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 A Semana Nacional de Arquivos, proposta pelo Arquivo Nacional anualmente, é um 
importante evento no calendário das instituições arquivísticas brasileiras. Em 2020, com 
o tema “Empoderando a sociedade do conhecimento”, a 4ª Semana Nacional de Arquivos 
propõe uma reflexão sobre a importância das instituições arquivísticas no século XXI, de modo 
a pensarmos acerca do nosso papel para a construção de uma sociedade do conhecimento 
por meio do fazer arquivístico e do devido tratamento e publicidade de dados e documentos 
arquivísticos.
 Como não poderia ser diferente, o Tribunal Superior do Trabalho participa da 4ª Semana 
Nacional de Arquivos propondo um “Guia para realização de Exposições Virtuais”, no qual 
a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória, por meio de sua Seção de Divulgação 
de Memória Institucional, propõe formas de realização de exposições em âmbito virtual, 
considerando o tema proposto (a construção e consolidação das sociedades do conhecimento) 
e, também, propõe uma reflexão sobre o fazer arquivístico em tempos de pandemia, quando 
os documentos e acervos necessitam estar disponíveis e acessíveis a todos os interessados.





Introdução
O ano de 2020 certamente será lembrado no futuro como um marco ímpar de nossa 

história. Notamos uma rápida transição no modo de criar produtos e prestar serviços. Algo 
talvez sem precedentes em nossa jornada. Provamos, enquanto espécie, ser possuidores de 
um enorme senso de adaptabilidade, devido às dificuldades enfrentadas e soluções adotadas 
por todos no combate ao coronavírus.

Neste sentido, museus e centros de memória permanecem fechados, sem data certa 
de reabertura de suas portas. Contudo, os diversos profissionais ligados à área de memória 
(historiadores, museólogos, sociólogos, designers, etc) também adaptaram-se ao contexto e, 
hoje, colaboram com o desenvolvimento de estudos históricos dentro de suas residências.

Com o intuito de reduzir a curva de contaminação pelo coronavírus, o Tribunal Superior 
do Trabalho implementou o trabalho remoto no dia 18 de março de 2020. Nestes poucos 
mais de dois meses a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do TST inaugurou 
duas exposições virtuais, cujos temas além de fazerem parte do escopo de atuação da Corte 
Trabalhista, também dialogam com os debates recentes que têm permeado as discussões 
atuais na sociedade brasileira:

1) Exposição: “A Força e a relevância do Trabalho da Mulher”;

2) Exposição: “1º de maio: Diálogo entre Lutas e Conquistas”.

 Mais do que adaptar-se a uma nova realidade, o intuito da Coordenadoria de Gestão 
Documental e Memória do TST é continuar dando visibilidade ao seu acervo, de modo a 
continuar contribuindo para a construção de uma Memória Institucional rica, que engloba 
elementos sociais importantes como a percepção da atuação do Tribunal Superior do Trabalho 
na construção de uma sociedade mais justa ao longo do tempo, por meio das questões 
inerentes a sua atuação no âmbito das relações de trabalho. 

 Nesse sentido, o planejamento, elaboração e realização de uma exposição em âmbito 
virtual fez-nos compreender que esta é uma maneira de dar maior acesso - de maneira livre e 
gratuita, para pessoas de qualquer lugar do mundo, via internet - não apenas ao nosso acervo 
arquivístico em si, mas a todo um conhecimento que se constrói a partir da documentação 
preservada no Tribunal. Compreende-se então que a Coordenadoria de Gestão Documental 
e Memória do TST vai ao encontro das ações que visam a criação de uma sociedade do 
conhecimento, onde as experiências, memórias, produções científicas são e devem ser cada 
vez mais acessíveis ao público, sendo também este público parte deste processo de criação 
do conhecimento.

 

http://www.tst.jus.br/web/guest/noticias-memoria/-/asset_publisher/0qM8/content/id/26335629
http://www.tst.jus.br/web/guest/memoriaviva/-/asset_publisher/LGQDwoJD0LV2/content/id/26389213


Acessibilidade
 A acessibilidade aos nossos serviços e eventos, além de ser uma preocupação ética 
e humanitária, também é uma responsabilidade legal. Atualmente temos uma legislação 
específica e devemos estar atentos a sua implementação.

 Em 1988 promulgada a atual Constituição Brasileira além da ampliação dos direitos 
sociais e individuais houve a inclusão das pessoas com deficiência. 

 Em 1991 foi sancionada a Lei n° 8.213/91, conhecida como lei de Cotas, que tem como 
foco a inclusão de PCDs no mercado de trabalho.

 Em 2000 foi sancionada a Lei Nº 10.098/00 , foi a primeira lei totalmente voltada a 
acessibilidade. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

 Em 2004  o Decreto Nº 5296  regulamentou as leis Nºs 10.048 10.098 e estabelecendo 
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Em 2010 foi criada (Ato CDEP.SEGPES.GDGSET.GP 235, alterado pelo ATO.GP.Nº 344, 
de 27 de maio de 2011) a primeira Comissão Especial de Acessibilidade - CEA no âmbito 
do TST,  com o objetivo de assegurar às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o 
pleno exercício de seus direitos, promovendo ações eficazes que propiciem a sua inclusão e 
adequada ambientação.

