ ... ------------· .. ... . ................................... ---- ~ 

de 

~zões, as mais fortes, estavam~l *'ai·~ a justificar o seu 

so à presidência, posto que Sua Excelência atinge com o voto 
,,__ ___ --------·-------------······--···-···----------··-·····-··· ··············-······· ························--·--·········--

e consagra dor dos seus pares. __________________ ..... 
1- -------------------·······------ -- ------------ ··-. -- -····-··------·-···············--··········-------····-

J:;fuj to . .....e.sp.examo.s. . ...de-s.ua . ..a.t .uaçã-0-.-Ma-s, a.--n6s--nos----ba-s-ta--que-- ll. ····· 

CTl--SP-.-- --M:ini-s-:tr~---J'álio--·BaTa t-a-,----man-t-enha····o---Tri buna:l···na····posição··· 

vc---a-·-qu:e··-chegou·-·s·ob-a-··pre-s-±d·ênata-·do····s·eu···fn-c1.1:to···~nt~rc·e·ssor 

·Mor-erra~--Ul:lf··n.om:e····e···-uma···tradl ___ ão-·-na···v'i-a:a--JiúoTíca···a:o-·BrasiT; 
..t.. ~-.. o.,. 

NtYnmi~·T:=t:rr.aãiaa::rrc~---nõ·s s·õ--·colega····rrus-tre···tem····enoY>recTd.-o·~---Nãa····:p:re 

rep-Õrtar-~me a&·tiüüiiil! iliiirJêlvo gado . e. eõn·s-t:ituin·t·e·-d~····----· I 
• ~~-,.~~-'"~----~-~--mar.can.te ... a.tua -o como ... N{4 ... J~re~1 
e a-dO------------·-········------··-·········---··························---------·······--·----------···· ······-- ------------------------1 

dent 7 Tribunal Regional do Trabalho da ____ ~~--~--~:~-~-~~-!---~~~----~-~-~ e em 
--------~----------------·--------·------------------------ - - ------- O'U'~:,..u.l' 

Belo _H o_~ i zo_~:~.! .... ~.:-~-~---~~----~ri_?ll!_la_~ S'!p~r~_:>_r___?_<?_~=-~-~-~-~~-~---······-~'---~-~~-
na direção desta Casa não repercuti~ apenas no seio 

tiça --~~---·;;~~~~~~~~---~~;.:;.:~---to_ª9-~ ____ Q§ __ :~---º~;~~~-ª-~--~---~--~-~.=ª::!t~~~ 
~ Trb;!J]lo _io ... .fl:!'_>;!_!\ll_nQlLOrzulham~aJe.c.enta e expressiva 

elei ã.o... .. do_.Ministxo-~.f.im-Mo.~ei-ra--.J.tlnior paF-a--a--pre~~4:-a--Ga---v: 

a. As-so cia-ção----de-s---Ma-g-1-s-t-rad-o-s--B-ra·sH:e-iro s .-------

.. .. :..Pe-rm±ti-1lle-, aim:hr,--re-sttrja-·a ·-e·s colha do 

para l-vtu-e-..-pr-ê-s1-a·errt·e···ãO-TFibliiiãT;··--· Buã~ceiência pre sid~ra â 
I 
I • --··-··--·-·············-······-···-······-···-·--------=-"'~-l de J ··sti-çã"···a:o···eiC"tinfo·J~-onselho Nacional do Trabalho e vem presidin 

com -me·s~,$, eiá!lo7r~i~~----T~-~~-;i;-;-T~rma. Seu nome, respeita-

bili simo, está vinculado à hist6ria do Direito do Trabalho no Era 
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.M Por outro J:ªdo _,_ __ a Corr.~_g~_g_Q~_1_a __ gg_ __ J.Y.s.t .iça ___ d.o Traha 1 bo 

. ...mui.t.o.,. ... .ganhou. ... em. ... subs.tância., .... com_..a ... .elei.ç.ãe-.do Ministro 

~...&...I.:--~:.IÃoJ-r---Jo~-~o~j,.s-.c.nn.ta.I!á----C-om-a ... -sua- c-l:l-±-tu-ra-----.i-ur-1-di c a, a sua e:x

ti:-ene1:a:-d:e-~Ltd·::-s·tra-do-··de··· al to porte- ·e-... ant-±·eo···pr ·esideiTteüo 'Ir i -

------·--··---·--·----·------------------------1 

fia os ~ e a confiança --santoTóina z·-·a--··d:erine·:··--ilüiDa--·-e·~-pe.ra~ç;---r·~~-t~· 

1e c ··Cia--por---56ii<ia··--c;·;n:Vicçã·~-~i--··:·---;;;nii~~~-~-;-~ i~~~;a~~~t~-~ ---~~---~~i"t·~---~1' 
' . ------------------------------------------------------------------------------------------·------· ----------· -------------------------

de 

1-- ---··---·----------···---------···-·----------·················--------·--·------------------------------ -------------------------------------·-··· 
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II/I/I 
em sei nlo ser 3ste o momento de ex.altaçlo do Direito do Traba

lhot disciplina apaixonante, que nlo cinde o rato jurídico do tato social. 
Mui o teria a dizer-vos se me detivesse s&bre ".A. .m&~. reDercussJo lQC1ol6-
~ ~~ ~ 1tt1tos 122n&m1cos s polft1to-soc1ai•" • · 

