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Curso de LecisJa~io Sindi~11J e do trra1J11Jho 

PATROC lNADO PELO MINISTÉRIO DO T RABALHO, J[N D Ú§T RIA E CO iB~RCIO 

RUA EMILIANO PERNETA, 278- FONE, 378 - CURITIBA -PARA NÁ 

CURITIBA, 31 de Março de 1954. 

Exmo . Sr. 
Ministro Astolfo Serra 
DD. Diretor Geral dos Cursos 
de Legislação Social 
Rio de Janeiro : DF 

Senhor Ministro: 

I - Temos a honra de submeter à esclarecida 

apreciação de V. Excia., o reiat6rio com as informações so

licit~das e relativas às atividades escolares desenvolvidas 

no CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANA, du-

rante o seu 22 ano de funcionamento, isto ~' no período le-

tivo de 1953. 

!I - O Curso que está autorizado a funcionar 

pela Portaria do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria 

e Comércio, de 20 de Dezembro de 1951, publicada no Diário 

Oficial da União, de 5 de Janeiro de 1952, vem gozando do 

melhor prestígio por parte das classes patronais, laboriosas 

e estudantis • . 

III - Durante todo o ano letivo contamos com a 

melhor colaboração dos ilustres professores, que ministraram 

as aulas dêste Curso, sendo àignificativo assinalar a colaboraçã 

recebida da entidade mantenedora -a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO NOVO 

ATENEU-. _. 

IV- Como melhor verificará V. Excia. na expo

sição que faremos mais adiante, na Parte Apreciativa e na 

Parte Documentária dêste relatório, os trabalhos escolares 



.t 'I 

~ 

) 

• oc.l 

I 

'lOdB!C~ ' r 

:) 

. ·-

Curso de LecisJII,io Sindi&aJ e do trrallalho 

PATROCJCNADO PELO MINI§TÉ!RIO DO TRADA"LJHJ>, INDÚ§'II'll.UA E COMJÉRCIO 

RUA EMILI.I\NO PERNETA, 278 - FONE, 378 - CURITIBA - PARANA 

-2-

transcorreram dentro de absoluta regularidade. 

Aproveitamos o ensejo para apresentar a V. Excia. 

nossos protestos de alto aprêço e consideração • 

t~CLC)~ 
Brenno Arruda 

Diretor Presidente 

ianna 
cretário 
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CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARAN~ 

(Institu!do pela Portaria de 20 de Dezembro 
de 1951, do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio e publicada no Diário 

Oficial da União, de 5.1.1952) 

• 

RELATORIO DO PERIODO LETIVO DE 1953 

1. PARTE APRECIATIVA ...... 

a) - Aula inaugural; 

b) - provas parciais e finais; 

c) - corpo docente; 

d) - corpo discente; 

e) - conferências; 

f) - colação de grau • 



a) - AULA INAUGURAL 

A aula inaugural do ano letivo de 1953 realizou-se em sessão 

solene, no dia 6 de Abril e foi proferida pelo Deputado Estadual, 

Gastão Vieira de Alencar, que se f@z ouvir em brilhante estudo 

sôbre as "Relações harmoniosas entre empregado e empregador", em 

que teve oportunidade de frisar as obras de Oliveira Vianna, 

sendo muito aplaudido. 

Essa magnífica preleção contou com a presença do represen

tante oficial do Exmo. Sr. Governador do Esta do, prof. Bento Munhoz 

da Rocha Neto, dr. Antônio Anibeli, MD. Presidente da Assembl~a 

Legislativa do Paraná, Cel. Alcides do Amaral Barcelos, MD. Secre

tário do Trabalho e Assistência Social do Paraná, Deputado Devonzir 

Borba Côrtes, diretores, professores e alunos do Curso, al~m de 

representantes das diversas associações de classe, Federação dos 

Trabalhadores na Indústria do Paraná, Federações do Com~rcio e 

Indústria do Paraná e numerosa assist3ncia. 

Os trabalhos dessa sessão solene da aula inaugural foram 

iniciados pelo prof. dr. J. de Souza Ferreira e encerrados pelo 

Deputado Antônio Anibelli, que os presidiu. 

b) - PROVAS PARCIAIS E FINAIS 

As provas parciais foram escritas e realizaram-se nos meses 

de Agôsto e Dezembro, correspondendo ao ensino ministrado no 

decorrer do primeiro e do segundo semestre do ano letivo. 

A prova final, oral, verificou-se no mês de Dezembro, in

cluindo-se nas questões formuladas, tôda a mat~ria lecionada. 

De um modo geral, as questões sorteadas para as provas 

escritas foram respondidas com muito acêrto, revelando os 

senhores alunos, elogiável interêsse e percepção às aulas e 

aos assuntos particularmente focalizados durante as mesmas, 

no ano letivo, bem como apreciável habilidade em compulsar 

a Consolidação das Leis Trabalhistas, Constituição Federal 



, 

e legislação pertinente aos diversos programas do Curso. 

c) - CORPO DOCENTE 

O corpo docente ~ constituído por advogados que militam 

brilhantemente no fôro do Estado, na Justiça do Trabalho, no 

Legislativo e no magist~rio universitário, transmitindo aos 

alunos notório saber jurídico. Queremos frisar a assiduidade 

integral conseguida neste ano letivo, por quase todos os senhores 

professores, o que evidencia sua alta compreensão educacional e 

colaboração com os diretores do Curso. 

Tôda a mat~ria constante dos diversos programas foi 

completamente esgotada no decorrer do período letivo. 

d) - CORPO DISCENTE 

O corpo discente compõe-se de operários, comerciários, 

empregadores, estudantes e bachar~is, que o fazem como curso 

de extensão universitária, todos magnificamente congregados nas 

aulas, podendo-se notar o crescimento da percentagem de fre

qüência às aulas, havendo muitos alunos que atingem a assidui-

dade in~egral. 

Inscreveram-se no Curso 139 alunos, dos quais apenas 

95 o concluíram, recebendo o diploma de T~cnico em Direito 

Social, podendo-se antever para o próximo ano letivo, enorme 

afluência às inscriçÕes. 

e) - CONFER~NCIAS 

Foram convidados diversos mestres do "jus novum" de 

alta cultura já firmada atravás de diversas obras, para pro

nunciar conferências sob o patrocínio do Curso. 

No dia 12 de Maio foi proferida brilhante Conferência 

pelo prof. dr. Humberto Grande, MD. Procurador Geral da Justiça 

do Trabalho, como parte do programa de solenidades alusivas 
ao dia do trabalhador. 



No dia 17 de Junho, diante de numerosa e seleta assistência, 

integrada por eminentes professores universitários e cultores 

das ciências jurídicas, o prof. dr. Mozart .Victor Russomano pro

nunciou sua Conferência sôbre o tema "Origem e Desenvolvimento 

do Direito do Trabalho" tendo sido, ao finalizá-la, demoradamente 

cumprimentado. Essa sua conferência foi mandada imprimir pela 

direção do Curso e um exemplar se encontra anexo a êste relatório. 

f) - COLAÇÃO DE GRAU 

A entrega dos diplomas de T~cnico em Direito Social aos 

alunos que concluiram o Curso, no ano letivo de 1953, verifi

cou-se no dia 9 de Dezembro .findo. 

A solenidade dêsse ato efetivou-se no Salão Nobre da 

FACULDADE DE DIREITO DE CURITIBA, contando com a presença 

do representante ~ficial do Exmo. Sr. Governador do Estado, 

prof. Bento Munhoz da Rocha Neto, representante do Exmo. Sr. 

Ministro do Trabalho, Indústria e Com~r~io, prof. dr. Humberto 

Grande, representantes das diversas entidá des de classes pa

tronais e laboriosas, corpo docente e graduandos acompanhados 

de suas exmas. famílias e convidados, formando numerosa assis

tência. 

A 21 turma de graduandos do Curso de Legislação Sindical 

e do Trabalho do Paraná, denominou-se "TURMA PROF. BRENNO ARRUDA" 

prestando, dêste modo, carinhosa homenagem a um dos diretores 

do 6urso. 

Escolheram ainda os graduandos de 1953, o prof. dr. Bento 

Munhoz da Rocha Neto, DD. Governador do Estado, para ~atrono; o 

prof. dr. Jorge de Lima, MD. Secret'rio do Trabalho e Assistên

cia Social, para Paraninfo; o graduando Augusto Waldrigues, 

para Orador e ao prof. dr. Mozart Victor Russomano, prestaram 

a sua Homenagem de Honra. 



g) - DOCUMENT.A:RIO 

-Encontrará V. Excia., em seguida, os anexos que compoem 

a segunda parte do presente relat6rio, constituida dos neces

sários documentos que melhor evidenciam e comprovam esta 

exposição. 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANÁ 

RELATóRIO DO PERÍODO LETIVO DE 1953 

* 

2. PARTE DOCUMENTÁRIA 

a ) . relação nominal, por turma, dos alunos 
inscritos neste curso , desde a reaber
tura do per{odo letivo de 1953; 

b). relação nominal , em separado , dos alu
nos diplomados em cada turma; 

c ). lista de classificação; 

d). número de aulas ministradas, correspon
dentes a cada per{odo letivo, por disci 
plina; 

e). out ras informaçoes. 



auRSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARAN1 

-1953-

Parte Documentária 

a) - Relação nominal, por turaa, dos alunos 

inscritos neste Curso, desde a reaber

tura do periodo letivo de 1953; 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANÁ 

RELATÓRIO DO PERÍODO LETIVO DE 1953 

a) - relação nominal, por turma, dos alunos inscritos n neste 
curso, desde a reabertura do periodo letivo de 1953; 

I - TUffi.1A 

1. Abelardo Alfredo Batista 
2. Adherbal Francisco de Oliveira 
3. Alceu Martins Ric ci 
4. Alceu de Campos 
5. Alceu Venâncio 
6. Alfredo Michaud 
7. Amadeu Alice 
8. Amilcar MirÓ Carneiro 
9. Antonio Aluizio Salvador 

10. Antonio Carlos A.Camargo e Gomes 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

29. 
30. 
31. 
32. 

33. 
34. 
35 . 

Antonio Alceu Felipeto 
Aramis Mariano dos Santos 
Araredes Araujo 
Asteclinio da Silva Ramos 
Augusto Waldrigues 

Balbina Mika 
Carlos Rubens Molli 
Cicero Almeida Vilela 
Cláudio Eduardo Samuel Arruda 
Clementino Carraro 
Danilo Prado 
Dario Dias Santos 
Dario de Paula • 
Décio Amilton Sinatra 
Dilson Pinheiro Donato 
Dinoh Saldanha Muniz 
Djalma Lopes de Medeiros 
Djalma José Darú 
Djalma Teramoto 
Deusdédit Alvarez Gomes 
Durair do Rosário 
Edison Branco 
Eduardo Elias Tomé 
Eduardo Fernandes da Costa 
Euricles Rocha Ferreira 



II - TURMA 

1. Edgar André 
2. Fábio Pinheiro 
3. Francisco Assis Corrêa 
4. Francisco Assis Magalhães 
5. Geraldo Daher 
6. GetÚlio Menezes Dias 
7. Gui\herme Soares da Silva JÚnior 
8. Helena Francisca Chrast 
9. Helio Braga 

10. Helio do Amaral Sampaio 
11. Helio Dutra de Azevedo 
12. Hernany Pinheiro Lima Sotto-Maior 
13. Ilicio Saldanha 
14. Ignez de Oliveira 
15. Ivan Austregésilo Maida 
16. Ivo Léo Muller 
17. Jaime Stivelberg 
18. Jandira da Silva Ramos 
19. Jeremias Abreu Toledo 
20. Joaquim Castilho Gomes de Medeiros Neto 
21. Joaquim Natividade da Silva 
22. Joênio Aurelio de Mendonça 
23. Jorias Raimundo Pichet 
24. Josaphat Porto Lona Cleto 
25. Josino Saboia Neto 
26. Jorge José Tinoco 
27. João Francisco Fruet 

• 28. João Isidoro Mikoz 
29. João Melnik Blicharski 
30. João Luiz 'Hachado Lima 
31. João Batista de Deus Neto 
32. João Maria Ferreira 
33. João de Souza 
34. João Luiz Tonessi 
35. João Schirley de Aguiar Corrêa 

' 



Fls. 2 II - TURMA 

NOME DO ALUNO 

11 - IlÍcio Saldanha 
12 - Ignez de Oliveira 
13 - Ivan Austregésilo Maida 
14 - Ivo Léo Muller 
15 - Jandira da Silva Ramos 
16 - Jeremias Abreu Toledo 
17 - Joênio Aurelio de Mendonça 
18 - João Francisco Fruet 
19 - João Isidoro Mikos 
20 - João Melnick Blicharski 
21 - João Luiz Machado Lima 
22 - João Batista de Meus Neto 
23 - João Maria Ferreira 
24 - João de Souza 
25 - João Luiz Tonessi 
26 - João Schirley de Aguiar Corrêa 

III - TURMA 

1 - José Oliva Dias 
2 - José Paim de Andrade 
3 - José Maria Pinto Teixeira 
4 - José Zeghbi Filho 
5 - José JÚlio de Araujo Cleto 
6 - Lauro Ferreira da Cunha 
7 - Leonor Ordakoski 
8 - Leopoldo Antonio Sokolowski 
9 - Lineu Dondeo 

10 - Lineu Ferreira Sampaio 
11 - Lourdes Ordakoski 
12 - Lourival França Pereira 
13 - Luiz Guimarães Dias 
14 - Luiz Si ueira de Carvalho 
15 - Hanoel Henrique Roskamp 
16 - Manoel Haygert 
17 - Manoel Bandeira 
18 - Marcos Miranda 
19 - Maria do Carmo de Oliveira 
20 - Miguel Krug 
21 - Miguel Krukoski 
22 - Milton Bassil Dower 

MÉDIA FINAL 

6,0 
9,1 
7,5 
7,6 
7,4 
7,2 
8,0 
7,2 
8,3 
7,3 
6,5 
7,5 
7,5 
7,6 
7,8 
7, 0 

5,8 
7,1 
7,7 
6,5 
7,0 
7,0 
9,1 
7,3 
7,5 
9,2 
9,1 
7,0 
8,1 
6,4 
8,4 
7,7 
8,2 
7,8 
8,9 
7,1 
7,2 
7,7 



III - TURMA 

1. João de Albuquerque 
2. José Oliva Dias 
3. José Paim de Andrade 
4. José Maria Pinto Teixeira 
5. José Ayrton Ciola 
6. José Zeghbi Filho 
1. José Jechel T. Knopfholz 
8. José JÚlio de Araujo Cleto 
9. Juares Mosarte Ribeiro 

10. JÚlio Carlos Richter 
11. Laertes de Macedo Torrens 
12. Lauro Ferreira da Cunha 
13. IJeÔnidas Fava Lenzi 
14. Leonor Ordakoski 
15. Leopoldo Antonio Sokolowski 
16. Lineu Dondeu 
17. Lineu Ferreira Sampaio 
18. Lourdes Ordakowski 
19. Lourival França Pereira 
20. Luiz Guimarães Dias 
21. Luiz Siqueira de Carvalho 
22. Manoel Bandeira 
23. Manoel Henrique Roskamp 
24. Manoel Haygert 
25. Marcos Miranda 
26. Maria do Carmo de Oliveira 
27. Mário dos Pass os de Souza Ribeiro 
28. Migue 1 Krug 
29. Miguel Krukoski 
30. Miguel Lima Moreira 
31. Milton Bassil Dower 
32. Moacir Ribas Marcondes 
33. Murilo Portugal Caneparo 
34. Naur Rodrigues da Silva 
35. Newton Pinto Cruz 

' 



IV TURMA 

1. Nilva Maria Marcondes 
2. Norberto Patriota 
3. Odilon Cerqueira Bremer 
4. Olintho Garci& de Oliveira 
5. Orlando Dias da Silva 
6. Orlando Nogueira da Silva 
7. Osny Cesário Pereira 
8. Osmany Pinheiro Machado 
9. Osir do Rosário Leal 

lO. Paulo Grande 
11. Percy Dickson Holmes 
12. Rafael Drabik 
13. Raul Baptista Trombini 
14. Raul Mazza do Nascimento 
15. Renato Borges de Macedo JÚnior 
16. Renato Francisco Ivanowski 
17. Roberto Costa 
18. Romeu Romangueira dos Santos 
19. RÓmulo Borges 
20. Roque Moreira Cosenza 
21. Rubens Mendes de Morais 
22. Ruy Armando Sabino dos Santos 
23. Ruy Kuenzer 
24. Sady Ricardo dos Santos 
25. Silvestre Ordakowski 
26. Silvio de Andrade 
27. Silvio Kissula 
28. Thadeo Jankoz 
29. Theodoro Demeterco 
30. Victorino Antonio BÓff 
31. Waldomiro Wladika 
32. Walter Pinto Ribas 
33. Washington Saboia da Nova 
34. Wilson Gonçalino Gonçalves 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARAN! 

