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PARA QUE MAIS UMA UNIVERSIDADE EM MINAS 

Para que, em Minas Gerais, uma universidade católica, 
tito lado de outra que já existe e não se opõe à doutrina  do  
Evangelho? 

A resposta a essa pergunta, que se tem ouvido, já a deu 
OLIVEIRA T6RRES : "Não basta uma posição de discrição. O cris-
tão consciente possui um sentido apostolar da vida. Um  ad-
vogado católico, por exemplo, não é apenas um advogado 
que vai à Missa e cumpre outros deveres, mas um defensor 
das doutrinas católicas .acêrca do direito e da lei, o qual, nas 
entrelinhas do código e nas fôlhas dos autos, procura, acima 
de tudo, a moral e a  justiça". (1) 

Acrescentamos que para responder Aquela interrogação, 
basta ver de onde partiu a iniciativa da fundação que hoje 
se realiza. Veio da Igreja, pela voz do nosso grande  arcebis-
po,  D. Antônio Cabral. E quando a Igreja intervem no ensi-
no, para  completá-lo e assinar-lhe .0 rumo verdadeiro, é evi-
dente a sua finalidade. 

Quando nos: meados do século 19, Pio IX exortava o 
clero da Irlanda a criar uma universidade católica, o cardial 
Newmann, que foi depois o seu primeiro reitor, explicava o 
interêsse da Santa Sé. Não era por simples amor a ciência, 

(1) — "0  Diário"  (Belo Horizonte) 2-5-950. 
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como o general também não quer soldados para urn mho 
abstrato "a bandeira, mas para pelejar na guerra, pela vi_ 
tória. 

O ministério do Vigário de Cristo não o levava a divul-
gar a teoria da gravitação universal nem a procurar már-
tires para o eletro-magnetismo. 

Não poderia querer a ciência pela ciência, nem a arte 
pela arte, nem as verdades, no plural, em si mesmas, mas 
nas suas relações com a Verdade, fundamento de tôdas as 
outras. O desenvolvimento, nos alunos, dos bons  hábitos, 
intelectuais e morais, para que depois pudessem êles encon-
trar na vida o lugar que a cada um competisse, nela  exer-
cendo  uma influência religiosa, na tarefa que cada um viesse 
a executar, com inteligência e capacidade. 

A ciência a que a Igreja subordina tôdas as outras é 
aquela de que falava São Paulo: "Porque não julguei que 
sabia a alguma cousa entre vós senão a Jesus e Este crucifi. 
cado" . (l_Cor.  . 2.2 . ) . (2) 

A abertura dos cursos jurídicos da Universidade Cato 
idea de Minas Gerais não é assim, para  nós católicos, um 
episódio qualquer na vida do ensino, no Estado e no País. 

sôbre o sulco cavado na alma brasileira, pelos sofri-
mentos físicos e morais da crise contemporânea, um largo 
e misterioso gesto de semeador, no qual a  abençoada mão 
de nosso grande Arcebispo lança, corn tôda a esperança posta 
n'Aquêle que faz crescer todo germen do bem, a semente de 
uma árvore, que, como outras que j á. vicej am em outras 
partes, projete a sombra amiga e benfazeja, onde as gera-
ções futuras se abriguem, a gozar de uma paz que perderam 
os que id vão hoje arrastados pela anarquia dos tempos. 

O içar de urna bandeira apelando para urna dura pc_ 
leja, que exigirá dos batalhadores um espírito de firmeza, 
de constância, de sacrifício, para a grande vitória que  será 
a rectistianização da cultura brasileira. 

Já não é sem tempo a emprêsa, que aparece no clima 
histórico  que de muito a vem provocando. A desordem lavra 
em todos os setores sociais. Na família, nas escolas, na po_ 
lítica, na administração. 

No corpo social rebentam por todo o organismo os tu-
mores dessa malignidade, como inda há pouco clamava em 
sua sétima Carta Pastoral o Arcebispo do Rio de Janeiro: 
"Na ordem econômica, é o fenômeno do proletariado e o 
câmbio-negro. Na ordem familiar, os infanticídios, a limita.. 

(2)—NEWMANN — The scope and nature of university education and 
other writings — Prefacio. 
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vão da natalidade, a crise da fidelidade e de estabilidade 
dos lares. Na ordem política, a confusão em tôrno das idéias 
de democracia e de liberdade. Na ordem cultural, a inversão 
+Jos valores no domínio do conhecimento e a hipertrofia da 
técnica. Na ordem religiosa, o comunismo ateu, a burguesia 
materialista e a mediocridade  cristã". (3) 

A administração cria uma burocracia imensa, pesada e 
tarda, parecendo ter como finalidade estreitar as relações 
,entre os interêsses individuais e o Estado, para atender as 
necessidades dornésticas dos afilhados do poder. (4) . 

• As revoluções sacodem o mundo, nação após nação. 

O fogo se alastra pela terra afora, sem aceiro que o possa 
deter. Se, em nosso país, os abalos sísmicos ainda não fize-
ram ruir os monumentos da civilização e as labaredas inda 
não consumiram as moradas de uma paz que vai pouco a 
pouco perdendo a confiança na estabilidade da ordem, já 
sentimos sob os pés o tremor do solo e percebemos que a 

temperatura subiu. 
HA que operar em tudo uma transformação radical. 

Ninguém mais se ilude, pensando que ela pode ser evitada. 
0 ienômeno, na fôrça irredutível de sua realidade, é uni só. 
Há liberdade apcmas para escolher entre dois processos de 
resolver o problema: o da revolução, para a qual tende o 
espírito  da iniqüidade, e o da evolução, pela renovação das 
idéias, guiando a vida para Aquêle que e a Vida mesma, 
conduzindo os homens outra vez — como dizia o Santo Padre 
Pio X, em sua primeira encíclica E SUPREMI APOSTOLA_ 

TUS CATHEDRA — ao império do Cristo. 
Já não é, pois, sem tempo que se funda a Universidade 

Católica  de Minas Gerais. 
Para agir é muitas vézes perigoso conservar o relógio 

atrasado. 
"Como seriam hoje diferentes as cousas, se, pouco mais 

há que sessenta anos, fôsse um discípulo de Santo Tomaz 
quem houvesse, fundado em princípios verdadeiros, escrito 

sôbre o Capital urn livro  tão  decisivo como o de Carlos 

Marx!". (5) 
0 mundo novo ainda gira em forma de nebulosa. Em 

estado fluido, plasmável, aberto As fôrças que venham inter- 
ferir para dar-lhe a forma, definitiva. 