Os eminentes colegas, integrantes diste TribunalJ Buperic.r.1 tlm 
vislo para apreender os Yastos aspectos do mundo social cont~orlneo. e o 
seu ronexo no paDOrama jur!41co. Sabem, 00110 Baleilles• que nlo se pode 
ver num C6d1go mn todo que ae basta a sf mesmo, vasio de vida ,orel.n1ea, w. 
construçlo abst!'ata, e que nada recebe da vida exterior" • 

Sem olridar a grandeza .. 4e "outna zonas do saber Jurfd1od', ••tou 
em dize:r ... vo~ que o Direito. do Tra't&lho nlo 6 apenas o ·~1N1te _de vang\Jar-· 
da", na •expresslo f'e~ia do preeminente Ministro Orosimbo Nonato; nlo ' s6 
a torça integradora q~e possibilitou às rnas3as :prolet!!'ias o aceJfJO ao con
rlvio social I alo se reduz a um direito em pl~na expanslo J nlo ' un1~nte 
o tronco novo que ve1~1 segundo a ima?em do mostre italiano, dar nova ·di·
menslo A e13ne1a jurfcuca. O D1r81to do Trat·alho1 em lllUl.tos aspectos, 
como j' se disse, "ê uma _:t.rt.a in"frn+ta•, qu3 oterGce n.os estudiosos gran
des oportunidades e abre Cãiiiriihos s novas geraç:Ges pel' multiplicidade 
dc,s seus panoramas inMitos . 

As suas id,ias-to:rça. - justiça social., bom comum, paz e seguran~a 
eo~etiva - estio a suscitar e a exigir novos ap6stolos . 

C0111quanto provido de t&cnica pr6p:r1a1 de um estilo; de um sistema, 
nlo prescinde da experilncia multi-secular do direito comum9 lil$ Se a lle 
recorre, como tonte subsidifriat procura dot4•lo de maior plasticidade e 
dinam1smo. 

O Direito do Trabalho - no vatiofnio de Mario de la Cueva, "tonta do 
direito do porvir" - tem contribui. do tortemen~!_para a coneretizaçlo do.s 
ideais democr4ticos, • constitui a uota llli§álli de mais alta expresslo, 
de repercusslo mais ãmpla, na ordem jurfd1ca contemporlnea. 

Sra. a A J,e1 Fundamental Brasileira previ, em til-mos Wtlft6161§ 1neo 
qufvo~!{ a estruturaçlo da ordem ec016aica contorma os pr1nC!p1os da J·uati-
ça soé • Nem precisarlaàos conaignar a transcen41nc1a desta declaraçlo, 
expressa no art. 145, inclusive quanto l he:rmenlutica const11;\l.S.Onal das 
normas iiii tutelar$s do trabalho, norma• que, na sua maioriiJ encena-
Uria prevista ou j' regulada em leis anteriores91-1Wtü611 tiHWUN 
mas a~~s inovam ou altP.PaDi a lagislaçlo do trabalho. Dos preceitos inova
dores, iliiáit§lilitltlli com amargor o proclamamos, sbmente foi regulado em 
lei o relativo a.o repouso semanal reaunerado. 

lsses vasies constitucionais - Mlilii sabem-no os que se consagram 
ao D1reito1 sentem-no as 1ntal1glnc1as esclarecidas - nlo abonam, antes 
compl'OJI8tem, a cultura Jurl41ca de um poYO e, o que 6 pior, f'azem-no perder 
a confiança· na ordem Jurfd1ca. 

Srs..a Em outra ordem de cons1deraç8ea, peço Hiili vln1a pa_ra a 
~. paJ.avra, l disciplina das -.. relaçSãs coletivas de tnbalho. Tratal'l4~ 
.. '. .~ . . ~ 
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Comquanto, oscol4stlco d.e bôa sa~J . Sua Exee1Anc1a â6ii mergulhou 
no exame de in'dm9:r3st e ss mais contrad1ter1as1 concepç5os i'ilos6t'1cas •. 
·ias, o se~ estt'ido e conhecit:1ento ~o 111~ 1 ?nloraM as co:!'lvieç&s & a senai-o
,U1..dade norv.l . 

':~s 

.;>S o J~is ta, 
dos t(JX't.os le~1a, •s 
o titulo oom lho a 

o nov 
tentou anrednr ~ ...... 

pr&sidência da ~f.T~Gia Gt ·i-:"..md=.l l'ur.na, Sua Exc~l&neia nllo deacu
rou dos seua devoro~. H~vc-se com tal zelo, tal pru~ncia e equ1ltbrto, 
que cedo conquistou col.egas e jurisdicionados. Vice..prosidcmt~• nas opor
·tt,midades a~r. que présid1u ao 'J.'ribunal, tlili hou~so com elevaçlo e des
cort1nio. 