-1953-

Parte Documentária 

b) - .elação nominal, em separado, dos alunos 

diplomados, em cada turma; 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SI DICAL E DO TRABALHO NO PARANÁ 

RELATÓRIO DO PERÍODO LETIVO DE 1953 

* 

b) ·- relaçio nominal, em separado, dos alunos diplomados, em 
cada turma; 

I - TURMA 

N O M E DO A L U N O 

1 - Adherbal Francisco de Oliveira 
2 - Alceu Martins Ricci 
3- Alfredo Michaud 
4 - Antonio Aluizio Salvador 
5 - Antonio Carlos A. Camargo e Gomes 
6 - Antonio Alceu Felipeto 
7 - Asteclinio da Silva Ramos 
8 - Augusto Waldrigues 
9 - Balbina Mika 

10 - Carlos ubens Molli 
11 - .Cícero Almeida Vilela 
12 - Cláudio Eduar do Samuel Arruda 
13 - Dario Dias Santos 
14 - Dario de Paula 
15 - Dilson Pinheiro Donato 
16 - Dinoh Saldanha Huniz 
17 - Djalma Lopes de Médeiros 
18 - Deusdédit Alvarez Gomes 
19 - Edison Branco 
20 - Eduardo Elias Tomé 

II - TURMA 

1 - Fábio Pinheiro 
2 - Francisco Assis Corrêa 
3 - Francisco Assis Magalhães 
4 - Geraldo Daher 
5 - Guilherme Soares da Silva JÚnior 
6 - Helena Francisca Chrast 
7 - Helio Braga 
8 - Helio do Amaral Sampaio 
9 - Helio Dutra de Azevedo 

- Hernany Pinheiro Lima Sotto-Maior 

MÉDIA FINAL 

7,0 
8,0 

8,5 
7,9 
9,7 
5,8 
6,1 
9,0 
8,0 

7,9 
7,1 
6,7 
7,1 
9,1 
7,6 
7,6 
8,0 

7,7 
7,9 
7,0 

7,0 
6,5 
8,1 

7,0 
7,7 
8,9 
8 , 4 
7,3 
7,0 
8,3 



Fls. 3 I II - TURMA 

NOME DO A L U N O 

23 - Moacir Ribas ~1arcondes 
24 - Murilo Portugal Caneparo 
25 - Naur Rodrigues da Silva 
26 - Newton Pinto Cruz 

IV - TURMA 

MtDIA FINAL 

7,8 
7,7 
5,5 
9,1 

1- Nilva Maria Marcondes 7,8 
2 - Norberto Patriota 8,2 
3- Odilon Cerqueira Bremer 7,6 
4- Orlando Dias da Silva 7 ,7 
5 - Osny Cesário Pereira 8,5 
6- Osmany Pinheiro Machado 7,7 
7 Osir do Rosário Leal 6, 8 
8 - Paulo Grande 8,0 
9 - Raul Baptista Trombini 7,0 

10 - Raul Mazza do Nascimento 8,8 
11- Renato Borges de Macedo JÚnior 7,8 
12 - Renato Francisco Ivanoski 7,6 
13- Romeu Romangueira dos Santos 7,0 
14 - RÓmulo Borges 8,5 
15- Ruy Kuenzer 7,3 
16 - Silvestre Ordakowski 8,2 
17 - Silvio Kissula 7,5 
18 - Thadeo Jankoz 8 , 1 

19 - Theodoro Demeterco 7,3 
20 - Victorino Antonio BÓff 8,1 
21- Waldomiro Wladika 7,3 
22 - Walter Pinto Ribas 8,6 
23 -Wilson Gonçalino Gonçalves 7,6 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARAN~ 

-1953-

Parte Documentária 

c) - lista de classificação dos alunos diplomados; 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANÁ 

RELAT6RIO DO PERÍODO LETIVO DE 1953 

* 

c). LISTA DE CLASSIFICAÇlO 

NOME DO ALUNO MÉDIA FINAL 

1- Antonio Carlos A.Camargo e Gomes 9,7 
2 - Lineo Ferreira Sampaio 9,2 
3 - Ignez Oliveira 9,1 
4 - Dario de Paula 9,1 
5 - Newton Pinto Cruz 9,1 
6 - Leonor Ordakoski 9,1 
7 - Lourdes Ordakoski 9,1 
8 - Augusto Waldrigues 9,0 
9 - Helena Francisca Chrast 8,9 

10 - Maria do Carmo de Oliveira 8,9 
11 - Raul Mazza do Nascimento 8,8 
12 - Walter Pinto Ribas 8,6 
13 - Osny Cesário Pereira 8,5 
14 - Alfredo Michaud 8,5 
15 - Rómulo Borges ·8,5 
16 - Manoel Henrique Roskamp 8,4 
17 - Helio Braga 8,4 
18 -João Isidoro Mikoz 8,3 
19 - Hernany Pinheiro Lima Sotto-l·1aior 8, 3 
20 - Manoel Bandeira 8,2 
21 - Norberto Patriota 8,2 
22 - Silvestre Ordakoski 8,2 
23 - Francisco Assis Magalhães 8,1 
24 - Tadeo Jankoz 8,1 
25 - Victorino Antonio BÓff 8,1 
26 - Luiz Guimarães Dias 8,1 
27 - Alceu Martins Ricci 8,0 
28 - Balbina Mika 8,0 
29 - Joênio Aurelio de Mendonça 8,0 
30 - Djalma Lopes de Medeiros 8,0 
31 - Paulo Grande 8,0 
32 - Antonio Aluizio Salvador 7,9 
33 - Edison Branco 7,9 
34 -.Carlos Rubens Molli 7,8 
35 -Moacir Ribas Marcondes 7,8 
36 -Renato Borges de Macedo JÚnior 7,8 
37 - João Luiz Tonessi 7,8 
38 -Marcos Miranda 7,8 
39 - Nilva Maria Marcondes 7.8 

CLASSIFICAÇÃO 

12 
22 

3º 
3º 
3º 
3º 
32 
42 
52 
52 
62 

7º 
82 

82 

82 

92 
92 

102 
102 
112 
112 
112 
122 
122 
122 
122 

13º 
132 
132 
132 

13º 
142 

142 

15º 
15º 
15º 
15º 
15º 
15º 



- fls. 2 LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO ALUNO MEDIA FINAL 

40- Manoel Haygert 7,7 
41- Deusdédit Alvarez Gomes 7,7 
42 - José Maria Pinto Teixeira 7,7 
43 -Milton Bassil Dower 7,7 
44 - Murilo Portugal Caneparo 7,7 
45 -Orlando Dias da Silva 7,7 
46 - Guilherme Soares da Silva JÚnior 7,7 
4 7 - Osmany Pinheiro r1achado 7, 7 
48 - Dilson Pinheiro Donato 7,6 
49 -Odilon Cerqueira Bremer 7,6 
50- Wilson Gonçalino Gonçalves 7,6 
51- João de Souza 7,6 
52- Dinoh Saldanha Muniz 7,6 
53- Ivo Leo Muller 7,6 
54 - Renato Francisco Ivanowski 7,6 
55 - Silvio Kissula 7,5 
56 -Ivan Austregésilo Maida 7,5 
57 -João Baptista de Deus Netto 7,5 
58 - João Maria Ferreira 7,5 
59 - Lineo Dondeo 7,5 
60 - Jandira da Silva Ramos 7,4 
61- Helio do Amaral Sampaio 7,3 
62 - Ruy Kuenzer 7,3 
63 - Theodoro Demeterco 7,3 
64 -João Melnik Blicharski 7,3 
65 -Leopoldo Antonio Sokolowski 7,3 
66- Waldomiro Wladika 7,3 
67 -.Jeremias Abreu Toledo 7,2 
68 -João Francisco Fruet 7,2 
69 -Miguel Krukoski 7,2 
O - Cícero Almeida Vilela 7,1 

71- Dario Dias Santos 7,1 
72 - Miguel Krug 
73 - José Paim de Andrade 
74 - José JÚlio de Araujo Cleto 
75 - Lauro Ferrei~a da Cunha 
76 - Lourival França Pereira 
11 - Geraldo Daher 
18 - Hélio Dutra de Azevedo 
79 - Romeu Romangueira dos Santos Jr. 
80 - Adherbal F. de Oliveira 
81 - João Schirley de Aguiar Corrêa 
82 - Raul Baptista Trombini 
83 - Eduardo Elias Tomé 

7,1 
7,1 
7,0 
1,0 
7,0 
1,0 
7,0 
7,0 
1,0 
7,0 
7,0 
7,0 
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16º 
16º 
16º 
16Q 

16º 
16Q 
16Q 

16º 
17º 
17º 
17º 
17º 
17º 
17º 
17º 
18º 
18º 
18º 
18º 
18º 
19º 
20Q 

20º 
20Q 

20º 
20º 
20º 
21º 
21º 
21º 
22º 
22º 
22º 
22º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
23º 
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fls. 3 LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

NOME DO ALUNO 

84 - Fábio Pinheiro 
85 - Osir do Rosário Leal 
86 - Cláudio Eduardo Samuel Arruda 
87 - Joio Luiz Machado Lima 
88 - José Zeghbi 
89 - Francisco Assis Corr ;a 
90 - Luiz Siqueira de Carvalho 
91 - AsteclÍnio da Silva Ramos 
92 - IlÍcio Saldanha 
93 - José Oliva Dias 
94 - Antonio Alceu Felipeto 
95 - Naur Rodrigues da Silva 

M~DIA FINAL 

7,0 
6, 8 
6,7 
6,5 
6,5 
6,5 
6,4 
6,1 
6,0 
5,8 
5, 8 
5, 5 

A-cu~~. 

CLASSIFICAÇÃO 

23º 
24º 
25º 
26Q 

262 
262 

27º 
28º 
292 

30º 
30º 
31º 
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d) - número de aulas ministradas, correspondentes a 

cada período letivo, por disciplina; 
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d) - o número de aulas ministradas, correspondentes a cada 

período letivo, por disciplina; 

DISCIPLINA ~2 Pe- · 
ríodo 

2º Pe
ríodo TOTAL 

Introdução ao Direito do Trabalho 11 

Direito Individual do Trabalho 11 

Direito Constitucional e Cole-
tivo do Trabalho 11 

Direito Judiciário e Processual 
do Trabalho 9 

Prática de Legislação Sindical 9 

Previd@ncia Social 9w 

Relações Humanas do Trabalho 11 

Fiscalização do Trabalho 10 

Economia e Cooperativismo 10 

17 

16 

16 

12 

12 

12 

14 

13 

13 

28 

27 

2'l 

21 

21 

21 

25 

23 

23 
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CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANÁ 
-1953-

' Visita do prof. dr. Humberto Grande a sede do Curso, companhado 
dos profs. drs. Jorge de Lima, DD. Secretário do Trabalho e As
sistência Social do Paraná, J. de Souza Ferreira e Milton Vianna, 
Diretor-Secretário do CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO 
DO PARAN1. 



CURSO Db LLGISLAÇÃO SINDIC_\L 2 DC TRAJ3 !\LHO .DO t ARANÁ 

-1953-

Parte da numerosa assistência que compareceu à solenidade de 
entrega dos diploma s de TECNICO EM DIREITO SOCIAL, no Salão 
Nobre da Faculdade de Direito de Curitiba, aos alunos que 
concluiram o Curso, no ano letivo de 1953. 

' 



CUUSO Dw L.l..IGISL:l.ÇÃO SINDIC ~.L 

-l:-J53-
:Jú . RA13 LHO ~O .r. ·~N1Í 

Constituição da mesa que diri6iu os trabalhos da solenidade de 

.colação de brau da 2ª Turma do CURSO DE 1.-t;GISLAÇÃO SIN.JIC\..L 

DO THAB ~HO DO P l ANA, presidida :pelo pro f . dr. Humberto Grcmde , 
representante oficial do Bxmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústri~ . 
e Comércio . 



CUhSC J.Jj L..:;G-ISLAÇÃC SINJIC ~.u C _j(J 'PHA"3 'l.LHO DO t'ARAN 

Momento em que o graduando AUGUSTO WALDRIGUnS prestava, com 

todos seus colegas, a PROMESSA na solenidade de colação de 

grau da 2ª Turma do Curso, em 9 de Dezembro de 1953. 



- CURSo ~~ L~GISLAÇÃu SINDICAL 

-1953-

Encerramento da sessao solene de entrega de diplomas aos 

graduandos da 2ª Turma do Curso de Legislação Sindical e 

do Trdbdlho do Puraná, pelo prof. dr. ~umberto Grande, no 

Salão Nobre da Faculd~de de Direito de Curitiba , em 9 de 

Dezembro de 1953. 



O Paraninfo da 2ª Turma de graduandos do CURSO D~ LEGISLAÇÃO 

SINDICAL ~ DO ~RABALHO DO PAR~NA, prof. dr. Jorge de Lima, DD. 

Secretário do Trabalho do Paraná, quando pronunciava sua 

brilhante oração. 



CURSO DE LEGISL~ÇÃO SINDIC~L E DO TRABALHO .DO PARANÁ 

-1953-

Sessão solene da aula ina~ural do ano letivo de 1953, 
proferida pelo Deputado Gastã~ Vieira de Alencar, em 

6 de Abril de 1953, no Auditório da Associação de En

sino NOVO AT~NEU. 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANÁ 

-1953-

Constituição da mesa diretora dos trabalhos da sessão solene 

t 

i 
r 
li 

da aula inaugural do ano letivo de 1953, e composta do prof • . 
Brenno Arruda, Diretor-Presidente do Curso, Deput ~tdo Gast~o 

Vieira de Alencar, convidado a pronunciar a aula inaugural, 
representante dficial do Exmo . Sr. prof . Bento Munhoz da Rocha 
Neto, Governador do Estado do Paraná, Deputado Antônio Anibeli, 
DD. Presidente da Assembléa Legislativa do Paraná, Cel. Alcides 
do Am~ral Barcelos, Secretário do Trabalho,do Paraná, prof . dr. 
J. de Souza Ferreira, Deputado Devonsir Borba Côrtes e ~rof. dr. 
Lauro Fabrício de Melo Pinto, da Faculdade de Direito de Curitiba . 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRA~ALHO DO PARANá 

Abertura da sessao solene da aula inaugural do 

ano letivo de 1953, pe l o prof. dr. J. de Souza 
Ferreira, da Cadeira de Direito Constitucional 
e 6oletivo do Trabalho. 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDIC L L DO TRABALHO DO P HM~Á 

-1953-

Parte da assistência que com~areceu à auld inaugural 
do ano letivo de 1953, proferida no Auditório da As
sociação de Ensino NOVO ATENEU. 



CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO TRABALHO DO PARANA 

-1953-

Alunos de uma das turmas do Curso, durante os trabalhos 

das provas relativas ao segundo semestre do ano letivo 

de 1953 . 
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,, ORIGEM r E DE-SEN~OL VIM~NTO 
DO DIREITO . DO TRABALHO 
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A CONFERtNCIA, QUE SE VAI LtR, . FOI 
PRONUNCIADA EM CURITIBA, CAPITAL DO 
ESTADO DO PARANA, EM JUNHO DE 1953, A 
CONVITE DA DIREÇÃO DO CURSO DE LEGIS-

1 

LAÇAO SINDICAL E DO TRABALHO, Aí MAN-
TIDO SOB OS AUSPíCIOS DO MINISTÉRIO DO . 
TRABALHO, INDúSTRIA E CO:~iÉRCIO . _ .. r 
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Mozart Victor Russomano 
Professor da Faculdade de Direito de Pelotas, da Universidade 
do Rio Grande do Sul1 Professor e Diretor do Curso de Legisla
ção Sindical e do Trabalho de Pelotas; Juiz do Trabalho, .Mem-

bro Titular da Sociedade Internacional de Direito Social. 

Origem e Desenvolvimento 

Direito 

do 

do Trabalho 

* 

1,953 

EDITORA LITERO-TECNICA 

Rue Alferes Poli. 2gg 
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PREFÁCIO 

As presentes linhas estão muito longe de serem um pre
fácio. Muito longe, também, de serem uma apresentação, na 
sua peculiar significação literária. 

Constituem, apenas, üm dever e uma explicação. 
O "Curso de Legislação Sindical e do Trabalho" tem, como 

se sabe, po.r finalidade, a difusão do Direito Social. Isto para 
que as idéias, os princípios, os anhelos e esperanças dêsse Di
reito convertam-se, quanto .antes, no nosso país, num estado 
lúcido de consciência, numa corrente de sentimento coletivo, 
numa psiquê nacional. , 

Paralelo à sua função didática, realizada por lições e ensi
namentos defendidos em suas cátedras por algumas das mais 
brihantes figuras representativas da inteligência e da cultura 
do Paraná, o.rganizou êle uma série anual de conferências, as 
quais têm sido de alto teor intelectual e notabilíssima re
percussão. 

Para isso tem atraído à nossa Capital, nesta sua fase de 
tão magnífico resplendor intelectual, vários dos mais altos .. pen
sadores e mestres do Novo Direito, todos êles figuras das suas 
culminâncias, quer na publicação de várias das suas melhores 
obras, quer nq desempenho das nossas mais renomadas cáte
dras universitárias. 

Entre êstes já proferiram notáveis conferências, nos salões 
de sua academia, o Governador e sociólogo,· Bento Munhoz da 
Rocha Neto, o Ministro Bezerra de Menezes, ex-p.residente do 
Tribunal Superior do Trabalho, inteligência e cultura vivas e 
radiosas e, por último, o autor das páginas magistrais que se 
vão ler, Mozart Victor Russomano, anacoreta que, lá do extre
mo da grande, imorredoura terra gaúcha, em Pelotas, - bêrço 
de algumas das mais resplandecentes figuras do glorioso Exér
cito do Segundo Império, - batiza, com água límpida e cris
talina, colhida em tôdas as suas torrentes, os adetos e os cul
tores do novo credo. Do credo que, sob seu avassalador impé-
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Tio transformará, num sentido mais humano, muito mais hu
ma'no, as velhas e rígidas sociedades, os velhos Est8dos decré
pitos, já caídos em agonia, mas, como fogos fátuos, ainda ace
sos entre os últimos destroços, os últimos. farrapos do seu di
reito personalíssimo. 

A conferência do insígne, eminente escritor, «Origem e De
senvolvimento do Direito do Trabalho", o qual é, sem favor e 
sem louvor, considerada uma das mais notáveis, entre as que 
têm sido pronunciadas em Curitiba, é que iremos, agora, de 
novo, deletrar, nesta sua nova ap.resentação, muito maili pro
pícia, quando posta em forma gráfica, à meditação das suas 
idéias e aos encantos irresistíveis dos esplendores do &eu estilo, 
tão cheio de claridades íntimas, de luz, de côr e de imagens. 

A edição é iniciativa do Curso de Legislação Sindical e 
do Trabalho. É uma justa homenagem, um preito de comovi
da e inextinguível saudade espiritual, ao jovem meStre que, 
aqui, nos proporcionou instantes de raro embevecimento e rara 
emoção espiritual. 

Seu trabalho, como ora será confirmado aos nossos leito
res, revela dois magníficos aspectos intelectuais, muito escas
sos ou sóbrios entre os cultores das letras jurídicas : de um 
lado a vibração de pura seiva cultural, viva, turgente, suma
rento e fecundo sumo intelectual; do outro, pelo seu elftilo res
plandencente, o da limpidez e do encanto de um céu azul~ 
muito claro, ao mesmo tempo que vasto e .Profundo, onde, ao 
par do brilho das nebulosas, cintilam, num formigamento de 
astros, as estrêlas de prata. 

ll:sse jovem, mas já austero pensador e escritor, evoca-nos 
semp.re uma linda imagem de Antonio Nobre: a de um cedro 
que dá folhas de violetas. 

Já dissemos, certa vez, e isso repetimos hoje : êsse mag
nífico escritor e não menos magnífico conferencionista, sugere 
a idéia de que, em vez de se separarem, para realização de 
duas formas diversas da vida, se houvessem associado a cigarra 
e a formiga, para juntas mealharem as reservas destinadas ao 
outono. 

É o que verificarão, por certo, os nossos leitores, neste 
sincero preito de saudade e homenagem. 

BRENNO ARRUDA 
Diretor Presidente do Curso de Legislação 

Sindical e do Trabalho 
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O extraordinário desenvolvimento do Direito do Trabalho, 
durante a primeira metade do século XX, reflete o esfôrço inte
lectual dos sociólogos, dos moralistas, dos filósofos , dos juristas 
e dos políticos no sentido de defender a massa que trabalha, que 
sofre, que sonha, que pouco rendimento obtém e que, consti
tuindo a maioria do povo, é a fonte perene da vida coletiva, pois 
é sôb:re ela que se curvam os Estados democráticos, quando lhes 
compete auscultar, a respeito dos problemas de govêrno, o ins
tinto infalível da coletividade. 

Aquêle desenvolvimento se processa em todos os sentidos . 
As fôrças motrizes dessa evolução residem em diferentes setores 
do pensamento e da ação humana. A religião, a ciência, a mo
r al, a administração pública, a política e muitos outros motivos. 
no seu aspecto puramente doutrinário, chamaram a atenção dos 
governantes e dos legisladores para os dramas da questão 
social, que reclama um corpo de normas jurídicas suficientes 
para a solução dos debates surgidos entre empregados e empre
gadores e capazes de manter os direitos individuais nos limi
t e3 de suas próprias prerrogativas, sem mácula aos direitos 
alheios e sem ofensa aos interêsses superiores da sociedade. 

Para que todos nós compreendêssemos que a felicidade co
letiva repousa sôbre a felicidade de cada cidadão, a humanidade 
caminhou , pelos séculos, deixando atrás de si as marcas inapa
gáveis das injustiças, das restrições, dos preconceitos, das p e
quenas e gr andes misérias da civilização, cuja glóri.a é conquis
tada pelos braços anônimos dos povos e que, no entanto, sempre 
traz a chancela dos imperadores, dos generais e dos herois . 

Cumpre, desde já, lembrarmos que o Direito do Trabalho 
é criação recente do espírito humano e resultou, diretamente. 
da organização dos Estados em moldes liberais e individualistas . 
no século passado. 

Mas, de qualquer forma, o tempo é um tonel das Danaide~ 
e nêle podemos mergulhar mais fundo, procurando as sementes 
C.o Direito do Trabalho, que estarão mescladas aos primeiros so
nhos, às primeiras lutas em pro] da dignificação do trabalho do 
homem. 
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obrigou-o a procurar seus semelhantes, partilhando com êles os 
encargos e os proveitos da produção. 

A princípio, o homem trabalhou ao lado dos membros .de 
sua famíia, porque êles lhe inspiravam maior simpatia e maiOr 
confiança. O trabalho doméstico, todavia, foi insuficiente para 
a vida social, porque, no fundo, os recursos da família são, mais 
ou menos, os recursos do seu próprio chefe, mormente nas socie
dades primitivas, de índole patriarcal, em que êsse chefe da fa
mília se transformava, algumas vêzes, em pontífice e soberano. 

Na Idade Média, a produção passou a ser feita fora dos 
círculos familiares, em função do interêsse da cidade, isto é, 
em função do interêsse coletivo. Dava-se, dessa forma, o pri
meiro passo para a produção nacional e internacional, que tan
to ocupam os economistas modernos. 

Eis porque a Idade Média se preocupou, sobretudo, em con
trolar e dirigir a produção, o que era feito através das corpo
rações. O Direito do Trabalho medieval , portanto, se limita a 
dispor sôbre a organização e o funcionamento das instituições 
corporativas. 

Não vemos razões, entretanto, para equipararmos essas cor:
po;rações aos atuais sindicatos - especialmente aos sindicatos 
operários- pois as suas finalidades , além de sua constituição, 
eram totalmente diversas. 

A corporação, na Idade Média, agia como órgão eminente
mente patronal, como associação de produtores. Os mestres e 
proprietários das pequenas oficinas se aglutinavam, dentro · da 
corpc.ração, para defesa dos interêsses recíprocos e comuns, re · 
lativos à economia e à produção. Não eram, por tanto, grupos 
de pessoas, como acontece na atualidade, mas grupos de emprê
sas. Nessas condições, só podeiiam ser comparadas aos sindi
catos patronais (MARIO DE LA CUEVA, De1·echo Mexicano 
del Trabajo, 1.0 vol., págs. 25 e seguintes ) . 

Mesmo em relação aos sindicatos patronais modernos, en
tretanto, há uma radical diferença; que os separa das corpora
ções: enquanto aquêles visam à defesa e à coordenção dos in
terêsses de seus associados e de suas categorias econômicas em. 
face da sociedade e, diretamente, em face dos seus empregados, 
as corporações não tiveram, jamais, esta segunda preocupação, 
visto que o rçgime corporativo não admítia a figura do assa
lariado. 

Dentro da corporação, encontramos os mestres, os compa
nheiros e os aprendizes. 

O mestre era o chefe da oficina, trabalhando com certo nú
mero de companheiros, que lhe obedeciam as ordens, e ensinan
do o ofício aos aprendizes. 

A vinculação existente entre êles, no entanto, não criava 
uma dependência hiérárquica de índole contratual. Havia, ape-
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nas, subordinação de ordem pessoal, que livrava o trabalhador 
(aprendiz ou companheiro) da inferioridade do escravo, mas 
que não o libertava da superioridade e das violências despóti
cas do mestre. 

A corporação agia como instrumento patronal para defesa 
da produção e do mercado. Quem não participasse da corpora
ção não poderia desempenhar a profissão ou ofício por êle re
presentado. E só poderiam participar da corporação aquêles 
que fôssem admitidos no seio do grêmio. 

Dêsse medo, como ninguém poderia pertencer, simultâ
neamente, a duas ou mais corporações, cad'a indivíduo só tinha 
uma atividade profissional. 

E como a atividade profissional dependia, necessàriamen
te, do seu. ingresso na corporação, esta podia, por sua vez, con
trolar, com rigor matemático, o número de oficinas existentes, 
até mesmo por herança. 

Dessa forma, a economiá corporativa, como diz MARIO DE 
LA CUEVA, não é uma economia livre, embora também não se 
equipare ao que hoje chamamos de economia dirigida, pois nes
ta o Estado interfere no planejamento econômico em benefício 
da coletividade; naquela, os próprios interessados, os produto
res, controlavam o mercado, as vendas e a concorrência - res
tringida e até mesmo eliminada - de acôrdo com as delibera
ções soberanas do conselho dos mestres ( op. cit., 1.0 vol., pág. 
26). 

Através dos penosos anos de aprendizagem- algumas vê
zes dilatados maliciosamente, a fim de evitar a formação de 
técnicos que pleiteariam sua admissão no grêmio- os aprendi
zes adquiriram a mesma capacidade profissional dos mestres. 

Essa posição privilegiada, entretanto, não estava ao alcan
ce de sua mão, embora fôsse o alvo dos companheiros e dos 
:aprendizes, pois o ideal do homem é uma ascensão perene e o 
espírito sonha verticalmente. 

Recusados de modo terminante, pelas corporações, , os com
panheiros- tendo diante de si o exemplo do regime disciplinar 
férreo e prolongado imposto aos aprendizes - adotaram a so
lução lógica: fundaram as suas próprias corporações. Enquan
to as primeiras começaram a ser constituídas, apenas, pelos mes
tres, sendo conhecidas pelo nome de mestrias, os companheiros 
se reuniam em organizações denominadas companhias, cujo fito, 
declaradamente, era abrir fogo contra os mestres. 

Nesse instante de .rebeldia contra o poder ilimitado das cor
porações, a humanidade quebrou um grilhão e começou a luta 
de :onsciência, árdua, sangrenta, sem quartel, em prol da liber
taçao social do trabalhador. 
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· Agora, sim, nas mestrias e companhias nós v.amos en~on
trar os elementos primários dos sindicatos patronais e obreiros. 
E' aí , igualmente, que se crava o marco divisório entre a econo
mia corporativa e a economia capitalista. 

As grandes navegações, com a descoberta do novo_ caminho 
das índias, da América ~ do Brasil ; as grandes invençoes, como 
o papel, a imprensa, a bússola; a renovação completé! dos an
tigos pad.rões econômicos, graças aos metais preciosos, às pe
dras raras e às especiarias vindas dos novos países , no fundo da 
bôlsa de Marco Polo - revolveram as r aízes do mundo e fize
ram nascer, ao clarão do gênio europeu, uma sociedade r ejuve
nescida. 

A Inglater ra deu o golpe de morte nas corporações quan
do, no século XVI, poroibiu que elas possuíssem bens de qual
quer natureza. 

Os sécu los subseqüentes, repetindo as lições do individua
lismo político e do liberalismo econômico, não suportando o 
pêso das correntes corporativas, se libertaram das algemas . Su
primidas aqui e révivendo acolá, fechadas hoje e reabertas ama
nhã, conforme o lado de que sopravam os ventos da política do
minante junto aos reis, as corporações haveriam de ser arrasa
das, espetacularmente, pela França, em nome da liberdade de 
trabalho, nas ruas de Paris, através do golpe popular de 1789. 

Após sete séculos, encerravam-se as portas da última cor
poração. 

Abriam-se, porém, as portas de uma vida nova, iluminada 
pelos raios das esperanças humanas, tão cedo apagadas pelo sô
pro das realidades contundentes. 

A Revolução Francesa assentou o princípio de que os ho
mens são livres e são iguais. Essa fórmula - que corresponde 
a uma lição de ética - estava, no entanto, despegada dos fatos , 
porque, com o sangue da plebe, derramado nas barricadas pari
sienses, a burguesia triunfante cimentou o edifício do capita-
lismo. · 

Deis fatores econÔmicos ala:rgaram e aprofundaram a ques
tão social, na Idade Moderna: o desenvolvimento do capitalis
mo e a invenção da máquina. Os empregadores, dessa forma, 
subiram ao ápice da grande indústria ; os empregados caíram no 
abismo do desempr êgo. 

As pequenas emprêsas foram abso'"vida" Pelo" ~randes em
pórios e oficin as. Como ensinou JUAN D. POZZO: enquanto 
se proclamavam, pomposamente , como fruto da Revolução 
F;rancesa, a liberdade e a igualdade, permitindo-se que cada h o
mem, de igual para igual, contratasse com os demais o seu t r a
balho, a realidade era muito diferente. Os empregadores m ono_ 
p~lizavam a produção e controlavam o trabalho, impondo condi
çoe.:;, que eram sempre aceitas, por não existirem oportunida-
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des de recusa uma vez que o obreiro ficava no dilema de acei-
' A tar a proposta patronal ou hão obter emprego. , . , . 