É no ensino que essas feirças encontram um dos mais 

— Exame de consciência — Sétima Carta Pastoral de D. Jaime Camara, 

.arcebispo do Rio de Janeiro. 
— AZEVEDO AMARAL — As universidades no mundo de amanhã — 154. 

— JACQUES MARITAIN — Religion et Culture — 39. 
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favoráveis pontos de aplicação. 0 futuro de um povo re... 
pousa nas gerações que para êle se preparam. 

0 comunismo, o inimigo irredutível da ordem crist4 
já de muito explora êsse terreno. Em. 1929, quando Cornis„ 
sário do povo para a instrução pública, dizia Lunatcharsky, 
que a existência de professôres cristãos nas escolas soviética& 
aparecia como uma  contradição  ao regime. Dever -seja  apro-
veitar tôdas as ocasiões que permitissem substituí_los por 
professôres unti_religiosos. (6) 

São os moços, saídos das escolas superiores, que irão, 
levar para a vida particular e para a vida pública a forma-
ção, intelectual e moral, que ali tenham adquirido. As ver-
dades que  hajam  conquistado. Os erros de que não se liber-
taram ou que desgraçadamente é mais lamentável — de-
erros que um ensino falso lhes tenha incutido. 

"Vão viver as primeiras experiências e os primeiros. 
sonhos de sua maioridade e de suas convicções, devidas tiv 
razão e 6. vontade já formadas". (7) 

Vão cumprir, bem ou mal, os seus deveres. Os deveres 
que lhes impõe a  condição  de homens. 

Para que não se transviem, necessário é que levem uma 
razão bem esclarecida e uma vontade firme nas bases da 
moral. 

CONSCIENTIA CUM SCIENTIA, como no lema da Uni-
versidade Católica de São Paulo. 

Já Rabelais dizia que "ciência sem consciência é a ruina 
do espírito". 

Mas não pode haver consciência sem conhecimento 
moral. Nem moral sem religião. 

"Não há cultura de consciência sem um culto dos  mis-
térios  religiosos, pelos quais a alma humana, à fé dos tes-
temunhos e das experiências augustas, acorda para a cons-
ciência de seus eternos destinos". 

Só a  religião  fala a lingua primitiva das almas. A alma 
nunca  •poderia renunciar a entendê-la. (8) 

Para a recristianização da cultura, é preciso mergulhar 
a inteligência nas águas lustrais de uma filosofia e de uma 
16. Apontar h. vontade um ideal a atingir. Indicar o caminho 
que leva à plenitude da vida. Resolver o problema da feli_ 
cidade, único dado firme que se oferece à pesquisa de uma 

— Suma  católica  contra os Sem-Deus. Sob a direção de IVAN HOLOGRI-- 
voF/470. 

— JACQUES MARITAIN — Rumos da  educação  / 132. 
— FOERSTER — E'cole et caractére / 285. 
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lei social, em meio de tôdas as variações imprevisíveis que 
resultam da vontade livre dos homens. 

missão de apostolo. É o grau mais completo da vida 
católica, pois "levar aos outros o que sabemos, o que temos 
ou o que contemplamos, é mais útil, mais valioso e mais 
completo do que saber, possuir ou contemplar". (9) 

Não adianta a quem seja levado por um falso ideal a 
Mais rigorosa demonstração sociológica de que a moral é 
indispensável á vida em sociedade. Essa prova esbarra na 
vontade que pôs em outra mira o seu bem supremo. 

0 problema fundamental da existência é uma concepção 
-geral do mundo. 0 problema da vida e da morte, que, quei-
ramos ou não queiramos, teremos de resolver, certa ou er-
radamente. 

Dentro dêle é que se desenvolve o drama de nosso ser, 
.com as alegrias e as dores que se alternam, as ilusões des_ 
feitas e as certezas conquistadas, os cálculos que acertam 
e os projetos que fracassam, os imprevistos, as aparentes 
contradições que não deciframos. Ser e ser livre é em ver-
dade urna realidade temerosa. 

Quando a consciência toma conhecimento dêsse fato, em 
sua plenitude, nasce, no mais íntimo do espírito, aquela an_ 
gústia que pode ser provisõriamente abafada pelos prazeres, 
mas que um dia se libertará da ação do entorpecente e cla-
mard estrondosamente pela verdade, naquele desespêro em 
que Kierkergaard pôs o ponto de partida de seu sistema e 
que, uma vez dominado, faz que "o eu, orientando-se para si 
próprio, querendo ser êle mesmo, mergulhe através de sua 
transparência, ate o poder que o criou". (10) 

O  trágico problema do ser tem assim corno solução a 
unidade. Há um único necessário, sem o qual não se entende 
tudo o mais, que é tudo contingente. Essa questão 
&Ha no próprio nome de "universidade". 

"Qualquer que  seja  a razão original da  fundação  da 
universidade — escreveu o cardeal Newmann — sua signi-
ficação popular e reconhecida indica que ela deve dar o co-
nhecimento universal. 

Se assim é, não pode excluir de seu currículo a teologia, 
se Deus existe". (11). 

— ALCEU AMOROSO LIMA — Pela cristianização da Idade Nova /  Prefácio.  
— SOEREN KIERKERGAARD — O desespéro humano — Traci. Casais  Mon- 

teiro!  35. 
— Apud JACQUES MARITAIN — Rumos da educação / 133 e 134. 
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II 

A FUNÇÃO DA UNIVERSIDADE 

Tríplice é a tarefa de uma universidade: 

— educacional ou cultural, promovendo a compre-
ensão da natureza e da sociedade, vale dizer, interpretando 

o sentido, a estrutura e a evolução do mundo, como um todo; 

— vocacional ou técnica, treinando o aluno para uma 
profissão especializada, tornando-o desta sorte apto a traba-
lhar numa sociedade que se baseia na  divisão  do trabalho; 

— moral, cooperando com a atitude volitiva do  es-

tudante,  para formá-lo de acôrdo com o verdadeiro tipo pa-
drão da sociedade em que vai viver. (12) 

De tôdas elas, a primeira é sem  dúvida  a fundamental. 
A terceira dela deriva. 

