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Modernização, Justiça e Trabalho. 

Alessandra Belo Assis Silva 

 

Este estudo, fruto de pesquisa de Mestrado, consiste na busca da compreensão de como 

as ações trabalhistas (dissídios individuais) da Junta de Conciliação e Julgamento de 

Juiz de Fora e portanto da Justiça do Trabalho, explicam o modo como os trabalhadores 

têxteis viveram e enfrentaram o processo de modernização e racionalização do 

trabalho ocorrido na indústria desta mesma categoria, durante a década de 50, na   

cidade. 

 

 Trabalho, Arquivos Judiciais e Histórias nas Juntas   

de Conciliação e Julgamento da Zona da Mata de Pernambuco (1979 – 1981). 

 

Cristhiane Laysa Andrade Teixeira 

 

O presente trabalho pretende fazer uma análise sobre os embates jurídicos e as relações 

de trabalho na região canavieira do estado de Pernambuco, Brasil. Utilizamos nessa 

abordagem autos findos do arquivo do Tribunal   

Regional do Trabalho da 6ª Região, produzidos entre 1979 e 1980. Nesse período, 

chamamos atenção para uma greve de mais de 100 mil trabalhadores rurais da Zona da 

Mata de Pernambuco, ocorrida entre os dias 2 e 9 de outubro   

de 1979, que acirra as relações trabalhistas na região. A análise dos processos 

trabalhistas movidos pelos trabalhadores rurais na Junta de   

Conciliação e Julgamento do Jaboatão nos possibilita pensar os significados, princípios 

e funcionamento da Justiça do Trabalho. As Juntas de Conciliação e Julgamento 

permitiram um acesso progressivo aos operadores   

do Direito, garantindo aos trabalhadores rurais a alternativa de recorrer à Justiça do 

Trabalho em caso de não cumprimento e desrespeitos a seus direitos trabalhistas. Os 

processos trabalhistas vão constituir-se em fontes  para análise das experiências dos 

assalariados, acesso à Justiça,  direitos adquiridos e memória do trabalho no campo. 



 

O trabalhador do rádio na Justiça do Trabalho.   

Esperança e cultura, na década de 1940. 

Mário Cléber Martins Lanna Júnior 

 

Rádio e a Justiça do Trabalho foram contemporâneos, difundiram-se na  sociedade 

brasileira e tiveram suas trajetórias cruzadas, na década de 1940. O rádio como 

mercadoria, capaz de unir as pessoas; a Justiça do   

Trabalho, como direito, referência dos trabalhadores. O rádio fez parte da  sociedade em 

diferentes aspectos, inclusive nos conflitos trabalhistas. 

 

O poder de comando em disputa. 

Vinícius de Rezende 

 

Nesta comunicação, tenho como principal objetivo analisar as disputas 

entre trabalhadores e capitalistas, via Justiça do Trabalho, em torno do poder 

de  comando das empresas. Para tanto, tomarei alguns processos trabalhistas  

movidos por trabalhadores do setor coureiro-calçadista de Franca-SP, entre 1950 e 

1980, para solicitar o cancelamento de penalidades disciplinares e  para reverter 

demissões por justa causa. Tais processos possibilitaram   

analisar diferentes tipos de indisciplina no cotidiano de trabalho, a  reação dos 

capitalistas com o intuito de disciplinar os trabalhadores ou   

expurgar do quadro de funcionários aqueles considerados incorrigíveis, e a posição dos 

magistrados do trabalho diante dessas disputas. Dentre as ocorrências analisadas 

destacam-se a recusa dos trabalhadores em assinar   

fichas de controle da produtividade individual; o absenteísmo; a recusa das  empresas 

em aceitar atestados médicos para justificar ausências; as   

discussões e brigas entre trabalhadores e superiores hierárquicos; os casos de baixa 

produtividade; as acusações de prática de sabotagem; entre   

outros. O simples fato de um trabalhador impetrar uma ação judicial para questionar 

uma penalidade demonstrava que o poder de comando não era inquestionável e que 



seria debatido publicamente na Justiça do Trabalho.   

Não por acaso, as defesas formuladas pelos advogados das empresas demonstram uma 

grande preocupação por parte dos industriais em relação ao papel que   

a justiça trabalhista teria em tais reclamações, pois sentenças  favoráveis aos 

trabalhadores deslegitimariam o poder de comando dos capitalistas e poderiam 

estimular outros trabalhadores a tomarem a mesma  atitude. As decisões dos juízes 

demonstraram que a instituição não foi  

invariavelmente favorável aos patrões e que, em alguns casos, impôs limites às 

arbitrariedades patronais, especialmente, quando os juízes  concluíram ter havido rigor 

excessivo por parte das empresas. Dessa maneira, será possível analisar os conflitos 

entre trabalho e capital no chão de fábrica e a resolução destes conflitos por meio da 

intervenção judicial. 

 

O procurador-geral da Justiça do Paraná, Brasil   

Pinheiro Machado, e os sertões paranaenses, 1937-1945. 

Tatiana Dantas Marchette 

 

A exploração dos pareceres jurídicos como fonte histórica permite analisar os modos de 

ver de um operador do Direito em relação à diversidade da população que então se 

tornava visível através das páginas dos autos judiciais. Entre essa diversidade, 

destacam-se aqueles que   

habitavam os sertões paranaenses, e que se encontravam ainda distantes da  aplicação 

das normas judiciárias ao tempo em que a organização da   

Justiça avançava em direção à sociedade como um todo. No entanto, no interior dessa 

população ainda não completamente tangível à governabilidade, havia uma categoria 

tradicional em sua composição: o   

camarada. Composta por trabalhadores rurais temporários, eles demarcarão uma fluida 

fronteira entre o mundo do trabalho e o banditismo,  complexificando o pensamento e as 

ações dos governantes no Estado Novo,   

dentre esses os operadores do Direito vinculados à estrutura do poder do Estado. Chefe 

do Ministério Público do Paraná entre 1939 e 1945, o  historiador paranaense Brasil 

Pinheiro Machado (1907-1997)articulou ações e   



pensamentos para com os "camaradas" e as populações dos sertões de modos diversos e 

em tempos diferentes. A abordagem a partir da sua função como   

procurador-geral da Justiça do Estado do Paraná, aqui, tem por objetivo  trazer à tona 

conceitos sobre Estado, território e trabalho no fazer-se de   

uma trajetória individual marcada pelo pensamento sobre a História. 