Os trabalhadores de então eram os proletarws; proletanos 
na acepção latina do têrmo, pois seus únicos bens eram os seus 
filhos, que deveriam ser alimentados, vestidos e educados. Mi
séria, servidão e ignorância são os frutos sociais que produz o 
industrialismo combinado com a legislação individualista (De
recho del Trabajo , 1.0 vol., pág. 38). 

Empolgados pelo sonho da liberdade e da igualdade, pode
mos acrescentar, os homens perderam-se no meio do caminho, 
porque tinham esquecido, desde os dias- dolorosos do Terror, 
uma palavra que a Revolução Francesa propusera, mas desmen
tira: fraternidade. 

Esquecidos da fraternidade, os homens levantaram as gui
lhotinas onde se escreveu, quase ao mesmo tempo, o ~pitáfio dos 
nobres e dos ídolos populares; esquecidos, igualmente, da fra
ternidade os homens levantaram poderosas fábricas, que absor
veram as pequenas oficinas concorrentes, chamando, para vol
tà de si, todos os miseráveis, todos os falidos, todos os que não 
tinham outra chance de sobrevivência. 

E êsses eram tão numerosos que chegavam em quantidade 
excessiva aos portões da indústria, ficando, na sua maior par
te, ao relento, no desemprêgo, pois dentro da fábrica morava 
um operário mais capaz, infatigável, feito de ferro , sem ner
vos e sem amor, que trabalhava por cem e recebia por dez: 
a máquina. 

Como a máquina, as mulheres, os menores e os trabalhado
res coloniais ou campesinos atraídos para as cidades aguarda
vam o problema do desemprêgo, porque, de um lado, aumenta
vam o número dos que queriam trabalho; por outro lado, acei
tavam quaisquer imposições, qualquer preço, qualquer miga
lha caída do banquete, desvalorizando o esfôrço humano e di
minuindo tanto a sua própria dignidade quanto a dignidade da
queles que viviam à custa de sua miséria, de sua fraqueza e da 
sua tragédia. 

Essa situação de angústia comprimiu ódios, criou ressenti
mentos, originou dramas íntimos de uma profundidade terrível. 
Êsses dramas, êsses ressentimentos, êsses ódios se foram cris
talizando e, em pouco tempo, ninguém mais poderia deixar de 
ouvir os protestos surdos, a princípio, em voz alta, mais tarde, 
que se levantaram dos tugúrios, das tabernas, das fábricas, das 
ruas, das praças e, finalmente, dos gabinetes dos sábios, dos 
parlamentares, dos palácios do govêrno e do púlpito das igrejas. 

Estávamos na primeira metade do século XIX e já haviam 
morrido tôdas as esperanças do século XVIII. 

A capacidade de recuperação do espírito humano, felizmen
te, supera a própria inteligência da espécie. 
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Com a Revolucão criar a-se o dógma democrático de que o 
poder deriva do po~o ~ só pode ser exercido em nome do povo e 
em proveito do povo. 

Na sua maioria, o povo era a plebe de 1. 789. Adotado .o 
sufrágio universal, tor nou-se impossível fazermos democracia 
minoritária. · No momento em que o patrão foi colocar, ao lado 
do empregado, nas urnas cívicas , o seu vot o de confiança nos 
destinos nacionais, os delegados populares, no~ palácios e nas 
câmaras, compreenderam que lhes seria impossível legislar e 
governar sem o apôio da plebe, transformada no proletariado. 

Os polít icos, os candidatos, os partidos e os gover nantes se 
voltaram para as massas trabalhistas, propondo, votando e 
aprovando leis de proteção e regulamentação dos serviços pro
fissionais, a fim de que o mais for te não devorasse o mais fra
co, porque, feli zmente,_ o homem já superou o instinto, quando 
usou pela primeira vez a inteligência, e a sociedade, portanto, 
não obedece às lei da floresta. 

Foi assim que despontaram, no direito positivo dos países 
europeus, durante os primeiros cinqüenta anos do século XIX, 
leis que reconheciam e proclamavam os direitos do trabalhador. 

A lição veio-nos da Inglaterra, precisamente porque a eco
nomia britânica se industrializou de modo rápido, criando nú
cleos operários inflamados em campanhas memoráveis pela con
quista de uma vida melhor, mais segura, mais confortável. · 

Em 1 . 824, o govêrno inglês reconheceu os sindicatos ope
rários como entidades jurídicas. A partir de então, os trabalha
dores possuíam o órgão de classe, isto é, tinham um veículo para 
seu pensamento, um porta-voz de suas pretensões. 

Ao mesmo tempo em que, na Inglaterra, começavam a apa
recer leis de proteção aos menores e à mulheres, isto é, aos em
pregados biologicamente fracos, a idéia de regulamentação do 
trabalho em geral se foi derramando por tôda a Europa. 

O temperamento latino dos franceses apaixonou o povo, 
violentamente, pela consecução dêsses ideais e, em hreve, as as
pirações políticas e trabahistas do proletariado deixaram de se 
desenvolver por caminhos pacíficos, por meio de normas jurídi
cas, estadeando-se nas vias públicas, nas barricadas dos movi
mentos revolucionários de 1. 830. e de 1 . 848, cuja influência, sô
bre o Direito do T;rabalho, como acentua PIERRE LA VIGNE 
( L e Trav ail dans L es Constitutions Françaises), foi muito im
portante. 

É verdade que, em sua maioria, essas leis protecionistas 
do proletariado tiveram duração efêmera e foram aboliddas, re
vogadas, sob pressão reacionária dos pat.rões. 

Foram elas, contudo, que lançaram, no espíri to populfir, a 
:r:r:onera das .conquistas ~roletárias , a certeza de que as aspir a
çoes trabalhistas se podiam transformar em realidade· foram 
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elas que deixaram, no espírito dos estadistas, a noção de que a 
semente estava lançada no fundo da terra e de que entrava em 
germinação um novo sonho de amor ao prõximo. 

Ao se apagarem as luzes da primeira metade do século 
XIX, o mundo leu, est arrecido e t emeroso, o manifesto comunis
ta de KARL MARX e ENGELS. 

Se os trabahadores, até então, eram guiados apenas pelos 
seus impulsos, h avia, agora, surgido, na r ibalta da história , al
guém que dedicava à causa proletária a sua vasta -cultura e a 
sua grande inteligência . 

A pregação comunist a para a u nião internacional dos t r a
balhadores não era um simples movimento platônico; era, ao 
contrário, uma ação, cheia de medidas concretas, positivas, re
volucionárias cont ra os inimigos dos operár ios, expressamente 
apontados, acusados e perseguidos. 

A reaçã_2 contra o progresso das idéias socialistas em geral 
e, em particular, das idéias comunistas foi o desenvolvimento da 
legislação do trabaho. A França reconheceu o direito de greve, 
em 1 . 864; a Alemanha estabeleceu o seguro social, em 1. 881 e 
a proteção contra acidentes de trabaho, em 1. 884; e assim por 
diante. 

A Democracia, para vencer o Socialismo, fazia-lhe conces
sões e socializava-se, também. 

O estadista que compreendeu, de golpe, a magnitude e a 
complexidade do problema, antevendo suas últimas conseqüên
cias contra a ordem burguesa, foi BISMARCK, cujo papel na 
história do Direito do Trabalho não pode ser obscurecido. 

Nada nos autoriza a crer na indiferença de BISMARCK 
pelo destino dos seus semelhantes. Mas, não temos dúvidas
em face da crítica histórica- de que êle quís opôr, sàbiamen
te, com sua legislação trabalhista, um dique ao socialismo revo
lucionário, razão por que, embora prctegesse o indivíduo-traba
lhador, tolhia a atividade da classe operária, negando autoriza
ção para o funcionamento dos sindicatos, onde fermentavam as 
doutrinas alviçareiras, onde se esboçavam temidos projetos de 
reforma social e em cujas salas se acendiam as lâmpadas para 
esperar o amanhecer. 

Êsse amanhecer veio, com a turbulência dos aconteci~en
bs .retardatários, após a I Guerra Mundial, de 1. 914. 

Depois de 1. 918, os países compreenderam a necessidade de 
organizar a sua vida interna em bases de compreensão e de hu
manidade, como condição sine qua non para sobrevivêcia da 
sociedade capitalista: não há regime político ou econômico que 
se mantenha à custa de injustiças e de sofrimentos populares. 

Desde então, já com as características modernas, o Direito 
do Trabalho se incrustou nos códigos nacionais e nas próprias 
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Constituições, isto é, como princípio magno de organização do 
Estado. 

Para tanto, influíram, de modo decisivo, as en.cíclicas pa-
pais, especialmente a Rerum Novarum, _de Leão XIII, e as esco
las socialistas. ~sses movimentos anhpodas, paradoxalmente 
convergentes, arrancaram, pela evocação do sentimento ou pelo 
receio de uma revolução, concessões sôbre concessões, cristali
zadas nas leis e na vida. 

E' essa a histó.ria do Direito do Trabalho. 
Quando alguém pegar com suas mãos o código trabalhista 

de uma nação contemporânea, saiba que alí .estão séculos de so
frimentos calados ou de revoltas; saiba que, até hoje, nenhu
ma classe dominante abriu mão de seus privilégios por um ideal 
de fraternidade e que, porisso, nas entrelinhas da composição 
em linotipo, foram escritas legendas e tragédias, a sangue e a 
fogo, porque a humanidade não quís , desde o início, promulgar 
as suas leis com o amar, que ultrapassa as fronteiras, que apaga 
as origens e que. confunde os destinos . 

. Enquanto, na Europa, após uma longa . evolução, os velhos 
povos começavam a criar- como doutrina e como lei- o Di
reito do Trabalho, quê acontecia na América, cuja economia, 
cujas aspirações, cujo passado eram e são .radicalmente di
versos? 

As populações precolombianas floresceram, em determinadas 
regiões, com a caracte.rística de culturas avançadas. 

E' claro que a expressão culturas avançadas - como se 
classifica a organização inca ou azteca - não alcança o progres_ 
so europeu. Mas, as populações autóctones da América, insula
das na profundidade do continente e sem vinculações aos outros 
centros humanos, atingiram um estágio avançado, na sua econo
mia, na sua organização pclítica e, inclusive, no tocante à orga
nização do trabalho. 

E' admirável: tanto ent:re os aztecas quanto entre os in
cas - ao contrário do que acontecia na Grécia e em Roma, su
blimadas pelos estudos filosóficos e jurídicos - o trabalho bra
çal não era motivo de inferioridade e de vergonha. Não poucas 
vêzes, era uma imposição das leis nativas, que parecem ter ou
vido a voz da natureza, antes de quererem ouvir a voz do p>re
conceito. 

Os aztecas estavam divididos em castas e, como acontecia 
nas culturas orientais, as castas eram classificadas em escala 
hierárquica, de acôrdo com a nobreza do serviço de~envolvido: 
militares, sacerdotes, titulados, mercadores, agricultores, ope::-á
rios, artesões, tlamanes e esclavos. 

Mesmo os tlamanes (aos quais eram reservados os miste
res de carga, pela falta de animais domesticados ) se distinguiam 
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dos escravos, porque tinham liberdade e não a perderiam pelo 
simples fato de inferioridade do trabalho por êles desempenha
do na comunhão azteca (MOISÉS POBLETE TRONCOSO, Evo
lución del Derecho Social en América, pág. 54). De onde se 
deve concluir que o escravo perdia a sua liberdade por motivos 
políticos, sem que o trabalho manual representasse uma puni
ção e uma afronta. 

Os incas, por sua vez, possuíam duas leis principais, apli
cáveis sôbre todo o seu vasto império: pela primeira, o trabalho 
era obrigatório, para ambos os sexos, dos 25 aos 50 anos; pela 
segunda, o local do trabalho deveria estar, permanentemente, 
em condições de segurança e higiene, franqueado à visitação pú
blica, a fim de que todos pudessem fiscalizar o modo pelo qual 
se processava o serviço (LUíS' A. DESPONTIN, El Derecho del 
Trabajo - Su Evolución en América, págs. 70 e 72). 

As demais populações indígenas, antes da chegada dos eu
ropeus ao continente, viviam, em geral, na incerteza do noma
dismo e sua organização não tem, para o nosso estudo, impor
tância maic.r. 

Quando Colombo trouxe, para o novo mundo, a bênção da 
cultura européia, as civilizações nativas pereceram, abrindo-se o 
período colonial. 

Embora a legislação reinícola fôsse a fonte histórica do di
reito americano e apesar de os países continentais não enfren
tarem os mesmos problemas da Europa, nós fomos, pouco a pou_ 
co, acompanhando a marcha da vida, aprendendo com as expe
riências dos outros povos e à custa de nós mesmos, recebendo 
de bom grado as lições valiosas que nos quisessem dar e adap
tando às condições locais os institutos, as teorias, os conceitos e 
as idéias nascidos debaixo de outros sóis. 

Não se tornaram necessárias, porisso, as investidas popula
res e armadas para que nossos estadistas se apressassem em 
conceder aos trabalhadores americanos direitos iguais e, em 
certos pontos, superiores aos direitos concedidos aos trabalhado
res da Europa. 

E' interessante registrarmos, no entanto, a diferença de 
critério existente, na solução dos problemas laborais, entre os 
americanos do norte e os latino-americanos. 

Como os norte-americanos chegaram a um avançado perío
do de industrialização, os produtos manufaturados são relativa
mente baratos e, sobretudo, abundantes. De modo que aquilo 
que constitui, para nós, latino-americanos, deslumbramento, 
luxo. confôrto - pa.:a os norte-americanos é apenas o usual o 
cotidiano, o indispensável. ' ' ' 

Vivendo ccnfortàvelmente, o operário, nos Estados Unidos, 
não se preocupa muito com as teorias reno-Jadoras do socialis
mo, cujo maior argumento é a miséria em que vive a maior par-
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te da nação. Por outro lado, constituído, sindicalmente, em enti
dades fortes e decididas, o trabalhador não necessita que o Es
tado lhe dê amparo, através de leis; prefere que o Estdo lhe as
segure, com suas leis, o direito de êle se entender _e negociar 
com os próprios empregadores, através da celebraçao dos con
tratos coletivos, onde ficam adotadas cláusulas que vão .regular, 
em tôdas suas minúcias, a prestação de serviços. 

Enquanto os anglo-saxões da América desenvolvem, cada 
vez mais o seu Direito Sindical e, concomitantemente, as medi
das legislativas pertinentes à defesa do exercício de contratar 
através de convenções normativas - os latino-americanos de
senvolvem a sua legislação especificamente trabalhista, visto 
que o seu operário pede, espera e necessita o amparo estatal, 
pois, não tendo a seu favor as uniões ope.rárias que existem nos 
Estados Unidos, se tem transformado, mais de uma vez, em prê
sa fácil oferecida à voracidade alheia. 

E ' êsse o motivo por que vamos encontrar, na América do 
Sul, legislações trabahistas extraordinàriamente desenvolvidas 
e que constituem justo motivo de c.rgulho nacional, como acon
tece no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai e no Perú. 

Restar-nos-ia, agora, dizermos alguma coisa particular sô
bre o Direito Brasileiro do Trabalho, que, como se sabe, foi sis-
tematizado e desenvolvido após o advento da Revolução políti
ca de 1. 930. 

Os fatos que se prendem ao Direito do Trabalho do nosso 
país se mesclam às nossas lutas partidárias, às nossas campa
nhas eleitorais e aos nossos colapsos econômicos. De qualquer 
forma, é melhor silenciar sôbre êles: nós próprios vivemos êsses 
acontecimentos e , portanto, as gerações futuras melhor poderão 
explicá-los. A história, como certo gênero de pintura a óleo, nâo 
pode se.r vista de perto: exige distância e perspectiva. 