Já a Sabedoria divina falou pela bôca de Deus Humana-
do: "De que serve a um homem ganhar o mundo inteiro, se 
vier a perder a sua alma?" (13) 

No entanto, com o racionaiismo, a laicização do ensino, 
desenvolvimento da técnica, erguida ate as alturas da tec-

nocracia, deram preferência ao segundo daqueles fins. 

Todavia, o ensino técnico, isolado da cultura, é um pe-
rigoso fator na educação. Pode, como disse FOERSTER,  trans-
formar-se num instrumento semelhante  à lanterna furta-fog o. 
pasta nas mãos de um bandido. (14) 

Foi, entretanto, essa tarefa vocacional que acabou sobre_z 
pujando as outras, mesmo nos países em que as universida-
des mergulham suas raízes seculares num passado cristão. 
Entre nós o fenômeno se produzia mais fãcilmente, pois o 
ensino superior sempre foi ministrado em faculdades isola-
das, como compartimentos estanques do saber. 

Falando na Universidade de Oxford, que havia perdido 
caráter que a definia como estabelecimento cultural, dizia 
arcebispo de Canterbury que as universidades se haviam 

transformado em lugares onde se fazia uma série de estudos, 
sem nenhum parentesco entre si, salvo as relações que ex-
teriormente resultavam do tempo e do espaço, pela simul-
taneidade dos anos letivos e pela proximidade das es-
colas. (15) 

— ADOLF LOEW — The universities in transformation / 3. 
— MATEus — 16. 26. 
— FOF.RSTER — E'cole et earactere / 19. 
— ARNOLD NASH — The university and the modern world / 19. 
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A preponderância e até mesmo a exclusividade do  pire
paro técnico levou a relegar para plano abandonado o pro. 
Marna dos fins e, pois, o problema moral. 

Entre os ramos do saber não havia mais  princípios bá- 
sicos  comuns. 

Os profissionais de profissão diversa corno que perde- 
ram qualquer traço de unido que os pudesse ligar, pela mes- 
ma natureza. 

Foi como se houvesse um "homem jurista", um "homem 
medico", um "homem econômico", um "homem industrial", 
cada um com a sua natureza  própria,  sua finalidade, sua 
concepção da vida, seus  princípios  de moral, independentes 
uns dos outros. 

Era o individualismo científico, como repercussão do in- 
dividualismo politico. 

Ao lado da moral tradicional, que vai perdendo o sen- 

tido, cada profissão enuncia as suas regras de  ética utilitária 

e egoísta. 
Corno NASH observou, na arte é "a arte pela arte". No 

domínio econômico. "negocio é negócio". No da investiga- 
ção científica que KEPLER definia como uma tentativa para 
mostrar a beleza das obras de Deus a quantas fôssem capa- 
zes de  percebê-la, perdeu_se aquêle sentido numa pesquisa 
industrial, garantida pelas patentes de invenção ou numa 
pesquisa intelectual, sem a menor preocupação corn as mas- 
sas humanas arrebanhadas nos casebres das cidades indus- 
triais. Aqui também o lema é "a ciência pela ciência". 
A autoridade política, limitada pelos sagrados princípios da 
razão  divina e da lei moral, se fêz absoluta: my country. 

right or rong, but my country. 
No campo do direito, a lei, estudada como norma, nas 

suas relações com a moral, foi substituida pela lei positiva, 
qual so interessam as decisões dos tribunais. Na advocacia, 

o esfôrço profissional é concebido como o trabalho para 

ganhar a  questão  coma o deseja o cliente e não coma ten- 

tativa para encontrar urna solução objetivamente verdadeira, 
que componha o conflito de interêsses. (16) 

Como se está longe da ética profissional que S. TomAz, 
condenando o patrocínio das causas  injustas,  tira da epistola 
de S. PAULO aos Romanos (1.5.32), onde o Apostolo escreve 

que "Sao dignos de morte tanto os que pecam, como os que 
ao pecado dão o seu consentimento". 

Terminando a análise dessa deturpação da moral pela 

— NkSH — op. cit. /257.  
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ética utilitária que as várias profissões foram forjando, para 
seus interêsses particulares. NASH conclui: "Assim, em cada 
campo do trabalho humano, o resultado foi que o homem 
tanto se intoxicou com õsse interêsse menos prestado à vida 
inteira que a uma sua parte, que aquilo que deveria ser cons-
truído como meio de pelo qual Deus Criador deve ser ado-
rado como nosso fim último e transcendente, foi elevado 
tomo fim derradeiro, como fim em si mesmo, operando suas 
próprias leis". 

Como se o fim intermédio merecesse essa categoria de 
absoluto. Como se êle pudesse representar aquêle têrmo, 
aquêle limite distante e intransponível, aquae ponto de re-
pouso onde se colhe, como fruto de todos os esforços, a vida 
plena, com a conquista do bem supremo. 

É contra essa situação que se funda a Universidade Ca-
tólica de Minas Gerais, para lutar, unida a suas  irmãs que 
já funcionam no país. 

Para formar pensadores cristãos. Advogados católicos, 
médicos católicos, engenheiros católicos, que, autônomos em-
bora na especialidade de suas pesquisas, não desconheçam 
a  supervisão que sôbre tôdas as ciências exerce a filosofia 
e, pondo acima de tôdas o domínio da teologia, possam che-
gar a um acôrdo fundamental sôbre a concepção geral do 
mundo e, pois, à solução cristã do destino do homem. 

".8, das novas elites que tudo depende. É delas que o 
mundo de hoje desesperadamente tem necessidade". (17) 

III 

A FACULDADE DE DIREITO 

"Esse rumo que a nossa Universidade vai tentar impri_ 
mir ao ensino superior em nosso Estado talvez possa alcan_ 
çar maior resultado nos cursos jurídicos, nos quais, mais que 
nos outros, se vêm armar os problemas gerais. 

"Não se pode tratar de direito sem um mínimo de filo_ 
sofia" — dizia LE Full, na primeira de uma série de confe-
rências que, em 1927, pronunciou na Academia de Direito 
Internacional. (18) 

Mais longe ainda vai GENY: "Para  obter-se,  de maneira 
decisiva, com uma plenitude segura e uma firmeza convin-
cente, o princípio das normas condutoras da atividade moral 

— JACQUES MARITAIN - Christianisme et democratie  /90.  — LE FUR  — Recueil des caurs, 1927 — III / 263. 
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e jurídica,  é necessário haver tomado partido sôbre a con-
cepção geral do universo, sôbre a essência e a natureza do 
homem, sôbre o mistério de sua origem e da sua existência, 
-sôbre o enigma do seu destino". (19) 

Em verdade, logo de início a idéia do que  seja  o "direito" 
obriga a penetrar nesse terreno. E a procurar ver se existe 
uma lei objetiva, acima da vontade humana, e da qual derive 
diretamente, ou indiretamente, pelo raciocínio, a substância 
do direito positivo. 

