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A magistratura do trabalho e o Tribunal Regional do   

Rio de Janeiro durante a ditadura civil-militar. 

Claudiane Torres 

 

Analisando os debates e diálogos produzidos por magistrados nos tribunais, Tribunal 

Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e Tribunal Superior do   

Trabalho, referentes ao Direito do Trabalho no Brasil, pretende-se ressaltar também as 

principais preocupações e questões com as mudanças legislativas além dos projetos 

políticos e metas econômicas a serem   

desenvolvidas ao longo dos 21 anos de regime civil-militar e seus reflexos no estado do 

Rio e Janeiro. Sem perder de vista os impactos que a legislação   

trabalhista causam nos referidos tribunais e seus magistrados, além dos impactos que os 

debates jurídicos causam na classe trabalhadora, registrados   

em acórdãos coletivos, pretende-se compreender a dinâmica de atuação do  Tribunal 

Regional do Trabalho do Rio de Janeiro e do Tribunal Superior do Trabalho sobre os 

mais diversos temas acerca do Direito do Trabalho. Assim,   

pretende-se também elucidar a estrutura de atuação do TRT-RJ e as principais 

reclamações trabalhistas dos sindicatos através da investigação histórica dos dissídios 

coletivos do ano de 1964 a 1979. 

 

A lei definindo uma nova categoria trabalhista –   

Os artistas como trabalhadores (1928 – 1943). 

Flavia Ribeiro Veras 

 

Getúlio Vargas foi um político que conseguiu estabelecer ligações com o teatro e com 

os artistas em escala nacional, mas, além dele, outras personalidades políticas tentaram 

manter relações com o pessoal empregado   

no setor das diversões. Seu protagonismo na memória da categoria se dá  devido a Lei 

Getúlio Vargas que, tendo sido elaborada pelo político em  1928, reconheceu e 

regularizou o trabalho dos artistas. Depois dela todas as   



outras determinações legais que tentaram regular o trabalho e os trabalhadores, tais 

como a Lei de Sindicalização em 1931 e a Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943 

se estendiam também aos artistas. Com a   

finalidade de entender o espaço dos artistas no interior da classe trabalhadora carioca é 

importante analisar as conexões entre o poder público e os artistas. Isto será feito tendo 

como fontes depoimentos   

pessoais e textos oficiais. As noções de paternalismo de E. P. Thompson e  de 

“mediador cultural”, conforme pensado por Carlo Ginzburg e empregado por Fenerick, 

são fundamentais para a análise. 

 

A atuação de Leonel Brizola na primeira   

legislatura (1947-1951). 

Vinícius Fernades 

 

Leonel de Moura Brizola, ou simplesmente Brizola, é conhecido pela sua  grande 

atuação na defesa do mandato de João Goulart e pelo seu desempenho   

nos governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, além da prefeitura de  Porto 

Alegre. Pouco se sabe, entretanto, sobre sua estreia política. A   

intenção deste artigo é a de contribuir para a compreensão de sua trajetória individual, 

através da análise de sua atuação sob a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro, 

durante seu exercício parlamentar na   

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, entre os anos de 1947 e 1951. 

Longe, entretanto, de um estudo puramente de trajetória, a  intenção é a de entender a 

relação estabelecida por esse líder   

trabalhista com os movimentos sociais do referido período, para uma 

melhor compreensão do cotidiano das políticas trabalhistas. Como desenvolvimento   

dessa proposta e como objetivos complementares, procurar-se-á compreender o ideário 

político do personagem, sua localização no espectro político do   

Partido Trabalhista Brasileiro, bem como suas contribuições para o desenvolvimento do 

mesmo. 

 



Radicalismo, reformismo ou resistências: Os Grupos   

dos Onze em Santa Catarina. 

Diego Pacheco 

 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender como os Grupos dos Onze se formaram 

e atuaram em Santa Catariana nos anos de 1963 e 1964. Através da história oral, busco 

perceber qual era o alcance do discurso trabalhista entre esses trabalhadores, buscando 

compreender como se deu o   

desenvolvimento, no seio dessas classes, da ideologia trabalhista getulista e de um novo 

tipo de trabalhismo, o brizolismo. Além disso, utilizando os arquivos da Comissão de 

Anistia do Ministério da Justiça e do Superior   

Tribunal Militar, este trabalho busca entender a relação desses atores com setores 

conservadores da sociedade, e suas afinidades com os outros segmentos da esquerda, 

inclusive seus vínculos com o Partido Comunista Brasileiro. Com  isso, pretendemos 

entender os projetos políticos que estavam no horizonte desses trabalhadores, 

identificando, assim, o papel que o movimento desempenhou no período que antecedeu 

o golpe de 1964. 

 

Meritocracia e aperfeiçoamento na administração   

pública no Estado Novo: a elite técnica daspiana e o DASP  (1938-1945). 

Fernanda Lima Rabelo 

 

Esta comunicação tem por objetivo apresentar as novas regras do funcionalismo 

presentes no Departamento Administrativo do Serviço Público   

(DASP), criado em 1938 e responsável pela reforma administrativa federal no período 

do Estado Novo (1937-1945). A partir da análise da formação de   

uma elite técnica e burocrática que participou da reforma e que, com o  objetivo de criar 

um sistema meritocrático e eficiente na máquina burocrática estatal, realizou 

intercâmbio em instituições de ensino   

norte-americanas e departamentos públicos no país, examina-se as conquistas e os 

problemas enfrentados por estes funcionários na execução da mesma.   



Analisa-se ainda a atuação do presidente do Departamento, Luis Simões Lopes, que teve 

um papel fundamental na criação do primeiro intercâmbio institucional de servidores 

federais e na execução da reforma. Os técnicos   

do DASP, enviados para o exterior na tentativa de adaptar modelos administrativos 

estrangeiros e teorias de administração científica, tentaram mudar a realidade do 

trabalho no funcionalismo público brasileiro,   

afastando antigas medidas clientelistas da administração e substituindo-as  por métodos 

científicos na formulação de regras, aperfeiçoamento, promoções e criação de planos de 

cargos e salários, além de concursos,   

os primeiros para técnicos administrativos no Brasil. A partir do estudo do  DASP na 

Era Vargas, objetiva-se entender como ocorreu a substituição de uma   

antiga ordem política e de trabalho ligada a medidas patrimonialistas  presentes no 

funcionalismo público para uma nova ordem modernizante e que se   

alinhava aos novos grupos políticos no poder e a medidas meritocráticas e de 

universalismo de procedimentos, presentes na nova regulação daspiana. 

 

 