Estamos em marcha, ainda. 
Ostentamos uma legislação trabahista avançadíssima, tanto 

em confronto com os Estados limítrofes, quanto em relação ao 
nosso desenvolvimento industrial e comercial. 

Agora, não podemos parar, pois os r.roblemas se multipli
cam com tamanha rapidez que o~ legisladores, para que cum
pram suas funções sociais, hão de caminhar na frente dos fatos, 
superando os empecilhos e barreiras leva11tados contra a apr-o
vação dos projetos populares, visto que essa situação amortece 
o entusiasmo, a espectativa e a confiança do proletariado no re
gime democrático dos parlamentos. 

Olhando, porém, para a realidade do hinterland, aonde não 
vai a fiscalização administrativa e onde são habitualmeante 
desrespeitadas as normas legais, nossa convicção fica fortaleci
da: o Brasil chegará ao eldorado de suas finalidades últimas 
quando os nossos meios jurídicos de solidariedade social esti-
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verem, realmente, coadjuvados por fatôres dinâmicos consubs
tanciados em uma reforma de base moral e em uma reforma de 
índole econômica, que nivelem os homens - eternamente de-

. siguais - abrindo-lhes, sem restrições, as mesmas portas, as 
, mesmas oportunidades, os mesmos caminhos e as mesmas es-. 
peranças. 

Na última página da sexagésima sexta obra de PAPINI -
O Livro Negro- êle narra a história do poeta inglês que saíu 
pelo mundo moderno, com a alma povoada de ilusões, em busca 
do Paraíso, por não admitir que Deus, o Supremo Artista, hou
vesse destruido a sua obra prima. 

O poeta deixou a marca· de seus passos em tôdas as estra
das. Subiu à montanha, vizinha das estrêlas; caminhou pelas 
planícies, vizinhas do horizonte; desceu ao abismo, vizinho dos 
infernos. Depois, exausto e vencido, o viandante se abrigou no 
fundo de uma gruta, adormecendo sôbre os musgos. 

No sonho, entre arcos de luz e clangores, apareceu-lhe o 
Criador, para acalmar a sua angústia. 

Contou-he que Adão e Eva não tinham sido expulsos do 
Paraíso. Como condenação secular, a espada de fogo dos arcan
jos tocara suas pupilas, a fim de que êles, cegos e sem a chama 
divina, procurassem inutilmente, tateando, com a chama d a 
ciência, o Paraíso eterno, indestrutível, imutável, dentro do 
qual os homens- sem saber- hão de caminhar, apertados no 
cilício dos se11s egoísmos, dos seus dramas e de suas aspirações 
insatisfeitas. 

Ao acordar, · a luz entrava pela bôca da caverna. Alguns 
pássaros cantavam. A naturez~ era a mesma de sempre. Mas, 
êle começou a descobrir - lembrando as palavras do Criador 
- em cada nuvem, em cada ramo, em cada grão de areia, um 
encanto novo, que enchia o seu coração de paz, de felicidade e 
de alegria. 

Foi quando o poeta inglês compreendeu aue a sua caminha
da fôra inútil, pois o Paraíso está, todos os dias, ao alcance das 
mãos do homem e poderia ter sido encontrado, até mesmo, no 
fundo do seu quintal de Londres. 

Os povos, também, como o personagem de PAPINI, somen
te ~erão senhc.res do Éden, somente chegarão ao Walhalla e ao 
Olimpo, quando nós, homens, soubermos encontrá-los no jardim 
das nossas próprias casas, entre as brasas dos nossos fogões e no 
coração dos nossos semelhantes. 

16 ' 



STAD o· DO PARAN~ 
CURITIBA, QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1953 

.. 

CONFER~NCII\ DO PROF. I 
HUM~ERTO GRANDE I 
No Co l6 g io r~ ovo Ateneu 

Convidado pelo Diretoria da ' 
«FedcraGão dos Trabalhadores i 
n as I ndústrias do Paraná >, o / 
P rof. Humberto Grande, ilus
tre Procurador Geral da J u s- ' 
t iça do 'l'rabalho C' eu1 éril o 
Prof. da Facultlud,• d e Tlit'(~ it n 

de Curitiba, proft•riJ•á amanil5 , 
às 20 horas, no Salão Npbr-e 
da «As:mciat;ão de Ensino No
Vo Aten eu», unia impodn nt., 
conferência sôbn, ti1H1à de nllo 
in terêsse para as c las.,Ps tra. 
balhadoras, integrando-se esflll 
s ua palestra, n os programas I 

oficiais do «Dia do 'l' ra balho ' · 
A Direçã o do Curso de L <'· 

gislação Sindical e do •rraba
lho do Paraná por nosso inter· 
m édio, está convidando oro a)u· 
n os diplomados n aqu êle Curso 
no ano de 1952, bem como os 
q u e estiio matriculados no CO!'

ren'le ano letivo, para que com
pareçam a essa ::;oicnidadc de 
a lto sentido cu!lUJ·ai. 

O P r oL Dr. Humberto Gran
de, d everá chegar à Cut·itiba , 
vindo da Capital da R epública, 
hoje e para esperá~lo no Aero
porto de Afonso Pena, foi OI'· l 
g a nizada u ma comissão de i r a- I 
balh~dore~. I 



Diretor: ARISTIDES MERHY 

CURITIB1\, Q 30 DE ABRil. DE 1953 

aio em Curitiba 
O programa elaborado p 
ferência do dr. Hum bc-r 
os srs. Armando Stamm" . .;MI..., . ... 'V __ ...,_ 

Acompanhado~ do snr. João Sebasti.:<o. v~al da 
Justica do Trabalho em nosso Estado. t ' '-· am-nos o 
praz~r de •uma grata visita. ontem. os ;.;. - · Armando 
Stamm e Cony Germano, presidente e •.-~ce-presidente 
respectivamente. da Federação dos Trabalhadores 
nas Indúsrtia~ do Paraná. 

In!ormaram-uos, os il\lstres 
visitantes, das providências to
madas pelas entiqades de clas
se, em colaboração com órgãos 
do Covêrno, para as !estivida.
des d-e 1• de Maio ~ data uni
versalmente consagrada ao 
Trabalho. 

Terão este ano as festlv.ida
des um cunho especial, pe1a 
passagem do 1• Centenário · de 
Emancipação Politica do Pa
raná Cuidaram, pox·isso mes
mo âs entidades, da elabot·açiio 
de um acurado programa de 
solenidades, destacan<~o-se bri
lhante conferência a ser profe
rida pelo ·Professor Humbe1·to 
Grande Procurador Geral do 
'l'rabalho e nome d.e acentua
da projeção nos meios juríid
cos do Estado O programa, 
elaborado pela · Delegacia Re
gional do Ministério do Tra
balho, Secretaria do Trabalho 
e Asistência Social, ·~"'ederação 
c\os Trabalhadores nas 1ndús
trias do Paraná e os Si-ndica
tos de Trab11-lhadDres na In
dustria de Curitiba, constará' 
das seguintes festividades: 

1• - Sessões cinematográfi, 
cas às 9,30 horas, nos Cinea 
Luz e Palácio; 

2• - Sessão· teatral com a 
peça Infantil (<A Revolt&. dos 
Brinquedos" , na Sociedade 

Duque d,e Caxias, também às 
9,30 horas da manhã; 

3• - Sessões cinematográfi
cas em vesperal às 19 horas. 
nas Sociedades Operárias Be
nificlentes Vila Morgenau, do 
Ahú, Seminário e Internacio
nal da Agua Verde; 

4• - Con.ferência do dr. Hum
berto Grande, Professor c Pro
curador GPral da Justiça do 
Trabalho, a sei,' proferida às 
20 horas, no salão nobre da Fa
culdade de Direito de Curitiba, 
à rua Emiliano Pe,rnPta, 278. 
Após a palestra, haverá, no 
mesmo local, nm anima 
((ShOW)) artístico. 

Colaborando para o maior 
brilhantismo elas f estividades 

deste ano do Centenário - , a 
PRB-2 vemo irradiando, desde 
o dia 26 p. p. ,palestras diá
rias às 11,45 horas. 

Para as matlnadas nos (Jj, 

nes Palácio, Luz e Sooilld!i.de 
Duque de Caxias ,a Federà.g'\.1 
e . Sindicatos dos Trabalhado
res nas Indústrias e a De~e
cia Regional do Trabalho, (;.:,
t.ão distribuindo ingressos q•J~ 
poderão ser proclurados dm 
suas r espectivas !led~>~ . 

CHEGA HOJE o D~. 
HUMBERTO GRANDE 

Ao que nos Informaram 1>S 

Visit<lntes, está sondo espetàdo 
hoje em nossa capital o dr. 
Humberto Grande que será r'! 
cepcionado, no aeroporto, pelo 
mundo sindical de Curitiba, 
~rutorida.dcs e populares. S.S. 
ainda hoje entrará em contl'..c• 
to com as entidades de cla.&
se, havl'ndo como é natural, 
inusitado interêsse pela conf~ 
rência que deve1·á pronunciàr 
dia 1 • na J1'p..,ultl"'4" ti" ".l
rei to, 



DO ·DOMINGO, 5 . DE~ABRIL DE- ) 953 

\ · cunso DE LEGISLAÇÃO si~icAL-E \ 
. DO TRABALHO DO PARANA . : .. ··~ I 

Conforme noticiamos. amanhã, 
às 20 horas, em sua séde, ·na' rua 
Emiliano Perneta, 278, (edif!cio 
do Colégio Novo Ateneu). terão 
inicio às aulas dêsse Curso, rela
tivas ao ano letivo corrente. 

Estão matriculaçios. 123 alunos 

exerce . a lideranca da ban,çadl} d.Õ \ 
PTB . - ' J' 
. Terá essa aula carater festivo, 
devendo comparecer incorporados 
os alunos que, no ano passado, 
obtiveram o diploma de Técnico 
em Direito Social, bem como re
presentações das instituicões sin
dicais desta Capital. 

FRAQUEZA GERAL 
A aula inaugural, de ' amanhã 

será dada pelo s~. Gà.stão Vieira I VInho Creosotadn 
de Alencar. deputado a Assem- .1 
bléia Legislativa do Estado, onde ( S• ···e1ra l 

-------------------
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AULA INAUGURAL DO CURSO DE LEGIS-~ salão nobre da Faculdade de Direit9 de Curitiba. 
J..I\ÇAO SINOICAL E DO TRABALHO DO PARA~ Ao alto, o Dr. De Souza Ferreira, 
1-;J\, - No l'liC'hê, exp!·essivos flagrante!' ela aula ciava a óração de abertura da 
in:<uF,Utal do Cur~~o ele Legisla~ão Sinlli('al e do baixo, parte da numerosa assisten · 
l'tahalho do P:traná, proferida pelo Deputado Viei- / acontecimento que teve marcante 
r:• ele Alencal', em sessão solene que se efelivou no nossos meios jurídicos sociais e tmiVI.."''sitários. --



No dia 16 do me:; em curso 
deverá chegar a Curitiba, on
de por uma semana será hós
r>ede .uma da.a figuras mais 
b lthant der ais justa rl!
putação na literatura juridi-

riogrande : e Dr. M~r 
Victor Russomauo. 

em todb 
zart ~Jctor 
colabor dor 
das revis 
quer cstrangetrM; 

visitante 
pro-

tantemente efiiCOJI.Itn.-fls seu 
nome assinan o ariJp que 
valem por verda~lras mon~r 
grafias, .como eejam. Derecho 
Del Trabajo (Buenos Aires -
Argentina). Derecho Labo~ 
(Montevideu ~ Uru~ • 
vista Juridica <Trujillo ~ Pe
rú), Revista Forense fRio). 
O D eto (Ri'o). Traba e 
.Seguro· Social' (Rio). Revista 
do Trabalho (Rio). Legislação 
do Trabalho <São Paulo). Re 
vista .Jurídica (Porto Alegre). 

Entre suas obras, cujo pres 
ti1,;:o i;::telectu~l a~umiu inve
jav&ia. proporções, des tacam
se C9mentarios à Consoli'da· 
ção das Lel• do Tra lho, 
cujo eclâl iste 

- PAG. TRtS ._._.;... ________ _ 

I)a sua concepção, a 
<" • · icnica tr;!l.dJiiitJ .... IIIIfl 

te usada plee!~lo~s~êii~~~'J!!I~~~ , .. -...IIJ!I:eJim · cr es c 
Direi Jll'dlclari'o. 
pubiTcaçã9r- ainda 
cu;..:. primeira ediç-ão foi lo·go 
esgotada, os comentadores da 
r:ossa le torganica do Trabalho 
llmitaram-.se a citar seus ar· i<-

nor
oplnlões de 

ct;lm apolo em 
ilustração, acut

grande brilha e pers-
picácia de inteligenci'a. 

O Dr, Mczart Victor Rus
somano vinha de há tempo, 
demonstrando grande interes
se e carinho pelo nosso Esta
do havendo voltado sua aten-
çã~ para o proj Con-
gre:::so de Direito d·ea, 
llzado pelo .Dr erto 
Grande para se efetuar por 
ocasião ·las festas 
tivas do centen 
ná. 

.Nesse sentido, por carta:; e 
te1egramas, por t'ÜUr vezes. 
poz-se em com caçlo cona 
os amigos e ad raa~ que 
aqui possuem, os quais, por 
sua vez, tinham aejo de s~ 
por em contacto ata ch.e 
do com o ilustre escrito~- rr. 11 

Como até este m omef.lto ain 
a não se concr • '"! o cer

tamem jurídico ideado pelO I 
Procurador Geral da Ju.tiça j 
do Trabalho e como o Dr. o- , 
zart Victor RUMOilllUlO pnrtl
ciparâ de ~gual cevtamllll qu, 

auspicios. 
O Dr. Mozart Victor Rue

soma no <lceitou com c hol 
o convite e aqui chegar! nc( 
proxi'mo dia 16, devendo reall• 
zar a 17 uma palestra que• 

Centro, sob o tem cORJi. 
E DESENVOL 
O DffiEITO DO 

BALHO~, e no dia 19 uma 
tra, sob o tema: «FUNDA· 
MENTOS DO DffiEITO 
TRl\BALHO», na FI\Culcl..., 
de Direito de Curitiba. 

O dia 19 está consagrado a 
varias visitas que o emi'nente 
professor de Direito Conslltu~ 
cional deseja fazer aos noaaoa 
estabelecimentos . industriais. 
Está sendo elaborado,' tambenL 
em t:onjunto, por aquele dollt 
orgãos jurldicos tão e t'lto 6 
br:i'lhante que Curlfiba · o ~ 
raná receberão, durante um• 
semana, no se seio acolhe· 
dor e já hoje de tão consa• 
grado prestigio in.tele tuw.l 
nossa patria. 