As dificuldades que então se encontram  concentram-se  
principalmente em dois pontos: 1) — o emprEgo da mesma 
palavra para exprimir dois conceitos que divergem; 2) — 
duas diversas concepções do mundo. 

Em todo o mundo civilizado, o fenômeno jurídico assim 
se esboça: uma norma que atribua ou reconheça a uma pes-
soa um bem da vida; um  órgão  do Estado, corn a função de 
proclamar a existência dessa norma e de fazer, quando ne-
cessário, que ela seja coativamente obedecida. 

Sem essa possibilidade de invocar a proteção do Poder 
Público, para que Este realize a  pretensão que o devedor 
recusa satisfazer, jurista algum reconhece a existência do 
direito. 

"Não são regras de direito — ensinava VON IHERING — 
sendo aquelas que o Estado investe dêsse  caráter". 

"Cada um de nos — diz GEORGE RIPERT — defendendo 
corn os seus escritos e com os seus  atos uma certa concepção 
geral do mundo, luta pelo direito. 

Mas enquanto não conseguir fazer reconhecer pela  au-
toridade pública, legislativa ou juclicihria, a regra moral 
que quer ver respeitada, o dever que deseja ver  cumprido, 
a regra e o dever ficam fora do mundo jurídico, fora do 
direito". (20) 

De outro lado, porém, ao "direito" estudado na moral é 
estranho êsse elemento de uma coação exterior. 

Dêsses dois aspectos DARIN conclui que a coação é da 
essência do direito positivo. (21) 

Com a licença do mestre, porém, da essência do direito 
ela não é. 

A verdade está no. adjetivo que qualifica  esse  direito: 
direito POSITIVO. POSITIVUS em latim significa  ACI-
DENTAL.  

— Apud GEORGES RIPEST - A regra moral nas obrigações civis. Traci, 
, COSÓRIO DE OLIVEIRA / 34. 

— GEORGES RIPERT - op. cit. /35.  
,(21) — DABIN - La philosophic de l'ordre juridigue positif / 16. 
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A coação é um acidente do direito. A concepção do di-- 
reito positivo está expressa no art. 75 do nosso C. C.: 
"A todo direito corresponde uma  ação  que o assegura". 
A ação é justamente aquela coatividade do direito. Corres_. 
ponde ao direito. C o direito de proteção ao direito: o Re-
chtsschutzlnspruch dos alemães. 

São até dois direitos de natureza diversa: um, o direito 
que se protege, é direito subjetivo de natureza privada; o 
outro, o direito de exigir proteção, é direito subjetivo pú-
blico — o direito de ação — o direito de exigir que o órgão 
próprio do Poder Público declare se é legítima ou ilegítima 
a pretensão e a realize, caso o obrigado voluntáriamente não 
a  satisfaça.  

Logo, nem mesmo no direito positivo se pode dizer que 
coação é da essência do direito. Não. É uma qualidade 

que se acrescenta ao direito, que se lhe apõe (positivus) 
Isso, porém, não impede que o direito positivo só reco_ 

nhega como direito o direito que a  ação  assegura, vale dizer, 
o direito que tem a possibilidade de ser coativamente sa-
tisfeito. 

O direito subjetivo da ordem moral só se incorpora ao 
direito da ordem jurídica positiva, quando o Estado o com-
pleta com o direito subjetivo público da ação. 

Todos os dias estamos assistindo a essa passagem do di: 
reito da ordem moral para a ordem jurídica, pelo entrela-
çamento, cada vez maior, entre o interêsse particular e o in-
terêsse comum. 

"Cada vez mais a sociedade se integra e se organiza. 
Mas cada vez mais também as atividades individuais se en_ 
trosam de tal maneira que se torna difícil agir por nós mes-
mos, sem do mesmo passo agir pelos outros, ou contra os 
outros. 

Acentuanclo-se a divisão do trabalho, progressivamente 
aumenta para cada um de nós a necessidade que temos dos 
outros, na procura de nossos fins principais e secundários. 
De outro lado, entretanto, maior por isso mesmo é a faci_ 
•idade de prejudicá_los com a modificação mesma de nossa 
atividade, ainda que restrita 6. nossa esfera jurídica de ação. 

Chega, porém, o momento em que o legislador se deve 
preocupar com a regulamentação daquela facilidade, ao 
menos quanto à necessidade de cooperar. 0 dia então em 
que o elemento  "função  social", incluso no direito privado, 
atinge a proporções tais que a ordem pública periga, se o 
direito não se exercer conforme sua  função, o desenvolvi.. 
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mento da intervenção legal e da coação jurídica deve suprir-
o crescimento improvável das virtudes individuais. (22) 

Até  mesmo a justiça distributiva, que os moralistas en-
sinam não admitir coação jurídica, vai entrando no campo 
do direito positivo, com o elemento da coação. 

8 de  justiça  distributiva que os cargos públicos sejam 
dados aos mais capazes. E a Constituição Federal (art. 186) 
manda que a primeira investidura na carreira se faça me-
diante concurso. 

Feita a classificação, o GovErno é obrigado a escolher 
entre os candidatos classificados. Não o fazendo, está sujeito 
a mandado de segurança. (C. P. C., art. 319, § 1.°) . 

também de  justiça  distributiva que o impbsto grave 
igualmente a todos, sem  distinção  arbitrária dc indivíduos 
ou classes. Mas é igualmente norma de direito positivo, de-
rivada do princípio da igualdade perante a lei (Const. Fe-

deral, art. 141, § 1.°) cuja violação o Poder Judiciário pode 
ser chamado a corrigir. 

O campo do direito é assim distinto do campo da moral, 
sem embargo das íntimas relações que os prendem. A lei 
humana pode ainda não haver transformado em direito  po-
sitivo o direito moral. É êste justamente um dos maiores pro-
blemas que os juristas têm de resolver nos tempos moder-
nos, relativamente à  questão  social. Pode estatuir normas 

que nada têm com a moral e a justiça. Normas que RENARD 
classifica numa categoria: a categoria do indiferente. 