Jl se vai po1sl que razSas as uais fortes, a~tqvam e justificar o 
seu acesso à jii liSDO I presidincla, posto quo SUll Excalêr1e1a atinge com 
o voto w:úlnime e consagrador dos seus pares • 

.uito eçperamos .de sua atuaçlo. Hns, a n6o r~os ~sta quo v. Excia. , 
r . Ministro Jdlio Barata, manteDbft o Tribunal na pos1çlo de relevo a que 

ehegoti sob a pres1dêac1a do seu fncl1to anteces~. Delt1= MoreUta e um 
nome e uma tradiçlo na vida ~blica do Brasu. Tradiçlo e notte que o nosso 
colega ilustre tem enobrecido. Nlo preciso reportar-me ao Advogado e Cona
t1tuinte de 193h. C1nJ~Jl8 l sua marcante atuaçlo corno Juiz e ?residente, 
quer do Trib:mal Regional do Trabalho da 3a. Regilo·, eom sfde em Delo Hon.. 
zonte; quer do Tri btul31 Superiur. o seu dcsvol~ :na direçlo da 'ta casa nlo 
repe~cutiu arenas na Justi. ç. • . do ~abalid .Uifi Reconheceram-no quantos 
integram o nosso Poder Jud1c11rio. J.i! Mll~§iiitlitiiiH Atingiu tod" 
O$ .que int3gra~ i§liltlQJ o Tribunais do Trabalho no Bra~u, hOl'irtUldo-bOit 
a recente e expressiva C'J.eiçlo do .di.1~stro Dol:fi~1 Horeir.a JUd.or para. a 
presid3nc1a da Vitorio~a e renpe1t4Yel Associaclo do.s Ha.e:istrados Brasile1• 
ros. 

Srs. s Pertmit!-me festeJa a escolha do H1n1sb'o Oscar Saraiva para 
Vice-P1•asidente do Tribunal. sua ixcellneia presidira A Clmara. ,de Justiça 
do ext:!.ttt.o Corwclllo Nacional do Trabalho e vem presidindo, com a mesma. exa
çlo e ;1· bedor1al a Colenda Terceira Tura. Sftu not101 reapei ta~lfsa!mo, 
estf v1noulado hiat&ia do Direito do trabalho no Brasil. 

Por outro lado, a Corregedoria da Justiça do Traaalbo ,luerou muito, ,, 
nhou em ~bstlnc1a1 coa a eleiçlo do tiin1stró Caldeira lato, poj.s con~ 
com a sua cultura jurfct1ca e a sua exper1heia de oagistrado 4e alto porte 
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Comc:tuanto escollstiao de b6a sl~t' Su4 Exeellncia iiii mergulhou. 
no exame de 1ndmeras, e as mais contrad1t6rias1 concepções filo~ficas. 
Mas! o seu estud. o e co~~ecimento n!o lhe abalprarn as convieç8es e a sensi
bU ãade r.toral . 

nas s\la:ils erftlêas, nos votos, nos despachos, coL1praendo-se á sua 
preoC;..t!J..lção Jrrit~teira de ~nh;cgr a osp3c1e, os 1nstl tu tos disciplinadores, 
e, ainda, a sua :pl"SOcupa<; o da ri)~ditaÍ nas QOh9equ3ncies. Habituou-se o 
Tri bu.nal - no que a palavra tem e ma s purQ - aos seus votos aA:o~sesos, 
quero d1zar,,ma:rcadamant9 16fiCos, visando acima do tudo ta ili b 10s~1 .. 
buiçüo da lustiça. 

Se c ju:·ista, segundo Lav1sso, nlo ê o moro conheçedor e ropetidor 
dos textos legais, mas o que possui ~ertelta e clara 1ntu1çlo do direito -
o titulo bc,-; l!y; ~!;stmta, ~·Iin.1stro Jt'Uio Barata. 

O novo Presidente do Tribunal jD!~is abusou da inteli~ôncia, 3&1ru!is 
tentou ·enrodar alguá ao.fi-.ndo, não ã6 poro.~ a a ti tuàe seria 1nc0194 tS 
vel com os sc-q.n prinafpios e a. sua dignldade.f mas convencido, ttual. Sfi"f'io 
Romero• de ~JUC ~nlo bf sofismas que possam i"'"udir a quett enxerga dois dedos 
diantG de s1" • 

Ht~ presid'àncis da Bgr,gia Segunda Turm t Sua 'E:xco18nc1a nlo descu
rou dos seus d.everes. Houve-se com tal zelo, tal prudlncia e aqu1l1br1o, 
qaa codo conquistou colegas ejurisdicionados. Vice-presidente, ns! opor
tunidades e~ que presidiu ao Tri bUDal• fli.l6 houve-se eom elevaçlo e de.s
cort:lnio. 

· J4 se v'l p~!~l que ·raz&s as mais fortes, estavam a justificar o 
seu .acenso ~ ~ti l- l presid&ncla, posto que Sua E.."\:cel~ncia atinge com 
o voto unânime ·e consagra.dor dos seus paros • 

