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Entre o Negociado e o Legislado: Trabalhadores e Tribunais no Brasil 

 Fernando Teixeira da Silva 

 

A concepção de que a tradição jurídica contratualista é o reino da 

autonomia coletiva, enquanto os modelos corporativos ou fortemente legislados 

são o reino da heteronomia de classe, é uma dessas ideias que adquiriram 

raízes e ocuparam lugar vitalício no pensamento jurídico e na literatura 

acadêmica. Esta apresentação visa relativizar tal concepção a partir da 

investigação de dissídios coletivos que tramitaram no Tribunal Regional do 

Trabalho de São Paulo nos 15 meses que precederam o Golpe de 1964. Trata-se 

de examinar um amplo universo de processos judiciais a fim de analisar a 

abrangência, a efetividade e os limites do poder normativo Justiça do 

Trabalho, ou seja, o poder desta justiça especial e autônoma de criar 

normas e condições de trabalho. O problema central está em saber em que 

medida a Justiça respondeu favoravelmente ou não às demandas dos 

trabalhadores em uma conjuntura de forte organização da classe operária e 

polarização política. 

 

  O velho e o novo, o masculino e o feminino, o rural e o urbano: perfis de 

trabalhadores, reivindicações e estratégias de luta 

Rita de Cássia Mendes Pereira 

 

O Laboratório de História Social do Trabalho da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (LHIST/Uesb) tem sob a sua guarda cerca de 80.000 

documentos – processos trabalhistas, livros de registros, atas de reuniões 

e resumos de sentenças – produzidos pela Junta de Conciliação e 

Julgamento de Vitória da Conquista nos quatro últimas décadas do século 

XX. A esta documentação a equipe de pesquisadores do LHIST/Uesb tem 

empenhado esforços no sentido da conservação preventiva, inventariação e 

sumariação. Tem se dedicado, ainda, ao trabalho de catalogação e análise 

de dados do acervo.  Os dados obtidos são cotejados com informações 



resgatadas de outros grupos documentais, presentes em acervos públicos e 

privados da Região Sudoeste da Bahia, elucidativos do desenvolvimento da 

economia regional, dos modos de organização e das formas expressão do 

pensamento político de patrões e trabalhadores no período. Os resultados 

obtidos são reveladores da importância das condições de gênero e idade 

na definição das relações de trabalho nos setores rural e urbano da 

economia e das distintas abordagens sobre o trabalho da mulher, do menor, dos 

trabalhadores rurais. Revelam, também, diferenças significativas quanto à 

natureza das reivindicações e às estratégias de luta adotadas, consoante 

o perfil dos trabalhadores que recorreram à Justiça do Trabalho pelo 

cumprimento da legislação trabalhista e pela ampliação de direitos. 

 

 

A greve de 1946 dos mineiros de carvão do Rio Grande do Sul e a Justiça do Trabalho 

  Clarice Gontarski Speranza 

 

Maior produtor nacional incontestável de carvão desde o início da 

exploração industrial do minério no país (em fins do século XIX) até 

1945, o núcleo operário do município gaúcho de São Jerônimo abrigava, 

no início da década de 40, quase 7 mil mineiros nas vilas isoladas de 

Arroio dos Ratos e Butiá, formando uma das maiores concentrações de 

trabalhadores do país na época. Em 1946, os mineiros engrossaram a lista de 

operários que cruzaram os braços, e, em alguns momentos, literalmente 

pararam o Brasil. O movimento de 1946 nas minas de Butiá e Arroio dos Ratos, 

em especial, durou mais de um mês, deixou Porto Alegre às escuras, parou os 

transportes e as indústrias da capital. Exemplo significativo da grande 

capacidade de mobilização dos mineiros de carvão do Rio Grande do Sul, a 

greve de 1946 aponta para a crescente desconfiança dos trabalhadores frente 

a uma legislação social não cumprida e a um governo crescentemente hostil 

a suas demandas. Os desdobramentos do movimento envolveram também o processo 

de institucionalização da Justiça do Trabalho em nível local. A análise 

dos processos trabalhistas mostra um divórcio entre as práticas culturais 



de luta e de vida dos operários e a idealização da “colaboração de 

classes” produzida pelo projeto corporativista que alicerçava o Direito 

Trabalhista nascente. 

 

 

  Em tempo de lutar por direitos: Justiça do Trabalho e negociação salarial em Porto 

Alegre de 1958 a 1964 

Alisson Droppa 

 

O artigo visa apresentar alguns resultados do projeto de tese de doutoramento 

em História Social: “A CONQUISTA DE DIREITOS TRABALHISTAS: Justiça do 

Trabalho no Rio Grande do Sul de 1958 a 1964”. O foco principal é analisar 

o funcionamento do poder normativo no período de 1958 a 1964 por meio das 

ações ajuizadas pelos sindicatos patronais e dos trabalhadores da cidade de 

Porto Alegre - RS. Para tanto, são utilizados um conjunto de dissídios 

coletivos que tratam de questões ligadas ao aumento da remuneração dos 

trabalhadores, dos benefícios sociais, das melhorias das condições de 

trabalho, do vínculo de trabalho e da representação sindical 

 

¿Individual o colectiva? La Justicia del trabajo platense en el post peronismo 

Andrés Stagnaro 

 

La ponencia abordara una cuestión metodológica en torno a las acciones 

iniciadas por los trabajadores de la ciudad de La Plata en la justicia del 

trabajo entre los años 1955 y 1960 en el post peronismo. La justicia del 

trabajo en el caso argentino fue pensada para solucionar los conflictos 

individuales suscitados entre los trabajadores y sus patrones quedando las 

cuestiones colectivas -como la firma de convenios- en manos del Poder 

Ejecutivo. Esto diferencia al caso argentino de otras instituciones con las 

mismas funciones en América Latina, principalmente el caso brasilero en el 

que la Justica do Trabalho se encargaba no sólo de los conflictos 

individuales sino que atendía, fundamentalmente, las cuestiones referidas a 



los conflictos colectivos (huelgas, firmas de convenios). Esta situación 

plantea un problema teórico interesante para abordar en torno a la identidad 

de los que acudían a los tribunales platenses. Se propondrá que los 

trabajadores que acudían a los tribunales del trabajo en forma individual 

estaban respondiendo a la formación de una conciencia colectiva -que se 

podría denominar de clase- en la medida en que la experiencia compartida por 

estos actores tenía  un carácter netamente colectivo. Este punto tiene 

relevancia en el caso del marco temporal propuesto ya que las instancias 

formalmente colectivas -como era el caso del Ministerio de Trabajo tanto 

nacional como provincial- se encontraban clausuradas a gran parte del 

movimiento obrero organizado por cuestiones de orden político. Ante este 

contexto la opción por la justicia del trabajo apareció como una opción 

favorable para los reclamos de los trabajadores. Así los conflictos 

individuales comenzaron a dejar traslucir la existencia de conflictos 

sociales colectivos más amplios que no se podían resolver 

institucionalmente por otros caminos y comenzaron a dejar su huella en la 

conformación identitaria de los trabajadores platenses. Al mismo tiempo esta 

recurrencia a la justicia del trabajo politizó fuertemente una institución 

que, si bien siempre había tenido características distintivas dentro del 

Poder Judicial, acostumbraba a resolver los conflictos con cierta lógica 

técnica 

 

    