Assim, por exemplo, a regra que declara que nas cam-
biais o aval conjunto se considera simultâneo. 

I v 

O  FUNDAMENTO DO DIREITO 

Esse conceito do direito positivo, a cuja existência 
dispensável o acréscimo de mu elemento — a coatividade — 
não reduz a teoria do direito a um positivismo jurídico,  que  

se contente com urna norma qualquer, por  arbitrária e in-. 

justa que seja, que se fantasia de direito corn a mascara da 

sanção .  Ao contrário: deixa de pé o problema dos funda-

mentos do direito. 

(22) — LAVERSIN, O. P. Na Suma teológica de S. Tomaz —La loi / 292. 
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A que direito subjetivo o legislador deve outorgar o di-
reito público de  ação?  A que norma legal, embora revestida 
de tôdas as formalidades, deve o juiz obedecer no exercício 
-de suas  funções? 

Desta sorte, para responder, não é preciso confundir 
-o direito em moral e o direito na ordem jurídica positiva. 

V 

O  PRINCIPIO INFORMADOR DO DIREITO 

A que princípios deve obedecer o legislador quando in-
vestir uma norma da capacidade de ser defendida pelo Po.. 

, der Público? Haverá uma lei, de ordem objetiva, fora e -acima da vontade do legislador? 

Na antigüidade, Sófocles, pela bôca de Antígona, já res-
,pondia a essa interrogação. 

A Creon, que lhe proibira, sob pena de morte, dar  se-
pultura  ao irmão, que havia combatido contra a pátria, a 
.filha de Edipo retrucava: "Nem tão poderosa me pareceu tua 
ordem, para que eu houvesse de curvar_me a ela, de prefe-
rência ao direito não escrito e imutável dos deuses". 

A  afirmação jurídica da existência de uma lei imutável, 
reflexo da lei divina impresso na natureza humana, veio de 
ARISTóTELES, que distinguia entre o direito legal (clikaion 
nomilcón) e o direito natural (dikaion physilcón) passou ao 
-direito romano, onde GAIO, abrindo as suas Institutas, tam-
bém faz a mesma classificação: direito positivo, jus civile 
(o que cada povo constitui para seu uso (quad  quis que  po-

,pulus ipse sibi  constitui!)  e direito natural (jus gentium), 
o que a  razão  natural constituiu para todos os homens — 

-quod vero naturalis rxtio inter homines  constitui!  (1. 1). 
A doutrina alcança na Idade Média por obra dos dois 

_grandes gênios do catolicismo, SANTO AGOSTINHO e SANTO 
TOMAZ DE AQUINO, o seu pleno desenvolvimento. 

S. PAULO, na Epístola aos Romanos, já havia escrito: 
"Porque, quando os gentios, que não têm lei, fazem natural_ 
.mente as cousas que são da lei, Estes, não tendo lei, a si mes-
mos servem de lei. Os quais mostram a obra da lei escrita 
-em seus corações, dando-lhes testemunho a sua mesma cons-
-ciência". (2.14_15). 

"Qual o ladrão — perguntava SANTO AGOSTINHO — que 
-não se importa de ser roubado?" 
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"A lei natural é a cópia da lei eterna divina, da razão ,  
divina, soberana e imutável,  no coração do homem". (23) .  

Em SANTO TOMAZ a doutrina encontra a sua construção. 
completa. 

Partia êle de uma verdade, fundamental, tanto no  do-
mínio  da razão especulativa como no da razão prática. 

Como ali, tôda ciência, em última análise, repousa sôbre 
uma intuição, havendo de partir dos primeiros princípios 
que são os princípios fundamentais do ser, o de identidade-
e o de razão suficiente, pois ao  contrário,  a demonstração, 
que é a redução de uma verdade a provar a outra já  de-
monstrada, se faria, sem nunca chegar a resultado, uma 
CESSIO IN INFINITUM, aqui também, no domínio da razão-
prática, jamais se poderia conhecer a  retidão  da atividade 
humana, sem o apoio inicial nas verdades evidentes da lei 
natural. 

Foi essa, a que se sujeitavam súditos e reis, fiéis e papas, 
a base que tôda a Idade Média encontrou para reagir contra' 
o absolutismo do poder. 

A Reforma e a Renascença vieram quebrar a unidade 
espiritual do mundo cristão, abalar o fundamento religioso 
do direito natural e libertar o Estado de tôda lei que sôbre. 
êle pretendesse superioridade. Era o comêço do movimento-
laicizador. 

Curioso, como observa LE FUR, é que: 1.°) — se por-
laicizar o direito se entende dar_lhe princípios próprios, au-
tonomia, o pioneiro da laicização do direito natural teria 
sido o próprio SANTO TOMAZ DE AQuiNo, pois que jamais con-
fundiu a lei natural e a lei divina, nem caiu no êrro,  que  
seria grosseiro, de procurar demonstrar as verdades de ulna 
ciência com os  métodos  de uma outra; 2.°) — que, por uma 
ironia do destino, porque, na doutrina de LUTERO não pode 
haver lugar para urn direito natural, um direito derivado 
da natureza, lido na consciência humana, fôssem os juristas 
protestantes (GENTILis) considerados os iniciadores do mo-
vinien to . 

"No sistema protestante, a hipótese de uma moral e de 
um direito divino natural são, no fundo, incompatíveis com, 
a doutrina da radical .corrupção da humanidade pelo pecado 
original. 

Como urna teologia, convencida de que fora da ação. 

da graça nada existe sendo o pecado, poderia, por um laço 

(23) — Apud CATIIREIN - Filosofia del derecho. Trad. Jardon / 179. 
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qualquer, unir as idéias e as tradições morais e jurídicas 
•de uma humanidade decaída ao reinado da moral evangé-
lica, numa humanidade renovada? 

Há aí uma antinomia, que deveria levar, em face da 
Igreja e da sua doutrina, à completa libertação da esfera 
social, que o protestantismo, ao menos em teoria, recusava 
-submeter à lei revelada". (EDHEHARDT) 

Pouco a pouco se foi tornando apagada e confusa a 
idéia de NATUREZA, substituída por outra: um ESTADO 
DE NATUREZA, que cada um criava à sua fantasia. 

Para HOBBES é o estado de guerra, do qual os homens 
haviam saído depois de verificarem os males que êle traz. 
Despiram-se então de todos os direitos e submeteram-se, 
para obter a paz, à vontade absoluta de um soberano. 