. luito es~eramos 6e sua atuaçlo. J.Ias, a n6s nos resta Qi.~c V. Excia., 
Sr. I"dnistro Jllio Barata, fl"Jlntenba o Tribuna:I na.· posiçlo de relevo a que 
chegou sob a presidancia do seu !nclito antecessor., Deltim 14oraua ~ um 
noma o l.L"'la tradiç.lo na vida pdblica do BrasU. Tradiçlo e nol!lQ que o nossc 
colega ilustre tom enobrecido. Hlo pl .. eciso rapol'tor"""ne ao Advogado e Cons
tituinte de 1934. CinJo-me à sua marcante atuaçlo cómo Juiz e Presidente, 
quer do Tribuul. Regional do Trabalho da 3a. Regilo, com s&!n em .t·lelo Hor1• 
zonte, quer do TribUnal SUperm. O seu desvelo na direçlo desta Casa nlo 
re. p~rcutiu apenas r.a Justiça do Trabalho. 16161 Reconheceràm-no quantos 
inteçam o nosso Poder Jud1c1,r1o. &iüilfaiâiil§iiitütiilH Atingiu todo. 
os que integram i§fitllti o Tribunais do Trabaibo ·no Brasil, honrando-nos, 
a rEléentc e expressiva c-.leiçlo do Ministro Delfim fk>reira Junior para a 
presidlncia da,_ Vitoriosa e respe1Mvel Associaçlo do~ Hagistrados Bres11e1· 
rcs. 

Srs.a Per~tí-me festeja a esQolha do l{lnlstro Oscar Saraiva para 
Vice-Presidente do Tribunal. Sua Excellncia presidira l Clmara de Justiça 
do extinto Conselho liaclonal do Traha'H)O e vem presidindo, c011 a mesma exa 
çlo e sabêãorlal. a Colenda . Torceira Tura. Seu no~_~ respe1ta•ttfssimo, 
est4 Vinculado h1st6ria do Direito do Trabalho no Brasil. 

Por outro lado, a Corregedoria da Justiça. do Trabalho lucrou muito, g 
nhou ·on1 substlncla, com a elaic;lo do Ministro Caldeira lleto, pois contar' 
com a sua cnl tura jurfdica e a sua exper1&nc1a de magistr~tdo de alto porte 



P • .J .• .J. T. - TRIBUNAL. SUPERIOR CO TRABAL.IoiO 

Comquanto escol~stico e e t& s~, s-ua txecl.~cia fiái raorgulhou 
no exame ~fio 1n'Ú1llert\s, G as 1;11.\iS con~d1t6rias, ~cQnccpçl5es. f1lo.s6f'1cas. 
l~~~ o Deu-·óstu·d· o e conhecir:auto 1~0 1..1-}:; a1J9.1.:':1mr!. as co:av1cc6e.s o a sens1-
b · . dado. no,.-âl._. 

tentou 
vel. eau os 
llor.mro, de 
diante de s 

~f>r o répetlAlor 
o do Uiroi to .. 

.. ro~3idene1Tl 1a Eg-r~f:ia .3cgunàa. i''lrsa, Sua r-xcol&ncia nlo descu
rou dos acue ,f!OVtl~s. Iiouve-s(;! coe: tal .zelo, tal prudência e equ1l1br1o, 
quo codo con.t:JJllstou colegas ·e jurisdicionados. Vico-prenid.ente, t'l!ls opor
tunidades ul'!l qUe prcsj.diu ao :i.ri~;unal, rt§Ji..l'rouvo-se com alevaçlo e des-
cortfnio. -

Jl s4a. vi! pgi~.l. que ra~sl as r'!ai.o r ... Yt-t-,s, 
.seu aces$9 _t: - ~iislUHta. presid,nc a, po.s·to r.ue 3ua ac 
o voto u..l"lin$me e consar;rador dos seus pa~cc . 

I 

a justificar a 
.:ia a tinge cor.l 

.s~eram?s de sua. atw.(61o. J:.Us, e, r-6~ cos t.1sta <JUe v .• E;xcie .. , 
Sr. Hinistro J(CJ.o . Barata, Qantonha o Trib"~!llll na po'Jiçlfo t'le relevo a que 
chegou sob a presld~nàia do s~u incl1to antccesnor. üclfjn IiorGi%8 & um 
nome e UCB tradf~ na vida pdbl.1ca do Brasil• ·Tradiçlo e ~ que .o .tlOS$C 
·cole. ;;a· . ilu.tre t~ '~b.· rocido. .!llo precise re. p. · ortar-ne ao Advog. a do_ . . ·o ContJ .. 
t1tu1nt$' de 1'):34. àinJo-me à sua carcante atuaçlo ,coJ!tQ Juiz e Pres1<1anto, 
quer do ~r1~l ~ecidnal <.1c1 J.lrahalho da 3-:t •. P.osião, com s6d.e en !JOlo Hor1· 
zc:mte, q:uor.\do :rr1~ $uper1Dr. c se"' :ic:val.o na é~1reç8o desta Cas~ l".lo 
repar~.~l~ ar Cntls r.J! Just~ça do Tralal~.. "'§Q§i~ Ree.on."'l~ce.ram-no quantos 
in te~ o n~oso P~ ~ -iíUi.iiciário • .&~ü.â!fl~§6i§~6iüiiliiiii A tingiu todQa 
os ~uo interr~Tl1 â~§üftti o Triburia1s do Tràll"libo ao BI•asi.l, honrando-nos, 
a ~ocentt.J e eçressi"Ya ~ic;ão do Mi~ús Lro Ds.:i'L'"'l. l-!orei~u Jutdo~· p:11-a "'
presi41nc1a da' Vitorl.osa e 1-.;:~~1~vol Associucno ~os Map,istrados Braaile1• 

I ro.a. , 
. · Srs.t Ptlr .. dt!-me fo~rte3.a ~ escclt:.a do Hirrlst~c.~ Oscar Sl'n.1va para 

Vice-Pre. Sidenta~ .. d.o Trll.lwlal. ..,'* &xcellr .. G~r.. prasidirll A C&':!rlra de Jus~i~..a 
do ctint-,> Co.ns.l.ho na atonal. do Trabal.'lo c vem pros!<Undo • com a :na-. eu 
çlo . Q m badoriaJ· a Colenda . Ter co ira :rw. • Seu nane~ resrei taM.lfss1mo1 
esti Vinculado · !11st4r1a do Direlto do Trahllho no .erasu. 