"Origem e desenvolvimento do Direito do Trabalho" 
Conferências do Dt·. ~lozart Victor ltussomano em nossa 

-capital-
No dia 16 do mês em curso de-1 i do Trabalho na América berto Grande para se efetuar por 

verá chegar a Curitiba. onde, p 1. Tese aprovada pela VII oca&ião da~ !estas comemorati-
uma semana, será hóspede. l1DU Conterência Intcramericana de \"as do centenário do Paraná. 
das figuras mais brilhantes e de gados. de Montevidéu. Nésse senido, por cartas e te-
mais justa reputação na literatu- fóra essas obras. condensadas 

1 

legramas, por várias vezes poz.. 
ra jurídica riograndense: o DL livros cuja divulgação tem :,e se el]'l comunicação com os aml· 
Mozart Victor Russoma.no . t ft'1to intensa em todo o pa [s. é gos c admiradores que aqui Í)os-

0 eminente visitante é jurista I o Dr. Mozart Victor Russoman-: .-;ucm. os quais. por sua vez, Li
de escol, sendo professor de Di.- at'vo colaborador das mais renu- uham desejo de· se por em con· 
reito Cc.nst.itucionaJ na d o--· s revista.<; ·pecinl'?:adas, tacto ma!s chegado com o Uu; .. 
nal e renomada Faculdade de quer noss~ts, que cstrange: a;,. t.re escritor brasileiro. 
D'reito da c1uade de Pelota s. nde, -constan emcnte enco m- Como até este momento a.inda 
quele Estado. onde exerce, talll· mos seu nome asBinando nrt,igo.-; 1~ao se concretizou o certame ju-

1 

bém, com brilho e dedicação in- que valem por vardadl}ira~ mono- ridico ideado . pelo Procurador 
comuna a alta função de Juiz de gt·afias. com sejam: Geral da Justtça do Trabalho e 
Trabalho e Presidente da Junta Derecho de! Trabajo rBucuas como o Dr. Mozart Vict,or :Rus-

1 

de Conciliação e Julgamento lo- Aires - ntina). ~orna no part icip1u·á de igual cer-
eal, uma das mais laboriosas c 0E'1Trl~'> oral <Montevidéu tame q11c l.erá Jogar na Baia e 
devotadas do Estado sulino. Uruguail. rca.lizar&. :1 coll\v'~te. rorúerên-

A sua opulenta obra é con~>ide Revi:;La Jtll"íri' ca tTrttjill'o ~1as em Trujillo. no México. o 
rada. especialmente no campo de Perúl. ur:;Q de Legislação· Sindical e 
Direito E-ocial. uma das mais vas- Revist-a Forcm<e t.R.io) . do 'T'raballto daqui e a Faculda· 
tas e p estigiosas do no:;so paí • 'reito r Rio l, d<' de Dire ·to dr Ctu·lt,iba, apro· 
cnde vem exercendo profu in- abalho r Seguro Social rn.i·~~ - v~;>itando -f e dr ~ua viagem, con-
fluência na aplicação do Direito evista do Trabalho rR,iol . vidarat11-l'o nara. realil.ar aqui 
do Trabalho . Legislação do Trabalho (Sãc• duas palc:;tras, :>ub seus au!!pl· 

E, oJmo dissemos. wna das Paulol. cios. 
mais amplas e vastas que possui- Revista Jurídica. (Pôrto Ale- O Dr. Mozar 
mos, como se verá pela sua bi- grc). 
bliogr'lfia que é a seguinte: Entre suas obras. cu.k~ préstí-

OBR"S PTJBLICADAS: g;o · ltelcctual asmmiu invejáveis 
1 - Comentár·o sà C:msolida.· orções. dt>stacruu-se · Comen-

ção de s Leis do Trabalho 3 ios 11. Consolidacão das Leis do 
lumef ' flbalho, cujo mérit,o especial 

1.a e"i<;.ã:> - 19.'i2 nsiste na sua concepção. a qu~.l 
2.a riição - 1953 1.. nbedece à técn'ca tradicioni\l-
2 -- O F 'mpre~~:ad mente usada pelos nossos mais 

gador no Din~ito a. eminentes comenaristas do Di-
La. rdiç.ão - 1961 1952. reito Judiciário. Até a ma pu-
2 ... e ~içá') - 19 ( Pl'ilo . blicação. ainda recent,e. cuja p!·i-
3) ~ Es•uctes do meira ediciio foi hgo esgoLada. 

Traba~ :•o (l:J~~\. os comenta dores da nossa lei or-
4) - Afpec :os gânica do Trabalho limil aram-se 

Trabar1o fl!lf,(}l. a citar seus artjgos. acompanhan-
5) - - O Repouso Sem do-os. apenas, da juri~prudênciti, 

munerado. disseminadas em arcst~s dos no~-
l.a e-:;ção '- 1949. -os juiz,., ~ Colégio j1tcl i ciario~ 

2.a ediçii '> 1951 . do Trabalho . O eminente cscri-
6) - O Empregado ler g·aúeho rom!)CU com ê"'C 

Direito Brasile·ro do s istema. que estava se !,ornando 
(1949). usual, para nr.s dat· Lona obra n-

7> - A prescrirão no Direito liada ao método cios nossos gran-
do Trabalho (1950 ). des comcnt ri~as, como seja o 

I 8) - Férias trabalhistas. de comentar norma por norma ju-
l.a edição- 1950. ríd 'ca . com opiniões de onlcm 
2.a edi.-;ão 1953 no prelo) tra- pesscal. com anoio em cxperiên

d\lZida 11 ra , e pal'lbol. c!'m no- cia, ilustração, acudidacd e g1·ande 
tas e cOQlentârtol! do btilho e perspicácia de in tcli-
MontenP~ gência. 

!J) - O Dr. Mozart Vict!'r Rus~om.n-
da no vinha de ha tempo, demo 
ba.lhr' !1 ~rando grande i..uteresse e ca 
péla Vlt pelo nosso Es ado. havet 
ca a de Advogados sua atenção para o pro-
deu. do CongrE;sso de Direito So-

lO! - A Organ idealizado pelo Dr. HUll'\-

Direit,o de 
o dia 19 consagrado a va-

l
ria.s vistas que o eminente pro· 
fessor de Direito Constitucional 
deseja fazer aos nossos estabelr
cimentos industriais. Está send.J 
elaborado. ian bém. em conjun· 
to. por ll<'lt'~ dols orgãos jurí· 
dicoR do no. n Estado. um pro
grllma de afetuosas festas a.o vl
·' i ta 1 c t ih r>mé1 ito c brilhantP. 
'' U Curit.iba. c o Par ná rcceb<'
rã<J. dm·al'\t uma sen\a11a. nv 

.<;cu l'i() ncolhedor c .lá hoje de 
tão cnn11agrado prc~tlgio intelec
tual em nossa. pátria. 



CURITIB. - Dómingo, 14 de Junh·o de 

PAG. TR~S 

O PRESIDENTE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E primeira quarta-tma • a ... _ 
JU ~MENTO DO RIO GRANDE DO SUL gunda sexta da pr6xtma .. . 

)1.__ mana. , 
- A mlllliÓO do ilustre jurista em nossa capital - Estão, tambem, pro&Tama_ 

Confortn~ antec~amllfl!, dfl. Sua reputação já. ultrapu- daa' vâriaa homeJleiW,I &111 
verá ct.egar terça_feirll' uri sou os limite• da no&88. terra, il e escritor a jurista, ea-
tlba, avião da. Cruzeiro pois, P.m seguida às con!eren tce AI quais, vilsltu a dlver 
do S~ u ,30, o Dr. Mozart elas que pronu.ncJiará e~ liOII estabeleclmentoa l~ 

___ ,mano, Presidea- Curitiba, partirá vara o M6 trlaia ~osso Estado e umu; 
de Conciliação e xico, um d011 ma.i~ adianta pela Federaolo cloa 

Julgamento e Professor Cate- países do mun~!) em I.eaib'l!i:!'t-I .. IJLNqlad nu Industrlu 
drático de Direito Constituclo ção e Dlreitõ ci&Ja, e com a presença 

I da Faculdade de Pelotas. cidade de lo, a honroso tante1 de Slndtoa~ 
O nosso ilustre vi'sltante, co_nvi'te, trá, , ~elll.. eallaar 1 

conforme já tivemos ocasião mais de uma oonterencia. !uemos mais ... ma. 
de registrar, é hoje um dos C1 Dr. M1>~ VIctor Ru.. . o nosso hospede cheprá a 
mala destacados nomes, si· o tem de•n'>na do oa· Curitiba. teroa feira. próxima 
não um dos lideres \fo · eito "nhoeo interess p<:!lo Pa.ra. ás 11S,30 horas, pelo avtio dá 
Social em nosso pais, au or d~ endo por mais de uma Cruzeiro do Sul, rewresaando 
várias obras sobre es e DI rito ao Governo do para Pelotas no domingo ~ 
relto, todalr elas do " amigos partleulares guinte. Em seguida lrt .. 
reputadi<' e prestigio i onta, pedindo in!or Ba(â, onde representarA o Rio 
quai'a tornaram-se já classi re um -:ongresso de Grande do Sul no .2o. Coa 
011 seus magníficos Comenta. 1 que estaria pro g:res8o de· Direito Social, qu; 
rios á <Consol!daçã Leis o período das fes. terá logar naquela CapltaJ. 
do Trabalho». E' emorativas do cente. partindo logo após para o M6-
tor de renomadas as xi'co. 
Direito C<'nstltuclonal. Virá ao nosso Esl:ado, aeom 

Como existiam dúvidas pa- panhado de sua exme., 
811

Pih 
ra a realização desse Congres sa. que 6 formada em Dtre& 
so, em virtude de varias dlfl· to, exercendo atividades p~ 
culdades, o Curso de Legisla. fiilsinnals em p lot

11
s. 

ção Síndi'cal e do Trabalho e 
a Facul(lade de Direito de 
Curitiba, anteciparam_se con
vidando o preclaro jurlstt 
ra :-ealizar &-•1'-Ú duas pale 
tras. 

O convite foi aceito, 
do essas conferencias vers 
rem, respecthamente, sobre 
«Fontes do Dh-elto do Traba
lho:. e cO!:igeos e Desenvolvi. 
mento do DI elto do Traba
lho», a primeira no OW'IrO e 
a segunda a Faculdade 

---·------



iAD 
~ 

Sindica! 
Paraná 

D• , lo r t>ll)lza.r no pt óx im o di'! 17 do corn' nlt · o D r . 
M ozn.rl Vlc to" 'Ru,.soma.n o uma confo•n ·ncia sõbre - ORT0ENS 
DO DIREIT O DO TRABALHO . na s " i<' c: (•,;tp Cu r·s o. à r u:i. 
Emilia no P t• rnetta., n . 278 (Col é~i o !'\ovo At <' n eul. temos o p r·a
zcr d e convidar pa r a ass ist i-la. os Técnico~ C' m Dire ito Sol'ia l. 
iá diplom '1c\o · e os a lu n os do ]li'<'S<' nf <' a no. he m como Sitas 
Exm a;; f'l milia .•. 

O iln«tn• coufe l'e n c ista. ca tNlrat i co d l' D i · •'to Const itucional 
d a F a cu1d a d t d e P e lotas, é uma da~; fi g-ur·as IWO<' m inP tÜ <' s do 
Dil'<' i'lo Social. d o q u a l <' con stitu iu um elos li d<'l'"S. n o nosso 
pa is, co m ohras d e g-ra nd e pt'<'Sf i 1-.do " rcqmtaçii.o. t a is como l' n 
t. r e outr·" s o~ · «C OMEN TARIOS A. C'OI'\SOLTDAC';J.O D.\ S L l<.: I S 
DO '1'11 .. \BALHO ,>. 

C'urili b u , 13 d t· jun ho cl<' 1!J::i3. 

BrPno _,\ r rucln 
Dit 'P(O ·-Pr,., HiclPuto 

).filtn·' y; ,.. nn;, 
DirPt or··SN•r,• a rio i. · 

N. 570 
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li CURITIBA - PARANÁ, TERÇA- FEIRA, 16 DE JUNHO DE li 1953 

CHEGA RÃ MDJ E A CiO-~RI;TI BA O 
. , L- -"'~ 

DR. MOZART;.-VICTO·R RUSSOMANO 
O. JURISTA PRONUNCIARA A.Qill DUAS CONFE· 

IAS DE ALTO TEOR JlJR1DlCO 
çor.r._n-n} 

ariteehX"mc 
·' Cru·;f. rt- do Sul'', qu'•{·atàt~irá , 
o aernporto d~ Afon.<0 'Ptria à~ 
15•30 . 1 1Ha~ . chegará h<"ljfo à f:,sts 
Capl~·· ~:l/r. Mozart Victor Rus
seutru '> . -ihtstre escl'itor e jurista 
g_\\i~t/' ;•ue vem a Curitiba reali 
zàil ' r '1 -JS conferencia!;, uma 
amant.d <' c-uL·a ~PxLa-t'f'ira pro 

amigu:-. f admiradoreE 
í:Ju, •t. d; Jll tL> de C<.lllCi 

:iaçá;, · Julg;.mento de Pelota~ 
'e, sin •lltar;eam~;n+e. catedratic(' 
je D, ·!ito Consti~ucional dess:J 
cidade f:-~--.:h')-5. , à chegade 
fel;tiva rcçfêÇá<.J. 

Conf tm·1 t.:tmbsltt, por mai: 
.ie um ver.' registramos, o nosso 
pre-:::la. , · "~' l.anêe t; rG;!e; n• 
muni,..;:l j!f~lfl.i;b r,; brasileiro, espe 
-~ iaTmeJ te no éampo rlo Direito 
S:'c ai ~: dn :tp!ica-:ilo da 
ào Tn .. bàJL ..... " un:a Jas" 
mais , ' ll ;;i -.. ad,);-; P d 
~)restiglo e l'Pa lcf' . 

Tem sido iniatigavel a ~ua. a•i
:iC:ade quer na. e~fera da . sua. 
-:Jrilhante judicatura, quer na ela
boração d? numerosas Obras de 
Direito do Trabalho. entre ~ 
1uais sóbr.essaem-se, com foros de 
jus!.a notoriedade, os seus "Co-, 
11entar. os à Consolidação das 
Leis do Trabalho". · "O . empre
jBdo e o Pmpreg·ador no Direito 
jo Tràbalbo ". em dois volumes. 

Tem si4CI i:'ªmbem de grande 
-uerito e i!lr.!in;~vel a sua col2bo
·açã.o em re~1.~ta~ e~o:Lrangeiras 
espPcializãuas, ootOOamente da 
Argentina. Uruguai ~ Mexico, o 
ne lhe V!llem I'UI\. in!llusão c:1mo 

•nembro titular da Sóciedade In
rrnac onal de Direito-· Socl:iL Na 
na colabor~lo · latga.mente di

[undida nes~as revistas. tern '~e 
·edicado nã-o só ~:..Dtreito S<.J · 

:rra. com:> ao~ 

ç:Pes e çli 
palSCS. 

Vict;or Rmsomar 
amanhã. às vinte 

aoras e me1a, a sua primeira 
or.fen:ncia ;;obre o tetna. "Fon

tes do Direito do T rabalho" , na 
_:ede· do, Curso de Legislação Sin
lical e do Trabalho , à rua 1Erni
' ranu Perneta. 278 rEdificlu do 
Jolegio Novo Ateneu). 

Sexta-f€iru profenrá. na Facul
c~acte QE) Dire ·to de Curitiba. ~ua 

;lgunda pales tra ven;and:) o te
ma sob!·e "Origem e .De~envolvi

mento à o Direito Social". 
&::lãú d<'.<.J,:)ertundo vivo intere!;

,-;e no~ no<:sos meios illtelec tuais 
e ju : id!cás as conferencias do . 
1luslre hLspede, as quais tet>ío I 
por certo gTande concorrencia. 1 

O confet cnc ~La a merece po:· 
certo. pois alem do s!'u valor in
' electua 1 e à P:d.ensão da ~ua br: 
lhanle e nn.tllipln cultura, illlde f 
ele ju;;tiça in cltut·-se a litPra ri.t . 
tem mostrado sempre grande. ('a-

rinho pela nossa terr:'!·· cU,Ia .v,l;;h 
ta,çã.o considera com alt~ e\nOção 
r. proveito espiritual 

PRAÇA ( 



. ------- -------

tft6ARA HOJE A CURfil 
YI(T(,R 

1 
O ilustre jurista pronu 

· de artó teiMittà 
Conforme J:'Or mais de 

>ea ant~amos. pelo a·.
llnha. .. ~ruzeh'o do · • " 
-atingiri. o aeroportO àe 4! 
Pena 6-11 15.30 horas. cllegarA 
hoje a e11ta Capital o Dr. Mo-

; za.rt Viekt' f,us~, il'ustre 
escritor e Jurls tau!'ho que 
vem a OurMiiba nallu r duM 
conferencla.s, u.ma amanhà e 
outra. sexta- feira próxim~~> . 