Para ROUSSEAU, em polo oposto quanto à natureza desse 
estado primitivo, era êste o de uma felicidade perfeita, no 
qual cada um era soberano senhor de seus atos. Como, porém, 
a cooperação fôsse necessária ao progresso, cada um abdicou 
de sua liberdade, em favor da comunhão. 

Mais um passo e com a escola do chamado NATUR-
RECH (direito da natureza, para distingui-lo do direitc 
natural), o direito natural é completamente deslocado de 
plano da moral para o domínio exclusivamente jurídico. 

direito natural será então um ideal jurídico, um mo-
delo para todos os povos, feito e acabado, absoluto, sem aten-
ção à variedade dos meios e das condições. 

Ia_se perdendo de todo a doutrina tradicional. Nega-
va-se a existência de um direito natural, ern face da enorme 
diversidade de leis e de costumes, o que ate mesmo ao grande 
PASCAL encandalizava, arrancando-lhe a  apóstrofe  famosa: "Engraçada justiça esta a que urn rio serve de limite! Aquém 
dos Pirineus, verdade. Erro, do lado de le. (25). 

Como — diz MARITAIN — se o direito natural fôsse um 
role de pergaminho que cada um trouxesse ao peito e, quan- 
do preciso, o desdobrasse para ler e logo achar a solução pro.. 
curada. (24) 

SANTO TOMAZ já havia resolvido essa aparente con-
tradição. 

A  razão  especulativa — dizia êle — trata das cousas ne-
cessárias em seus princípios e ern suas conclusões. "A razão 
prática, ao contrário, de realidades contingentes,  notada  

(25) — La ciiidad de Dios — Trad. BEYREL, IV. 4, (24) — MARITAIN — Os direitos do homem / 84. 
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mente dos atos humanos. É por isso que, embora a necessi.. 
dade dos primeiros princípios, Lana:, mais nos aproximamos 
dos casos  particulares, quanto mais as exceçoes aparecem" 
(1 — 2 — q. 94, a, 4) . 

A lei natural é  identica para todos, em seus primeiros 
princípios germs, não só quanto  à  retidao objetiva, como 
tambem quanto ao conhecimento que dela podemos ter. 
Quanto a certas aplicações particulares, que aparecem como 
conciusões dos primeiros prnicipios gerais, eia é idêntica 
para todos. Todavia, em alguns casos, comporta exceçoes, on 
Oa sua  própria  retidão objetiva, devido a obstáculos espe-
ciais (do mesmo modo que as naturezas submetidas à gera-
ção e  à corrupção falham em seus efeitos, acidentalrnente, 
em razão dos empecilhos que encontre) ou quanto ao co-
nhecimento, em conseqüência de uma Tazdo deformada pela 
paixão, pela perversidade dos costumes, pela ma disposição 
da natureza. 

Esquecido, deformado, ridicularizado, o direito natural 
é, por fim, pôsto à margem, como velharia imprestável, para 
deixar em plena liberdade o direito positivo. 

Então, a ordem jurídica nada mais tem a ver com a 
ordem moral, que o direito escrito não tem mais que  con-
sultar  (positivismo jurídico) ou  cuja  existência nega, afir-
mando que a lei moral afinal se reduz à lei escrita (positi-
:vismo moral) . 

A autonomia da vontade, que KANT ensinara, fazendo 
do homem o autor, o objeto e o sujeito da lei, abriu margem 

todos os absolutismos, e  à negação de todos os princípios 
de  justiça.  

Vimos então o direito formar-se no interesse de um 
partido (como na Itália de Mussolini), no interêsse de uma 
raga (como na Alemanha de Hitler), no interêsse de uma 
classe (como na Russia de Stalin) . E os Estados se trans_ 
formarem naqueles reinos sem justiça a que SANTO AGOSTI‘ 
Nun qualificou de bandos de salteadores. E a humani-
dade mergulhar nos horrores de duas guerras mundiais. 
E estarmos ameaçados de uma terceira, de proporções inda 
mais assustadoras, acelerada pela corrida armamentista, sô r  
bre cujo perigo o Santo Padre Pio XII, na alocução do Natal 
de 1941, advertia as  nações,  guiando_lbes a conduta para 
garantir a paz  após  a guerra que ensanguentava o mundo. 
(26) 

(26) — Em JOSEF LEDIT — S. I. — Para além das  guerras.  Alocuções e car-
tas  de Pio XII, 40. 
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Falharam, porém, as  esperanças  do grande ROOSEVELT: 
não ganhar apenas a guerra. Ganhar a paz também. 

Muito tempo já passou sôbre a vitória militar. E a paz 
ainda não veio. Nem ao menos se prevê que não demore. 

Ao contrário, a previsão de um terceiro conflito uni-
versal que se faz, já agora com a possibilidade, que cada 
vez mais se acentua, de um aniquilamento geral. 

É que o equilíbrio da consciência, que é espirito, não se 
pode obter pelo equilíbrio da matéria, a que se reduzem. 
as armas. 

"Todos os problemas, econômicos, politicos, morais e 
sociais, resolvem-se em última análise em problemas huma-
nos e pedem soluções humanas, inspiradas num conceito da 
natureza e dos destinos do homem. Sem uma orientação 
total que desça ao íntimo das consciências, onde se elabo-
ram as decisões dos grandes rumos, tôdas as esperanças de 
reconstrução social estão fadadas a um malogro inevitável". 
(27). 

VI 

A SOLUÇÃO CATÓLICA 

Para nós, católicos, que não fechamos os olhos àquela 
Luz que ilumina todo o homem que vem a êste mundo (Joao 
— 1.9), as trevas não se adensam de modo a tornar impos-
sível o encontro do caminho verdadeiro que leve à paz e no qual se encontra o fundamento do direito, entre os 
homens e entre as nações. 

O homem tem uma natureza. 
Todo o ser a possui: é essa forma substancial que fal 

que êle seja o que é e dota das fôrgas necessárias à atividade 
que lhe é própria. 

Ern todo o ser observamos uma tendência a agir por uma 
determinada maneira. Cada astro descreve a sua órbita. 
As  combinações químicas não se fazem a esmo. 0 geotro-
pismo leva as raízes a aprofundarem-se na terra. O instinto 
domina a vida dos animais. Há uma finalidade em tôda 
a natureza. Em cada ser está impressa a lei de sua ati-
vidade. 