Por outro lado, a Con-egedoria da Justit-4 do Trabalho lucrou "Wito, g 
nhou • substlncât com a eJ.oiçlo do MinistrO Caldfl1rtt Keto, pois contar& 
·CG.':l 4. S\la cultura aur141ca e a sua expori3ne1a ·do l!".agistrado de .alto portf 



• 

,. 

trac• Aa eabl,ia a laYra • o .. crat "açl ea .. • de 

eat,lt .. , • • rq e ale •1aer1 o• •• • .. , •• .. ,s• te P•t pela p tl1• 

eaç • ta r1ae1ra iitll eaef clioa •• Sa te aire • apa aule VI , 

'itula a "l•~t•ill Suei" (I,reja •• ,• r) . 

e::. .. br• • q • tal a v1•• a ••t'11ea • beraae . • tltiee u

tes • seatar- se Da c't•«ra • • re. 

se •r eat1~ teve extra•~•taarta at agle c• Secret,r1e 
• Pa,a ta aa 

•• •te • t• 1• XlS, e ta1 • aaea6r1t• rcebia • •• lia, • • at 

1 ...... 

Jtla XX.lll , • • tff1e a .,....,.. 

llet1aau1 - • , .. • Carii alate. 

a • .,.. •ai• peles 4est1aes ia tcreja1 .. ii l ea••ia ••• suoe 

seres • Pe4re1 li i f eatr•ca• s• aul• vs, •1ter1asaaeate, r 

serYaç•• • •19Ulcaçl• les ena1 eat•• 4e Criote. 

A r1ae1ra eaelel1oa tl• a Antiia • ce rpl - • 4le tr•• artea1 

pr•o•l1••• •• ili 1atr .. ~ • ex l1cat1va as .... , . 

a ri 1ra, s •• bla ftataie ara Wla 

te •• • e• ei aeia •• .. rabl ua eaaaais celet1v••• • " s r1e 

q • • • .. , a ro .. ceatre s as rai zes es 1r1t 11. ver • • 

s aa alaYraa tt ai• ua· ee v1t• • ta.•• •• ••e•• p ra que rata• 

" n•·· prerua •• oaac1e t. ate • ra •• • s• • er .$\\. rl te" • 

expie • c ete s ir!e al a riataAiaie • r• l • a er o1t•••• ta 

• -. ••• , ia sec1eia • o •s rfJr1es a&te4ea ia tcr•Ja1 oe • r .. 

u c tat• ia 1 t1•• a I ; eja c•• a seo1•••d•t para que esta •3•. 
Jii lq i 9ilii' rifica•a, eaebr c1da saatit1ca••• este peat e, 

realfl • rel va te a al reserva•• a• Ce c1!1e • a&1ce1 .. stu•• as 

re •r s q • eri• er 1 trei z1 •• a 1 aislaçl• a Icraja . Seb tal 

asp et. 1 6 Que . ala • b • e.at.1f'1oe u •• at allzaç • I! a I peJa" • 

.t!e ea a. ta , se pre, a s 1 eJ1fa e • 
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•••••=•• •• Criste , aens c•• •• •••r, de eeapreeaale , àe paz • •• ~•1-

Yaç • ~. h• ••· 

l terceira •rte censtitui, ceae realça e auter àe "lctltsiaa 

liiii ~' 6 ua cerel,rie •as suas riaeiras . C•cita te .D141ece. 

liili§jiitlliti MeftSQ,e1ra ~. Verlaàe , a !~reja pr cisa, p 14 palavra 
•••s 

te iii ap6steles e f161s 1 levar iiii§iiiiiiii sua ••••c•• ae .... ,, 

"uaialt1 ceae dia e àec nte peat1tíc1e, e pensaaent• i1Yine ao peasa-

aeate ~aanlf ara t~r ens1b111ãace e ceaverter • le, ~ pre~1se 

o car a &le e couversar oe ale" • 
Baste - nes aates l1ce1res ceaent ries , p ra or ua 1461a ia 

r•fu~~a sign1f1ca!l• a pri eira ene!cl1ca àt Paul• VI . 