Dive1'301 amtgos e a:lmtrado-
res do Presidente da J nta rlc 

e Julgamento de 
Fcl>Otf.s e. simultaneamente. c·1 
~~ctrátko de Du·eito ConsÚtu · 
riuna! dessa cidade, ía!'·lile ão 
à ch;;,p.da festiva rece!'~áo 

Cc·nf:Jrme .também, por mal.& 
de uma vez re6istramos o nos• 
so preclr.ro visit:mte é hoje. no 
mundo jw·idico brasileiro. es· 
pecialmcnte no campo do DI. 
reito Social e da ~cação · d" 
Justiça do Trabalho, uma das 
f!;;.uras mais co_nsideradas e 
de maio1 presti&lo e realce 

Tem sido · fatlrável a sua 
atividade quer na esleJa da sul\ 
brllhD.nte judicatura. quer n a 
~laboração de numerosa.s obras 
de Direito do Trabalho, entre 
11.8 quais sooressaem-se, com 
fóros de justa notol'ié!dade. os 
seus ··comentários é. Conso!!. 
dação das Leis do Trabalho'~. 
"o empregado e o empregado~; 
no Direito do n·a.baiho ., , enl 
c!ols volumes. 

Tem liklo também dl' gra.n • 
de mérit<> e incansárel a sua· 
colaboração em revi~.:.s es. 
trante:ras f'lWeCializadas nota 
d~ ela. Argentina. Uruguni 
e México. o que lhe n<lem a 
su inc ão como membr'.J ti 
tular da Sociedade Internac!o 
nal de Direito Social . Na sua· 
colaboração largamente di!Ull ' 
ciida nessas re istas. tem te 
dedicaC.:o não w ao Direito So 
cial em nossa terra. como aos 

1 
seus ecto.s, orientações e 
diverlli!icaçôes nesses p-;lses. 

I O Dr. Mozart Victor Russo. 
l mano proferirá. amanhã às 
1 \' iute horas e meia. a sua pri• 
meira conferencia' sóbre 'O te~ 

ma "Fontes do Direito do Tra 
1 balho", na ~~de do Curso do 

Legislação Sindical e do Tra
balho. á. rua Emlliano Perne. 
t-a, 27e (Ed1I1cio do C<Jl{•glo No 
vo Ateneu) . 

Sexta-feira proferirá na Fa 
culdade de l!lireito de Curit1• 
ba. sua segUnd~t pale~t :a ver
sando o tema ·aóbre "-Origem e 
Desenvolrimento do Direito So
cial". 

Estão esespert~_ndo vivo 1n· 
terC.SSE" nbs nasS<:I$ meic!, inte
lectuais e judrliços as confe
rências <lo Ü\I tre qospede; as 
quais t-erão Por certo· grande 
conrorrencoia.. 

O con{eren::ista a merec 
certo, pois além do seu · 
Intelectual e a extensão 
brilhante e multipla 
onde é de jUstiça incl 

1 literária. tem mostrado 
1 ~rande carinho pela 
\ ra. cuja visitação· 
• com ai emoção ~__,..-K ... 
plritua . 

Gerente: MIGUEL ROSA 



-~ ,..,..._. __ 
. heg~rtí ~~Gie n Curitiba~ dr. 

O : ~ :c. ::.,~ ..i.'~ jur ·i,sta pr9nunciàJ.·á aqui duas · 
e.\YfliPrências dP alto .teor j:uríclico . 

rt V. Russomano 

1 
Con·f .jr,l.e po,· nÍais de Ulll a 1 Din:ito ·Social e ·da. aplicação 

vez an,c:c..;pa;,;o :·;, pe lo avião da I da J ust iça ; do Trabálho, ·unia 
' lilh! a ··Cn:~Piro do Sub, que · das figuras consideradas c de 
a ti nio·j ,- . ~ ~ a~ro~or to de f..!onso m:'l · m· pres /ígiÕ #,"'#a:lce:~ , · . 
l'cm a ~L~ lõ,i~ .w m s,"' ,t,:l;u:gar.fi Tcn: s!dj;ty ..... gã:ve! a su!\ 
hoj~ a . ('S t:J Cap.<tal o D;·. Mo- ativ~ .. ~sfera .clà 
~ , . .- , ; . ,: ~ <!:· n1 .r;n ~~ l J.no, ilustre sun ori 'u~tura, quer 
eacd t c ,. <) ju!·it;ta gaúcho que na elabora o de mxmer~as 
vem :J. Cur itiba r~talizar ' dÍla'' 

1 
>bras de Dlteito do TrabAlho 

(' Onfc~"mcias. tl1l1a an1a.nhã • 1 ·:ntre a~; qua. is sobresf!n~nLS!-'. · , 
:1 :1 1 a s ~xta-fn1 ra próxima. ..:om fóros . de justa notorli)da-

' de, os seU,s ·. «Comentário.! .à . , • 
Div(' ''Sos ami gos e adm!1-auo- 1 Consolidação das Leis do 'Í'ra· 

. r cs . rJ .. Pr<' sid~ntc .da J unta i· balho», O empregado e o .e ;h-

1 

J,\·• ç- .~~iiiac·~(). e Julga mento pregador no Dlre!t.o 'do Trà.bà· 
<le P 0 ta 's tt, s .m.ultaneamente, lho», em dois volumes. . ·. 
ca.t :· t!> :i.t1 · 1 de Direi to Consti- Tem si.do também de grando t.uci ~r. · tl ~sa c~idade, far-liic- 1 mérito e in~an6ávet· a sua eo
í1.o à • f~ íestiva recepção. laboração em rêvl.it:as estr.ati· 

C?n "o~ . . t:un hém, por mais géiras espcciall.tad.4J, iiofa.da·. 
·le v ma vez registramos, o m ente da Ârgenthtli~ Uruguai 
:).0S S O precla ro visitante é ho• e Mexico, o que lhe valenl, su~ 
je. no munuo jurídico brasilel· Inclusão. co~~ · .. #l\efU):u•o tlt\llar 
ro, er1,ecialmcnte no campo do da SoeiS]. · ... . rnatl.ou~. d(t 

Direito _ . . 1:f;.. !lua e'llab o-
ração I ~s difundh1e 
nessas reVistas, tem B! 4t
dfcado não a6 ao Direito .... 
rei• ! em "nossa terra, C'Jinó &~ 
E~l.!s '1 HpedOII, Orif!ntaÇ('.es e df. 
versificações ne11ses países. 

O Dr. Mozart Victor Rue•~ 
mano proferirá amanhã, u 
vinte horas e meia, a cua prí· 
meira conferencia sôt•re o le
ma «Fontes d o Direito do Tra• 
balho>.>, na séde do Curso de 
Leglslaçã!) Sindical e , do Tra,. 
balho, à"' Rua Emilian o Perne- . 
ta. 278 <Edifício d o Colégio 
Novo Ateneu ). 

Sexta-feira ;pr.ofe rirú, na F a
cuLdade dt- birelto de Curitiba, 
nua se gunda palestra verse.ndo 
o tema sôbre «Origem e De
senvolvimento do Direito s~ 
ela!». '"" • 

Estão despertando ' ivo In te~ 
rêsse nos nossos JD E' los inte
ll!ctuo.ls e jurídicos as confe
rência s do ilu~re hospede, 33 
l}uais t e rãp por certo grancie
concurrência. · 

O conferencista a merece por . 
certo. pois lil~m do seu ·valor 
intelectual e à ·extensão da · su.3 
br!lhante e múitipla . cUlt\1~11. 
onde é de justiça lnclu~r-se ,,a 
lit e rária, t eni .mostrado .-seri'il)re 

. g rande carinho pela · DOfll!a "te;-· 
r a , cuja vi,sitaçào . . considera 
com alta emoção e proveit o 
es.plritfiál. · · · 

•:· 

A'N;'·"'.·,, .. 
I • 



. I 

rt Russomano 
Re,ivindicações .Guarapuava 

Procedente do Ulo Grande do S1.lf·, 'chegou ontem, à noss:1 
Capital, o J>~Ofessor 1\Iozart V~ Russoman(), prt•sideute da Jun
ta de Conci1Jaçiio e Julgamento de Pelotas c simultancan1cntc 
catedrático de Direito Constitucional da Faculdad<~ dessa cidl.l
dc. O ilustre l ' islt.iJltc, tão logo des~mbarcou no aeroporto Afon_ 
so P ena. ompauhado de sua dignissima esposa, esteve no Pa• 
Iácio São Francisco, onae conversou com o govêrnador 1\'lu
nhoz da Rocha. O dr. Russomano fe7.-se acompanhar. n ·sa 
·isita, do d·r . . :Breiui Á:iruda., presidente da Junta de Concilla

i'l Julgament-o de Curitiba. 

N. 572 
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I CENTENARIO DA EMANCIPAÇÃO 

CURITIBA - PARANÁ, QUARTA-FEIRA, 17 DE )UNHO DE 1953 

PARAN 
w 

11 PRAÇA 
-------------------

la.• 

-~-~MANO - Desde ontem, Cnriiiha é hon

r. Mozari Vitor Russomano, es~ritor e ju
• nora Capitu.l I'ealizará duas conferências. Ao 

e ~!v ram Jll'esentes inúmerns n.essoas de desta-

que, que lhe foram apresentar as uoas vindas. Esta noij.e, ' o ilustre 

I 
·dsitante proferirá a sua primeira conferência, no Colégio Novo Ate
neu, discorrendo sobre o tema: «Fontes do Direito do Trahalho>>. As 
fotos que aqui reproduzimos, foram colhillas na ocasiãó <l o ,desem
l.)'lrque do· dr . lUoz;ut Vitor Russom~no, 

DE LEGISl (ÃO SINDICAL 
O TRABALHO, N·O PARANA 

Devrndo reali'l.:u 110. próximo clin 17 tio corl'entc o Dr. Mozart 
v·rtor Huss.om:ulO uma Coll ff'l'f'n ·i,t siJIJ re <· OfUGF:NS DO DIREI· 
•'I O DO TRABALJ CO ·> , na sé de deste Cu r~ o. á rua F:mi!.ano Per
j m -ttn, n. 278 <Colé.;io Novo Alcoeu 1. Lemo,; o pra7.er de convtdar, 
pam assisli-1:•. os Técnic;ps em Direito Social, ji diplom~dos, e os , 

l
' tlllllOS do presen te ano, bem como sw.ts Exmns. familia~ 

O ilust re cinfP.Pncista, catcdráLiéo de Direito Constitucion::tl 
c a F aeuldncte de Pelotas, é uma elas 1 igu ras proeminentes do Di
Je ito Social. do qua• se constituiu um dos l!Je,·es, no nosso po.ls, 
'om obra~ de grande pres tigio e rcpulaçrw, taif' como, ent1·e ou .. 
•ras os «C01\110:N'fAH.lOS A' CONSOLrDAÇAO DAS Lf~TS DO TRA· 
P.A.LIIO,> . 

Cunlitnl 13 dP Junl•o ele HJ53. , 

I lUtJ•:NNO ,\ltltliDA - Dirfttu· - Presidl'nt,~ 

---- MILTON Vli\NNi\ - Dirtt..r-Secretal'io - -------



E51Ab0 DO PARiii~Á 

t •' . ·< v Z .·\ K l' 
m a co:1.ff'rênc'.a do uri~l a {' p of:.-s!wr do Ri<l Grande do 

·:no, n<l e.~F'o 1~obr" <la Facu),,lacl· · de llirdto de Curitiba. "() 
•.. ., o i. ir gisla~ãn sindical , C<liD brilhantismo c {: bsohJ~~~ftfl~<;~t':ti!Jii~ 

ur (. ..-- • • . . , .. 1 o ~.:Uiza o 'lus' r e profes SQr e parte da 
Í i'Z prcs <'nt3 à Fut 1.'d.::d e de Direito de 



ANO XXIX 11 CURITIBA 3.3-feira, 23 de Junho de 1953 
---------..~~------------------------

--Á VISiTA DO Dlt RUSS~MANÓ A-F~DERA\10 
· DOS . TRABALHADORES 

Collforme noticiarpoe em nos~>& 

'

·edição de domingo últjmo, a Fe
deração dos 'l'r a balhaàores nae
Industrias ·.do Paraná; recflbeu a 

I 
visita do Prot. D.r. Vi~or Russo
mano . .Nessa ocasião, o 1tus~1·e vi
sitaate :foi saudado em nome da. 
l!'{:detação pelo Sl", Cony Germa.. 
Qo, vice-pl"e5ident<:: da entidade • 

. Se\\ d.lsClU"so foi o ~guinte: 
"Professor Dr. Vltor Russoma,... 

no: 
A FeciQfM;Ao 1iOIJ 'S'r~wee 

Indústria do .s.t:.do do Pa• 
com indislvcl sat!s.. 

fOSa ,..; ·lta ele V Ex~ 
intimidade sta c:~sa, 

que e a casa do Ir bnlnador. · 
A~l. costumamos Fcntlr estu... 

dar e debater, com senso objeti. 
vo, todas as co,isas e causas que 
dizem respeito a essa apreciável" 
coletividade, que agrupada no& 
vários ~dica~ «o ámbito da 
in :. J.stria, ae conJITega nesta. F e. 
der;:~çãa.. 

Por Isso mesmo, :i presença de· 
tão insigne professor .e çul~or po 
Direito· do Trabalh , cujas 

. ob~ amplamente- diyu~aqas, sãó 
íon e$ ~ pro"eitosa1 e inesgotá- · 
veis· ·tações e ensi1l.a!MfttQJ; -
ficara elevelment assin>:Jada-
nos · a~;~á:la desta entidadll cl116Sis
ta. co!llO uma exi'resslva distin.· 
çlío. 

Na ausêg,e~a transitória do Snr. 
P{.esidentet cabe-me a . dupla hon
ra de' saader tão destacad-:1 Mes
tre e a sua Exma. Senhora, tam. 
bém, figl.tra eX"JlOlleDCial lia CUltU
ra j.udctica rioJrandanse. ' 

Professor Dr. Russom:mo, ant& 
o caminho largo e alnd:~ extenso 
que ó ra estamos palmi"Jhfindo, 
cada ttm de nós, nas respéetlva:r
esféras de suas atividades, tem 
um compromisso atual para com 
o íuturo do .Brasil . • 

Por isso, os qu se encontram 
hoje conduzindo fst; FeclC'I'a!)ão, 
têm sempre evidenciado os propó. 
sitos de estabelecer a monutcmção 
das melhoxes relaç es ent.re o" 
trabalhadores e a. classe patro
nal. pois que, se hã direitos ou. 
tot'gados. é mlatér eselarecc1' a& 
tra.l)alhador, se-.. econhecl-
mento, a e ia de dev~res, 
an!e esses s diretto~. · para 
oue H tonne m <'Dma de mú
tUa ~!~lança, , afJm de qu& 
n:>s~an\ ,taovas tnlciativas na pro
dução e o trabalh.., se desenvol
v~. p melhor bt>m estar do 
homem. 

Não duvido s resultados mag. 
nfficos que d to de fl(YUCO 1em. 
pd advirão, com <• niação dos 
curso"s de Legislatão e do IJ'Taba
lho, n::~ fonnação de r •nsciências 
trabalhista~. Principalmente. o ad. 
vento da técnica. nesse setôr, não 
tardarã, para que, co tmgente. 
mente.' possam ir se consubstan
ciando. ldeáis mais puros, em 
oról do trabalhador. n ;;s suas tu. 
turas conquistas, através àe seu 
próprio esfôrço, e, pela su a pró. 
pria fôrça moral. 