Assim não fôsse e não poderia haver ordem no uni-. 
verso. Seria um verdadeiro disparate dizer que só o homem não tem uma natureza. 

(27) — P. LEONEL FRANCA - A crise do mundo moderno —  Prefácio.  
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Enquanto  na criação não aparecem a inteligência e a 
vontade, a lei natural 6 necessitante. Determina a atividade. 

Ao homem Deus, porém, conferiu êste dom belo e ter-
rível que é a liberdade. Entregou-o à sua  própria determi-
nação. .RELIQU1T ILLUM IN MANU CONSILI1 SUL (Ecle-
siástico 15.14). Não impôs. Deu-lhe apenas a conhecer 
a lei que o devia reger. 

A lei o obriga, mas .  não o constrange. A necessidade, 
aqui, não reside no agente, mas no ato. A consciência mostra 
ao homem livre a necessidade de um ato para  obtenção  de 
um fim. "Uma só cousa 6 necessária" — disse o Cristo a 
Marta. (Lucas — 10. 42) . 

Essa lei natural revela apenas princípios gerais.  Deve-se 
buscar o bem e evitar o mal. É tendência natural de todos 
os homens procurar a própria felicidade. Podem errar na 
escolha do hem que pretendam. Mas, conscientemente, nin-
guém procura o próprio mal. 

êsse, entre a imprevisível variedade dos atos humanos 
a que leva a liberdade, o único ponto firma em que se con-
segue apoiar na pesquis'a de uma lei social. 

homem deve agir .como homem, vale dizer, segundo 
a natureza humana. 0 que define a vida 6 a unidade. 

BICHAT a definia como o conjunto das fôrgas que resis-
tem á morte. A resistência ha de ser coordenada, o esfOrco 
há de ser ern unidade. 

fenômeno da vida nunca é simples. f: uma série de 
fenômenos diversos, orientados para um fim. Fenômenos 
físicos, químicos, orgânicos. É necessária a  subordinação  de 
todos a uma energia preponderante. 

A vida vegetativa aproveita a matéria do reino mineral. 
Transforma_a, porém, como que supranaturalizando-a, trans-
formando_a em  matéria  viva. A vida animal, superpondo_se 

vida vegetativa, supranaturaliza a matéria viva da vida 
vegetativa, enobrecendo-a com a sensibilidade e o conheci_, 
mento. Por último, a vida humana, repousando sôbre a vida 
vegetativa e sôbre a vida animal, acrescenta_lhe a inteligên-
cia e a vontade, que devem então preponderar, sob pena de 
perder_se, a unidade, sem a qual a desagregação suprimiria 
a vida vegetativa e o homem se encontraria reduzido à pura 
animalidade. 

Os três planos da vida pressupõem necesshriamente uma 
hierarquia e, Dois, tuna subordinação das energias iuferio-
res à mais nobre. 

Essa consciência da lei natural revela a necessidade de 
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o homem viver em família e em sociedade. Revela a exis-
tência dos chamados direitos do homem, que foram a ban-
deira com que o grande presidente ROOSEVELT  lançou  na últi-
ma guerra o seu país. 

Em verdade, se a natureza humana supõe uma finali-
dade, se o homem tem urn destino, se, para cumprir êsse 
destino o homem tem obrigação de realizar por um deter-
minado modêlo os seus atos, a essa obrigação deve corres. 
ponder um direito: o direito aos meios de  alcançar o seu fim. 

A noção de direito — comp observa MARITAIN —  é  mesmo 
mais profunda e mais compreensiva que a de obrigação na-
tural, pois o Criador exerce sôbre suas criaturas um direito 
absoluto, sem que de sua' parte concorra obrigação alguma. 

Que nem todos consigam ler na consciência essa lei na-
tural que ponham a própria felicidade num bem que não 
possa constituí-la, nada disso prova a inexistência da lei. 

Uma coisa é a lei e outra o seu conhecimento. Antes 
de conhecer-se a lei da gravitação, todos os corpos já caíam. 
Os erros cometidos pelos cientistas nunca invalidaram o valor 
absoluto da ciência. 

R que aquêle pergaminho limpo que foi a consciência 
do homem em estado de inocência se transformou num pa_ 
limpsesto, coberto e recoberto pela malícia coin todos os 
textos do código do pecado. 

Não sõmente se foi perdendo a intuição dos princípios 
fundamentais, como também se foi embotando a  razão  que 
pelo raciocínio dêles inferia os princípios secundários, de 
modo a aplicá-los A. variedade dos casos que se apresentam 
ao homem na vida prática. 

Chega-se então a um ponto ern que a conduta a seguir 
não sõmente não é diretamente esclarecida pela intuição dos 
primeiros princípios, como também a razão não consegue 
demonstrar convincentemente, por dedução, que o princípio 
secundário deriva necesshriamente da regra geral. 

Então, quando os caracteres do livro da consciência es-
tiverem tão apagados que nêles a razão não consiga ler com 
clareza, o derradeiro recurso  é abrir um outro livro, o livro 
por excelência, "o livro", sem mais nada, a  Bíblia,  os Evan-
gelhos. Já vai sendo a  solução  dos juristas. 

"Que razões se dará então do valor da regra de direito 
aqueles  que não professam a moral inspiradora da lei; que 
não são espiritualistas ou que maldizem como NIETSCHE a 
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moral de escravos que o cristianismo fêz reinar no mundo? 
Não temos com que os convencer. Por mais dura que seja 
a lei, é a lei, para quem queira viver em sociedade. Para 
impor a lei basta ser o mais forte. Não se tome a palavra 
no sentido brutal do exercício arbitrário da fôrça política.. 
Ser o mais forte é saber convencer os sujeitos de direito 
que as regras impostas por uma certa concepção religiosa 
ou Moral do mundo são as melhores que se lhes possa 
dar". (28) 

Mesmo fora dos domínios da fé, a soluO"o pode mos. 
'Tar-se que se impõe, nos países, como o nosso, de profundas 
tradições católicas. 

"A superioridade da moral da Igreja católica — escreve 
DAMN — e, de outro lado, a pobreza, a impotência, numa 
.palavra — a indigência das outras morais que dela se afas-
tam, são fenômenos de fácil compreensão. Só a Igreja ca-
tólica é superiormente organizada para constituir uma moral. 
Numerosos silo os seus técnicos e bem preparados. Provêm 
de tôdas as partes do mundo, o que já constitui uma garantia 
.de equilíbrio e de largueza de visão. O ministério da con-
fissão e de direção das almas lhes traz o benefício de um 
profundo conhecimento pessoal do coração humano, suas 
tendências, suas necessidades, ao mesmo tempo em que êles 
podem ir beber no rico tesouro de experiências de uma ins-
tituicão milenar e universal, habituada a governar os ho-
mens, que aprendeu a escrutar na intima unidade de sua 
natureza e na variedade das psicologias nacionais. 