8it .lferoa • Deus, rrent «a lrqu1ê1ecese àe K1ter,1,ee•ta

aes c•• a ticura ex,e e cj.al «e De AntA•!• àe !laeiia Morais ~6nier , 

que, •• euces aaes, eenquist••• per seus ates e per sua precaçle , 

Ale s' es cat,11ces, as teàe • pevo tl inease . A v14a àe aesse 

e ente Arcebispe, entre A6s, c••• •• eutras reciles •• ~41s, iiitii 

ii§tiiiili •• resuae •• "114l•c• ia salva~l•"• para usar as ex,resslea 

liitiili§l •• aule VI, fta sua receat!s31aa enal!c11ea . 

esta àeaeaac•• a aule VI , lli§l§liiili§ili§ii • 6 teaa1a 

que euYelYa a t1cura •• nease •cr'c1• tiititt &rcebispe . & palaYra •• 

aabes tea s1ie "• aadncie •e veriaàes 1nj1scut!ve1s para a iiltili 



D • .To-' Joaquia J. M. Castello .wraaeo, ,. ll1spo to H10 •• Jaaeiro, 
aasc1•o ea Z,_;8.1731, ao Rio u Jaae1ro, tllbo •o !'eaeate-Coroael 
Joio •• .: aoareabaa castello llr .. co e D. &aa ~.,.Oft). Faleceu • za •• Jaae1ro •• 1805. 
Vera Lory iaatos - Pytoga Qnntpep• - Rio, 1880, plgs. 433/436 • 

......... 
Dr. Miguel ie Lima Castollo Jiranco, •· lZ-6-1891, om eJJm, Par,. 

l•voaa4o1 •1plomou-se em a-lZ-19l.51 pela Facul•••o ie DireitO ia ltahla. 
FUbo •o Dr. la'l•t .. o llOBGU I..eal CAITILLO BJWfCO, a•vog .. o e te D .. la
t&da •• Lima. Neto paterao •• Miguel iORCU leal C'STILLO R. CO (v. 
sua b1ograf'1a ao &lmaaaquo P1au1--• te 188o) J masc1«o ., P1au1, ror
mou-ae ·ea Direito em l8õ6• • Coicbre• Portup.L, e •e D. Maria •• Jesus. 

O Dr. guel •• ·u.ma Castell.o iranco casou-se com n. BspAr1a e ir1to, 
rllha to Coro el Fraacisco Muoel •• Costa »rito e n. ·R1ta P1ato •• 111.
•• liilt ma ••• Ioltmia, Otnt:I BaiO'.m•o, Franciseo e lat&alo. 

Vert •BevS.s to IasU tuw Geaea ~g1oo llrasUe1~ - Uo Paulo, Zl 
semestre •• 19461 p&ga. 503/5~ 00t1 a rotograna n Dr. J.11guel. • 

••••••• . 
Cap1tl'o :ieltrlo C~stello i raaco, Comaniaate, C1il 1915, •o lJ6I atalhlo 

•• Caça«ores •o Ceari. 
•••••••• 

CIM1•o iorges Castf:llo Jtraaeo, casa•o coo D. btoaieta te Ueacar 
Castello »ra:.C:I pais ~n . 

I - Kare Humberto fie Uemcar Caotcllo liruco, Presileate la Ra-
pdbllcaJ 

li - Cl 1•o llo Uaacar Casto~o JJrucoJ 
) \ 

lii - Lauro •• Ale car Castel.lo iraaco • 

•••••••• 
D. nc.tca 6 av6 Ao Marechal. C&Dtcllo ~ruco t 

•••••••• 

•••••• 

3.LN301S3!,!d 3.L3NI8'18 - ' .L ·s '.L - ·r 'd 



(1) Nun livro de recordaçõ s de Dr . Leandro B zerra Monteiro , 
pai de Josó · Goraldo , encontrei êste :"' anlllScri to do P• . J .M. l•Iantero , 
s . J .: 

tt :Hinha estada no sítio de ~ t · • "'osa r.1 1880 - A IJeu arli~o. Sr . 
Dr . Leandro Bezerra 

Dos campos a vid~ 
Tem senpr~ delícias 
Onde a l rn abatida 
Recobra. o vigor . 

A ptm""a alegria 
Sorriso do' caapos 
Do esp í rito alivia 
• s aáguas , a dôr . 

O verde da~ r lv~s , 
Da flora 01 matizes, 
Do~ bosq s, d~' ' lvas 
O lindo p:tinel ; 

?.. Imlrr1ur a 
O rio qu.~il§i~ii~Yi 
Laabendo suas bordas 
E leva a fr escura 
!o prado, ao vergel ; 

O canto das aves 
Qu ledas 1aúdan 
Os raios suaves 
Do fres co arr)tbol ; 

As siPp le~ cantiga;; 
Con qu .. car.aponeza. 
414 Cr ' oa suas fadiga: 
Ao pôr- :e do 1ol ; 

O zefiro brando 
Que ntr e ervas e planta.G 
Vôa jiittilll perfuuando 
Os colAs e o val; 

!s pesca,, as caças , 
A~ ail outras cousas , 
iio gozos, são graças 
Da vida rural. 

Do Para í ba ei1 qu l mar~er florida 
Encontro ou t ua casa, a~igo Doutor , 
Os gozos A encantos do canpo, onde vida 
Respira os princípio~ de novo vigor . 

Mas s5bre a graça do ca~po e a doçura, 
Hinh ' alaa. stasia- ... e ao doe prazer 
Que infunde Jtn rtetlPei to a rarQ. ventura 
De ver- te , e conti~o unn in~tantea viver . 