Aqui no Paraná, corr esponden. 
do ao decisivo empenho do Go. 
vernador do Estado, Dr. Bento 
Munhoz da Rocha Neto, adotan. 
do medidas de real Incentivo pa
ra a consecu~;ão das finalidades 
do curso de Legislação Social e 
do Trabalho, que, sob a proficua 
direção do iluatre .Tuiz, Dr. Bre. 
no Arruda, ·com muita r azão jã 
pode orgulhar-se de estar cu!ll
prindo a sua missão, cabe ao Sm. 
dicato acercar.se cada vez mais 
dêste cun;o·. 

Dêste modo, não e~tará longe o 
dia em que - dentro de um es
pirito de maior eompreensibillda
de. voltados para mllis altos des.. 
til'los - poderiio oc ment~res de 
aeaso& ll"IIJJI'S alnc:Ucáis, com ele. 
vaelo 1r tke-preendlmento. neles 
aurem os conheeimentos p11ra 
que melhor compreebdam e pos. 
sam eo"rTttspond.er R suas Impor
tantes · mtssl!es, dentro do Sindi-
cato. 

Snr. Professor Dr. Vitor Russo. 
màno. as &bras magnff!cas e as 
conceituações pro:fundBs de V. 
Excla., devem ser motivo de de
tidas C.Onsidemções, por todos 
aqueles que !e · Inte ressam , slnce
Tamente, pel~ · rrt:~(liÍtude dos pro
blemas em tôrno •do trabalhador, 
os •quáls, V. Excla. não só como 
emérito tratadista. mas. sobretu. 
do. como penetr&rtte. sociólogo, tão 
bem sabe senth". Interpretar e dl
fundir, na realidade da hora pre-
sente. . ., d 

Sil:mlfiquem, pois, a vts• l~ e 
v. Excia., os elevados e patrJótl
cos motivos que a contêm - seus 
elevados ensinamentos - p~rciO. 
sa sem entelr::t - p ara a dl;nnf~ca. 
çiío do Homem e do Trob alho · 

li Número 9.341 



ESTADO DOPA 
Dlntor1 - ARISTIDES MERHY 

CURITIBA, SABADO, 1~ DE AGOSTO DE 1953 

Curso 
e do 
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PARANÁ, SÁBADO, ACOSTO CURITIBA 15 DE DE' 
-----~ ---- ·- ------------ -........- - - --

4 .. ii págbiiJ 

~'~ r:iTRSO DE I~EGISI.AÇÃO SINDICAl, 
. F> DO ~fRA BJ\.I~HO 

... EDITAL \ I 
Levo ~10 conlw. ime·.1to dos senllore~ uJ!liJO!; c~uc seg·unda-feira., 

o,a J1 , do correnU> r,;aJiz:ir-se-:1, neste Curso o e~:ame parcial cor
I í·Spondente' :J,o primeiro cemesLre do ano em cur~.G. 

Obede ~'E'I"á ê:>s~ e:came, quanto à cta L:J. e à U.i.~c lplina, n seguinte orcen1: 

Segui'K'a-feita - dia 17, às 20,00 horas ; lntrr dução ao Direito 

11 

ao Tfilba ·lio. 'I:erç.t-fP.ir~, dia 18 às 20,00 .'10ra3; Prevideneia Social. 
C~t~ arta-f.:Ma, dia l;J , às 20,00 horas; Direito Judiciário e ?:rocessual 

1 d·J Trabl'.'.~l\).· Qtunt"=:ff·:ia, ctia 20, às 20 ,00 hora .• ; Düeilo lnc!ivJdual 
I t < Traba!hq. Sext·l..'feira, 21, às 20,00 hc.ras ; D1reito Constitucional 

I, ~io Traba •. •H'J ,' ,Segunda-feira, dia 24, às 20,0iJ horas; Prática de Le-
;..\!slação Süld:ical. . 

1 As I?!''i'sçn_tes prcva;: ~OtTe~pondem à> discipllllas obrigatórias_. As 

I 
flJculta. tn·as somente se <..E:verao realiZar l)()l' oc.1S1ao do exame _1JnaJ, 
:10 termo do ano l~l.ivo. 

Os· ·senh<..rés ali•nos deverão se aprr:;cnt.a r munidos de JollLJH 

I de papel "'!!maço pauLada. 
Curit.i!l::-,, 14 de Agôs Lo de 1953. 

' (a) Dit. Ni(J 'l'ON VIANA - Diretor-Secretário 

c 
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CURITIBA - PARANÁ, QulNTA-FEIRA, 20 DE _;I · PRAÇA CAR 

===-=~=:,;::::: 

S. • péthi• 

~--------------------------------

CURSO DE LEGISLAÇÃO SINDICAL E DO de conhecimento geral, nas instalações da Associa
'l'RABALHO NO I'AnANA: Com número elevado ção de Ensino Novo Ateneu, onde foi batida a fotn 
de alunos, efeth•a-se, no ano em· curso, pela se- acima que apresenta um aspécto tomado dul'ante 
~tunda vez em nosso estado, o ·curso de Legislação a prova da cadeira de Previdência Social, que vem f 
Sindical e do Tra-balho, em fun'?ionamento, com~ ~ 1 s: ndo ministra~a Jlelo prof. Dr. Libino Grie~~le~··~ _ 



" 

1 ~aA z il}r,~ ·.; o e · • ~ • a 

Ef.RA, . 8 t)E · 'OEZEM:e~o,..,'DE 

BE :tEG~SL{tÇAO ·. ~INDICAV~ 
E DO TABALBO , ·_ . . :-,.. :. 

C O N V'J T, e--- ~~- - ;i·;~ ~: ~ 
. . . ~ ' . - .... -. - . ' ·~ . . ... 

0 Curso de Legislação Sindical e do -Trabalho · tem o prazer de 
,nvJdar o.;; Técnicos em Direito Social, diplomados ·em 1952:' .i! mais l 

!;ellli?las que lhe derem a honra . de des~Jar comparecei·; pa.ra:·11., · ce
l'i~(mia de diplomação dos aJunos 'dêste ... ano (T;tli'_m~;L Dr. lfrerino ' 
Mluda), que terálugat: quarta:reira pl'óiiil:ta. às -18,00 horl$S1 ~~o · 
apdÇtol'ium da Fa~uldade~ _de Direito de . C];l;ritiba'- àv f',l.i)! ~l)'lln~ 1 
P~t'neta n." ?78. 1 ç ·: · • ,; , ·;~ ·. . ' ., ;. d) .. : ,J · 

(:t) MILTON VIAN,A - l>il;êtor; se'çretirlo .:· .. . ' · t 
.~." ., .,.: __ ._. --· • _,_ , , t • -. ~:4' .. , "' !-~ ____ ......... __ 
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õRW<'iCA tA.MlTAaU 

-CURITIBA- PARANA, SEXTA-FI{IRA,-11 -DE DEZEMBRO DR -·1953--=- -N ~0l0~1 0J 
~--=--------- --- ·- -·· ----- ·- · -=·:-·-..-o=~-:::,-.:.___::_ ·==:.::.....-:::-..;;;:::_:,.:;;:;;---::o ··· · - . - --- · ··=...-:·-~:-::-:.:·:-_ __..::_;-.7c···--: ·:--

I fURSo;· DE ·lEGISLAUO,:SitíJiil ' 
- - . :_E;. DO: - lRABllMI:vJt~A~-f:~;;~~:. j 

A· dl•I•JD-~~.~. . ~ - .G:-'~~-i(:~-:I~~\+.:1~ .. ;I .. ~- se&-..n. . ~~ ,~- 1-- ,., _ _,.. .. · - ~~ ·· · ·' utr-st..rs~·-· , .. -··· · -'~ '"··-. ·· ... eos eua- .,. ., 'P'-<-.-...·· ~i>-'· · -~·.- . ,1>.~-

, ' -- . ·.- . ·· . ". > -.- -;·::.: '~·':;~t-Wi:/:~!? -~ 
i • con}ornJe . antec:lJ'\mbs. ' tefi:. p a s" classe..'; P,.o'dpt~.~J: ··-. ,, ~~: 
lugar quli'tta.tetra, à nottlJ; a t'~- : ~~il Satid~.,;.r~ J.gefl: _': t(.~·!<-

! trega dt -diplomas aos no\' os tee- Do Dr. ~z~rl . -y1c~~ ~ .• . . ;. . ~ j 

I. n1oo6 em Dl:n'1.to SOcial,. tormados mano rect'bâu, t~/-'llju•·li,.. ~ 
fs~ :<.ant1 P!_ J() lo .Cw:so ,de Legis_ Diretor o Úguili~.':·· -~~~·- ;l 
· - ·Sfud ...... ~ .do. Ti'a~alho. : . "Renovando ,, os ai,.~' ~ 

~ · pl'imetro. profUndos que- ma~estei'p(W m'b:'" · :1 
paraninfo ttvo da el!cc)lhà. de . mw>~.. -~ 

Dr. JoAo Gou- como homt>nateàdot·l!$~# . 
, J..trt, Mini~ do 'I'rabalho, tiL alunos d<P ou.rs~ ~ tle • Lef~ .· · ~ 
1 à\l11trta e C~rclo. . s nclica1. brllhantén\entê -· djl'lrfdo~ . ~ 

f:sse Utular por vártog e id&Je_ p:>r V. Excla., lamento com~- • 
rlosos .,.motivos, não ptd~ v1f" i'O ca.r que por motivo ·.· ~ :tê~ 
ao Paraná na. data tl!tac!a al.alor estou im~l~trf."!~ ' 
a cerimônlll da diplomação, te~ ausental"•me desta. . clllj.:de .~- da(4 . 

•do, porém, dirigido ao Did~- marra<JQ pa.ra _entNp;' os ee~ J 
Presidente dl!sse Curso, dr. f!ren.. 1icados,. Pe'çO, por~ ,. . *.'- ; 
no Arruda, o telegrama ·que se Exda., transmita a.Qí> _t~~ ~ 
segue: ··Tenho prazer comuniCIU' minhas fe11c1tat;õea e ·JU.tus ~~ I 
aos dignos companheiros da tur. primentos, representà.nc!G.,Dlf, oô:."• ' 
ma do · c~m:o de Legi~ação Slli- trossim, na· solénldadf'.:: A.~
dical e do Trabalho qUe na 1m· sas Saudaçõe~. ltlozitrt.·. Vletor 
possibilidade de comparecer pes. Russomano . · 

~ • 1 
slalmtnte à solenidade, designei ---·-----~-........._-_. ... 
o Dr. Hum bar to Gr$.nde, Pro. 
C'llrador Geral da Justl_ça do Tra-
balho, para representar-me . Re. 
cebam os formandos meus vivos 
cu.mprimentoo pelo feliz coroa •. 
menta de seus esforços pela. ob· 

l ten~.ão do diptom~ ·daquele Cur_ 

r 
so, que . tanto contribue para. o 
exato esrla!'E'cimento dOS , direj. j 

1 tas e deveres dos empregado& e •. 
patrões, facilitando, ~stm, a aplL -

1 cação da leg_islação e · prtncipios · 
da Jus~iça Social • e propi.ciando · 
um ambiente de entendilhento. e 
!'larmonla en~re os trabalhadores 

,, 
J 



O DE LEGISLAÇÃO SINDICAL f. ·DO 
·-.-

TRABALHO 
A Diplomação da segunda turma de T écni 

em Direito Social 
Conforme a" rec1p::::r.os, teve 

4.t. teira, li. noite, a en
je dillllomas a~ noros 

em Direito Social for
ano Pelo Curs:) de 

Sindical e do 'I m 

tribue para o exato esc! 
mento dos direitos e d 
dos empregados e patr·,...., .. ,~ 
cilitando, assim. a a.mpl 
da legislação e principlo.s e. 
Justiça Social e propicia 11m 
ambiente de entendime 
harmonia entre os traballi 
res e as claSI:Ies produtora5'. 
tenciosas Saudações, João G -
Iart." 

Do Dr. Mozart Victor Rl~
man0 recebeu, também, 
Diretor. o seguinte 
"Reno.ando o.:; agr·aaE!c: 
tos profundos que 
PGr motivo da escolha 
nome como homenageado 
ciai dos alunos do Cu.rso 
g!slação Sindical, brl!lf.\'ÚI • 
mente dirigido por V. E:rofa., 
lamento comunicar que por mo 
Uvo de força maior estou Jm~ 
possibilitado de aW3en~ar_me 
desta cidade na data marcada 
r.a.ra a entrega dos certlti~- ' 
dos. PeÇ{J, PGrisso a V. E't !a. 
transmita aos formados as uat 
nhas felicitações e meus c. 
primentos, representa- -

solenfdá4~·1UIID 
Moz•---.. .. 



dtt)loma,~·ão da. st->gund~ turma de tétamaJII'Tol. 
•~m direito social 

uJornH• <tntr•eJnamos, (<•v.:- I f.;,·,;t• l1tular. por \áriw 
quarta-feu·a, à noite. a irnrwrioso:-< motivo~. nii.o 

ga dr diplorw.t~ <JO :-< novos VIr" ao Paraná n a data 
-~~~; t'lll Din'ttu ::5oew I. for- para a cerimônia rla d1 

êst•· ano Pt'lu Cut·so <k I r,üo , l ••ndo, porém, du·!. 
t.âo Sinrlic~l:• c do Traba.- Dirclor-rresidrnl.t• df.ssr 

sn. dr. Rrcnno A1T11da, o 
sid(l ff'ilo. en1 prinl"i- . r-:ran1:1 qu • ::;(' st•gue: 
('(jl\ \'it f' praZ PJ' ('01tiU11iP.ar ~lOS 

rompo nenlr, <'>'l tuf'Jna 
de l,r•g Js!ação Hin 

alho que . 11ft in 1pos;a 
JWS SOa ~ 

manrios n1CUH \'i 

tu:> pc lo feliz cor 
R!'U~< esforGOs · pe ·a 

G.o àtpioma t\aqu~h· 
tanto <.:ontribuc 

f'sc larC'cimcnto 
e devC'rcs doo; cmprC'ga
trões, facilitando.asspn a 

.~ .: ·.::.ca.çao da legis laçao C' p'r :h
ios' !l:t .Justiça :::>oci'll r pro
lHndo um umbi cntc d<• ~n

I.C"'udimcnlo c harmonia cntr,,: 
"os lt-abalhadon•s c élS c·a~s.~ s ' 
Jll'Oliutoras. Atenciosas Saulla
çõcs, Joií.o Goulart». 

Do Dr. Mozart Vicl-ot;,f Jlus- I 
sonl'll10 l"l'C<'beu. tan'rhf>m, I 
:1qu<'!e Di,·<!lor, o ""t;"Uiulc d é:-<
~>ar·;w: <<R<•novan<lo os ap·n.tL•
dnH'n tos pro f undos qu" t,'Ú.la !ll 

f ,,s(,•i JlOl' motivo da ~õl lt:t 

·C\<> !llCH llODIP COillO hdtrl<'l1.1-

(;lp•.<'::<J)L'CÍ;-! ) clog alnos do'<•u,·· ' 
~<,!fi "<lt Lcgh;la<;ão ::5indíea l . lli'Í- J 
ltrrê~cmenée dirigido por V t 
1G':''-;Í3., lamc•nlo comnnlcar quc· I 
1,-j: motivo d!• fôrça nniot· ""
~~ impo~~illiltado dr au;;cntar--lr 
!lY:· dN;ta t'idadl' 11<1 data ma:·- ~ 
~t tl:.t p3ra entrega dos e.-,·til"i
'e;,rd os . P!•<;o, pon::;su, a V. 
~,;b .. transmita ao,; forman 
i;ló::; minhas felicitações c meus : 
e -qmprjmen tos, l'Ppresentando
JI~, outrossim na solenidade. 
Â.t~'ne i osas Saudações, Mozart 
Victor Russo;n:;mo. 