Acrescente_se que êsses técnicos assim valorizados tra-
balham em comum, com a obrigada conseqüência da divisão 
da tarefa, submetidos a urna autoridade que, sancionando 
os resultados obtidos, mantém a unidade da doutrina, afas-
tando as opiniões  temerárias  ou inoportunas. 

Sem dúvida que a absoluta liberdade de pesquisa e o 
trabalho estritamente individual oferecem vantagens para 
a satisfação ordinária do sábio, mais que para proveito da 
ciência. 

Atentemos, porém, que no c.aso, é de moral que se trata 
e não de ciência prèpriamente dita.  Tem-se em vista não 
a especulação, mas a ação. O que importa é dar uma regra 

vida, ,que dela tem necessidade e que ,não pode esperar". 
(29) . 

— RIPERT - Op. cit. / 55. 
— DAB! N - Op. cit. /112. 
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"Quando o Evangelho tiver penetrado até o fundo a 

natureza humana só então é que o direito natural  aparecerá 

em sua flor de  perfeição". (30) 

"DUC IN ALTUM" 

P. para essa luta entre as duas concepções do mundo: 
mundo do direito e o mundo da fôrça, o mundo em que 

homem é o fim de si mesmo e o mundo em que tudo foi 
sacralizado pela Incarnação do 'Verbo, o mundo da matéria 

o mundo do espírito, o mundo da justiça e o mundo da 

iniqüidade, o mundo da caridade e o mundo do euoismo, 

que se fundou a Universidade  Católica  de Minas Gerais e 

que hoje se instalam os cursos da sua Faculdade de Direito. 

Ë, como disse a princípio, uma semente, lançada no 
'campo do bem. Lenta será .a germinação. Demorado o cres-

cimento. Vagarosa a  florescência. Distantes  ainda no tempo 
os frutos esperados. Todos, porém, os que trabalham para 

Senhor de tôdas as messes, bem sabem que esta é também. 
uma dás leis; de suas obras. 

0 resultado só da vontade d'Ële depende. "Eu plantei 
— diz S. PAULO —  Apoio  regou, mas o crescimento Deus o 

deu". (I Cor. III. 6). 
Concluindo a sua aula inaugural na Universidade de 

Dublin, dizia o cardial NEWMANN as palavras que bem pode 
hoje dizer o nosso grande arcebispo, vendo  esboçar-se  nos 
horizontes do futuro a realização dêste seu grande anseio 
que é a nossa universidade: 

"Apenas um dentre os filhos do homem levou a cabo 
uma obra perfeita e satisfez c esgotou a missão para a qual 
viera. Apenas Um disse ao exalar o último suspiro: CON-
SUMMATUM EST. 

Todos, porém, que se atiram ao dever, ,  com fé, esperan-
ça e amor, coração resoluto e vontade dedicada, conseguem, 
por fracos que  sei  am, cumprir o que, embora incompleto, 
é todavia imperecível. Seus malogros  transformam-se  ainda 
em sucessos, como outros tantos passos num percurso, outros 
tantos têrmos de uma longa série, que, afinal, realizará as 
finalidades que se propôs. Hão de  unir-se  espiritualmente 
em seu modesto lugar Aqueles heróis da Escritura que mor-
reram sem que lhes fôsse permitido contemplar o fruto de 
seu labor". (31) 

— MARITAIN - Os direitos do homem / 87. 
— PENIDO -  O Cordial Newmann / 161. 
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As universidades que, pondo de lado o ensino religioso, 

procuram arrebanhar os homens para leva-los ao  caminho 

do bem,  lançam  as suas rédes muito proximo á. terra, onde 
há apenas a brancura da areia e o sussurro monótono das 

ondas que se espraiam. 0 que elas visam está em Aguas 

mais profundas. 
Os professôres sentam-se  então  ern suas  cátedras, desi- 

ludidos,  como os pescadores no malôgro daquela pescaria 

no lago de Genesaré. 
É a mesma voz então que êles ouviram que hoje inda 

chega a nossos ouvidos, repetida pelo nosso arcebispo: é  ne- 

cessário lançar  a réde em mar mais profundo: DUC IN 

ALTUM. (Lucas — 5. 4) . 
Não tenhamos receio. Venham as tempestades que vie.. 

rem, surjam os obstáculos que surgirem, lance o espírito  cia 

iniqüidade os óbices que cruiser, temos a absoluta certeza 

de que não pereceremos.  Porque,  conosco, em nosso  frágil 

barco, vai Aquêle que as vêzes parece dormir, mas que, na 
realidade, está sempre ern vigília do mundo que dirige para 
os destinos que desde o princípio lhe assinou. 

HA em tôdas as almas um imenso anseio de paz. Não há 
a paz sem ordem, que é a disposição das cousas em seus de_ 
vidos lugares, conforme a hierarquia dos valores. A vida ve-
getativa subordinada à vida animal; a vida animal abaixo 
da vida da inteligência; acima da vida racional, a vida  da 

graça. A justiça não promete a felicidade, mas a paz, o bem 
maior que podemos abraçar no mundo. E ela so será com-

pleta quando, como na visão de Isaias, o conhecimento de 

Deus encher a terra, como as águas, o fundo dos mares. 

(IsmAs XI. 1-9) . 
Só então os pequeninos serão julgados com  justiça. 

Os humildes  ouvirão  a declaração de seus direitos. E o es-

pírito de sabedoria, de conselho, de fôrga e de tolerancia, 

de sacrifício, de cooperação e de  amor,  trazidos à terra por 
aquêle ramo que brotou do tronco de Jessé, eliminará todos 
os atritos, naquele ideal da paz descrito pelo profeta, em  

que os homens e as nações não mais se entredevoram e se 

destroem. Pois é pela justiça que, chamados pelo nosso ar-
cebispo, se congregam os professõres da Faculdade de Direito 
da Universidade de Minas Gerais. 

Deus nos guie e nos ajude nessa tarefa, que é tõda ela 

para gloria de seu Nome. 
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