Nio di9o1 nen canto a paz ,_ ha.rrmni , 
Qu ' eGtatic ad.rüro ea tua linda aanaio , 
l couca que a lín~ua nio beu red.iria 
Qual s•ntcn- na as vibras ele neu cor~çio . 

São cara~ strôla~,o: se t e t euo filhos , 
RGsa, Maria, Belinha • Leonor , 
Jo~o, Jo& ' , Chico; ea seua níuticos brilhos 
Refletem de t í e de tua e!?.:po~a o ful~or 

Nio digo, nen canto a aLizade • alegria , 
Com que ae acolh•ste eu t ua lindn aa~io ; 
~ cousa,6 Leandro, que a voz nio diria , 
lias fica gr:avada no ueu coraçio . 
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•DIGJIDA))I p. ~ESSOA BUJW!A" 
Edmo Rodrigues Lutterbach 

Repe""t• no ,aaapo t11oecSt1oo1 b.i•tcS:ri.oo • •.2 
oial a •111t,t:loa aonogra:tia 4o Proteuor a.a.tao :ae .. rra 
4t lleDe- •Õbre a 41p14ale ta peeaoa JaawDa; pabl:loa4a 

reoentuente pela •o~vão Eatrila ~~-~· ~ 
..A.. lJI ttlai•t Jl tiaeerta9ã~ra do autor, 

•JB r ol:ae&eoeiil àa 11üa• te __. pro4agÕ.. utertore• 
••tilo ola1'01 o011Yio9Ü Snab•lml 4e ••riter oouos. .. 
te, qu pie eu iateli&lnoia, _. pdafta • eua pua a 
aerrive c1a ••p:lrltua11da4e • 4o 'rJmen1ao oriatãe1o• Olfl 

N - -oet.t• .. o ·~toa, DU .. iua ia-.ena-etavon 411.Y14oaaa • .. 
~tenet• uma oontribuigao peaaoal. ao eaol.aftoiMnto a.. -q~•toea 4ebat14aa. 

ô Mia aa011, o trúalho foi eüNti4o ao 
' -SW14o Oozaare••• IntemaoiODal. a.. Oonszoegagoea ~. 

realiu4o • lf• Yod. U.. ti"'"s.!luatn, preaente u 
oeDOla~ 1 Pll4n P~• J . 4e saua,/)reatOil hollroao del»>.l 
_,o, ocao .. 11 • "A OlUII•• no., llllaero 4o 41a 20 4e 
.. teJibro de 19'9• •4 tal a pro~da4e • aoabaaento da 
'••e do Miat.atro Geraldo Beserra 4e J&enesee que, por Yo
to da All8embl41a1 foi. propoata e aprovada aua tranecri -

N . N 

gao noa Aaaia e sua d18tribU.9ao Jd.lll6osrafacla" . 

Aa obzu 4o iUi&De plblioúta ~4 o ore4enot.a - . . ~ v• a enf'reDtar uaw1to tao illportante e de reflexo• tao 
vutoa. Baata mena1011&1' 1111& 4elu, •B-IUI .t..~Af'• l_l'lus 
.._1'4•, • la. eUQão, UYN Oc;NU1qn4o, bolua1Ye ooa o 
louvor de Paillo VI, ao tapo ea que en A.Neld.apo 4e 111 
l.ão. 

o-~..,.,mo 4oa eataü•tu aOclemoa • luerizt 
nu oOilTeJâtÕ..I iateaaoionaia 1 ao. eatatutoa poUtioOtt • 
lloa o&ctiaoe, •el- tiapoaiçÕ.. qu ••~ o napei
to aoe _·4ire~t~ f\m4-•td.a 4o h ... , nnete a pnon
pação ullivenal pelo prob1 .. bÚioo, .... uo1a1, 4a UfBi 

' da4e m•aa. 

A 4atr1Da eoolal oat41ioa •preata-lhe nll
vo exoepoi,ODal 1 •anto t~.-/o t- ~oi exaltdo • eeteve • 
pauta no c~ruo Bn.lllai~• Vatioano II, ~· pot.oo enoe~ 
rato. Beta 401ltr1Da, e•J.anoe o oordereDOiata, •aobre -

pÕ. a pe .. oa l ---· o ha.ea l .alt14ão. Innrse•" ooa 
tra u fonau abaornatea • total.itÚ'i .. , que poeaib111-
t• ao Ea'ta4o golpeR cU.re111oa ~ om extt.Qguir 
a liberdade, entre CRltroa, no Htor religioeo, tn111ar, 



I 

e e4uoaoióDal, com illtelro -riffoio 4o 4eeerrt"'l.v1meD.to, .. 
melhori.a e eleYaçao 4a •••• IN-••. 

eoornDd.o aoêroa 4a 11ber4ade e reepouabUl 
da4e 1 fali eata a4Yertlnoiaa "BlJUl, euprimtnao-a, oe que 
pnteD4•1 como 011 aaftie'aa 1 nbor41nar a 11ber4a4e ao .. 
4eten1Diamo e aoa Utputoe le,.. revol.uçao 1D4uatrial.. 
lor que muoar&-la, "a 11q1d.a.t B:rnm, lefomuAo-a,o. 
que lhe apnata oal'4ter abllol•to, oomo 011 exüteDCialia 
tu. A 11ber4aclé, a leafU.. 11~•• aio • 1lll 4aa pa
tulto, :l.nupneeivo, ua .. traaa. IIIDl ato 1rntlet14o, i.J! 
o0111101ente" . E, moatraa&o a IMXinlnoia 4e choque utn 
a libercld.e e o aevel', aft.JIIaa "OUJÇn ao h~, pu-a eer 
llvn, 41ec1p11Dar a p5pria ?1.4&, o&naoio de IN& napcm. 
aabutaaae• . 

A napeito •• 111>eda4e nligiot~&, eatu aft111-.. . - - -a~a9o•• coDViOtua •crleto MO SmpOe, DaO OOlUitnDge. Dei-
xa aempre aberta a pos 1bil14a4e de uaentimcmto interior, -de eeoolha e 4eo1aao, sara qu o h- naliae o aeu a.-
tiao" . "O amor a 4eprea4- la 11nguagca 4e Cria -to,- 4 um ato peaeoal, •poatheo, 11vn, oonaoiente" • 

• 
E, coao " 4epneD4e, uma eínteae ltminoaa, •la 

bora4a por quem .. proJI- a wa trabalho a. ~?aaa.-iree
ol.arOcimeuto, em prG, da olvUlsagão ar1etã. 

. Como nt8rto 4o noeao )Upmonte, repolusimoe .. 
aa upreaoee 4o ofaMOI' 4a ?aculcla4e de ftloao:tia 4e 
Prlbllrgo, o a.to ~e..Utn Pa4re AfODeO Rodri ••• "Jiagi.
tral. o opleou.loa ooooeituaoã. exatas. eenao t1loac5t1oo J!.ZO - . feito, olare• de ezpre-o, p:lof'wl414a4e e t:raa.ee4eno1a 
4aa 1U1u e doa crit4rioe. O trabalho I te um oateclfttioo 
a altura de sua ueaão wd.Yenitúi.a• . 

O Jiin1atn Gera14o lleHIT& de meu-, atirou

" à luta, coa ~ de IFJ)6etole • cDDYell014~ de que Dão ~ 
tapo a per4er. 

-·-



Edmo Rodrigues Lutterbach 

,.:ra'R ao oaapo ft1..aftoo1 ld.llt&rioo • • 
olal a ddftloa ~ 4e Pnte•• a.aJ.Ao .._... 
4e e8bn • ttatlale • peaeoe. ...._, pablioata 
r•--••'• pela •ceM • attllla .. ':-!H~· 

.A- rll•l•••••'liilira ao .,_., 
1 ••• .. lt•• .. - ........... ......,. ... 
ntl.le dMte, •oan.tle IMMltw.l ae -rltw o .. s. .. 
'tee ......... Slatelt .. Mfaat .. IJdaYR e ... ,_ a 
.,. ...... ~~ e 4o 'r tnS•o oftnie1oe •• - . . oelt·----·-.._.~._.. ..... • .,.... ••~ »>Miâl u ~•rteto lell 
.......... ,s. .... 

~ •'- -· o tnhlbo tol --.tl&o u -.... c....- 1D ..... I110Ml c1.u c-... 088 ~~ 

v. u..... ~--· sn-• .. 
oeDJllrfe1 Je de s-~~t• llOUMo 4epql 
.-., •- .. 11 • •A c..-. •• 11 aro lo tia 20 a. 
Nt8111tn ü UH• •• tal • pofUil • ~· 4a 
teM &o 111a1etro QeraJAo a. CJ.U, ,por .._ 

to 4a JAJ•a1141sa, t'oi pi"'JJeta • aJrova4a .. -..-...oli. • - -~ ft• AMI• o ... UebiWgao •. 

ollfta 4o IM1SM JUll.eiak ,, o Ore4Poia . -Y- a eí:lfftDtazt UIIIUltO ._ ..,..... .. e le ftftdoe tM 

:na-co.. ta .. ~._.- tel.M, •B-- ' W'= .l. ~ 
aa rf!, • Ja. e~s,;., Uwe o......-o, &•ludft •• o 
1 ...... P.-1• n, .. ,, ... • ..- .... ~ ... 
lã.. 

----- a. • ...u.n. aoclenlOII - , •• .u 
- o---.õ. late1111d._,., ... .naat• poli*lo• • 

•• •"''-· •••• a..,.ivõee .- •••..,.. o ....,._ 
to ... 41ftlt• ~ lo •••• ftt1ete a _.. .. ._ 
.-oãe1Ud.YON&l pele Pl'-'1•• ....... --lal ... ü.t 
cldllliia ... 

4•tl'lM eocd. oa•IUoa eç~W-...uae ft1l.. •• ... ,.,-.1, teato ..,fo ~ ~oi ual_.. • _..,. • 
,_... AO talblo 'J!trca'alaloe Vatleaao !t, "' o --
,.... 4•~ ••Jaraoe o oootu.aes.na, ·~ -
pÕe • li•••• .. -···· o ll•• ~ .altlaL. ~- •• o. 
ta • tCA u e1Nion•t .. • 'HWlwn-. "" poedl»lll
._ .. ,._ Unltoe ~ • •*iDpt.r 
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CONVITE 

A ASSOCIAÇiiO 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 

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 corrente 

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. 

A Diretoria 

Junho- 1967 
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