 Em 2015 a foi sancionada a Lei  n° 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que 
entrou em vigor em 2016, inspirada no protocolo da Convenção da ONU sobre os Direitos das 
Pessoas com deficiência, que aconteceu em 2006,O documento da ONU tinha como objetivo 
garantir o direito total e igual às pessoas com deficiência, e acabou deixando um legado 
importante para as legislações de acessibilidade de todo o mundo.

 Em 2016 Resolução 230 do Conselho Nacional de Justiça que orienta a adequação 
das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares às determinações 
exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência por meio – 
entre outras medidas – da convolação em resolução a Recomendação CNJ 27, de 16/12/2009, 
bem como da instituição de Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão. Em 
adequação a esta resolução o TST  transforma a Comissão Especial de Acessibilidade - CEA 
em Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão - CPAI . 

           Existem muitas orientações para conseguir a acessibilidade na Web. O World Wide Web 
Consortium (W3C) é um consórcio internacional em que organizações filiadas, uma equipe 
em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a web. Eles 
disponibilizam cartilhas orientando a construção de um site acessível. Segue algumas cartilhas 
publicadas por eles, lembre-se que este ambiente está em constante evolução, por isto é 
necessário estar sempre se atualizando.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
http://www.tst.jus.br/web/nai/principal


https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-I.html
http://https://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-II.pdf
https://www.w3c.br/Materiais/materiais/cartilha-w3cbr-acessibilidade-web-fasciculo-III.html


A tecnologia como ferramenta:
limites, cuidados e possibilidades

 Parece estranho começar a falar dos limites,  mas para um projeto esse é o ponto 
chave. Quando falamos de tecnologia temos a impressão que tudo é possível e podemos 
nos perder em propostas que são inviáveis. Somos bombardeados todos os dias sobre o 
desenvolvimento e incremento de novas tecnologias, além do obsoletismo de outras. Porém 
existem dificuldades de várias matizes e precisamos conhecê-los para que tenhamos um 
projeto sólido e com a melhor qualidade possível.

 Primeiro vamos definir este limite ao qual nos referimos: limite é tudo aquilo que 
mesmo existindo uma tecnologia disponível, encontramos entraves para sua implementação. 
Abaixo listamos algumas, esta lista é apenas exemplificativa,  pois muda de acordo com as 
características de cada orgão e setor:

 Limite orçamentário:  recursos tecnológicos geralmente envolvem gastos, estes podem 
ser com pessoal especializado (programação, edição de imagens e vídeos, etc), com hardware 
(computadores, equipamentos de armazenamento de dados, etc) e software (programas 
proprietários que precisam de licenças de uso)

 Limite de pessoal: muitos locais mesmo tendo pessoal qualificado não podem alocá-los  
no projeto pois inviabilizaria o desenvolvimento das atividades fim do setor, ou o profissional 
qualificado pertence a outro setor e não dispomos possibilidade de empréstimo.

 Estrutura de aprovação complexa e sem comprometimento com o projeto:  Alguns 
lugares tem uma ordem hierárquica extensa, com várias estâncias de aprovação, sem uma 
vinculação muito próxima ao setor proponente/executor, o que  faz com que o projeto ande 
de forma lenta, com várias alterações pelo caminho, algumas vezes voltando com a proposta 
original desfigurada.

 Estrutura de TI: Cada orgão em uma estrutura de TI diferente dos outros, alguns 
dispõe de uma internet rápida, com sites hospedados em servidores  de alta disponibilidade, 
outros ainda utilizam uma estrutura mais simples e com pouca ou nenhuma possibilidade de 
customização de conteúdos.

 Limite de tempo: Outro fator importante é verificar o tempo disponível para a conclusão 
do projeto. Pois mesmo se temos uma estrutura de aprovação vinculada com nossos 
propósitos, orçamento, pessoal e equipe técnica, temos que ter clareza com os prazos. Sempre 
lembrando que prazos apertados não contemplam a possibilidade de problemas corriqueiros 
como um equipamento que dá algum problema e  precisa de manutenção, indisponibilidade  
temporária de internet, uma pessoa que tenha que tenha que tirar uma licença médica.

 Depois de verificar os pontos fortes e fracos, devemos lembrar de tomar alguns 
cuidados:



 Direitos autorais: a violação de direitos autorais além de gerar um desgaste da imagem 
da instituição que é difícil de superar, também tem efeitos legais e financeiros que podem 
comprometer todos os projetos futuros. Muitos não tem acesso a bancos de imagens 
profissionais, pois não dispõe de orçamento para isso, mas mesmo assim é possível ter boas 
opções totalmente gratuitas de imagens. 

 A Wikimedia Commons têm uma coleção de mais de 61 milhoes arquivos de mídia 
utilizáveis   gratuitamente para os quais qualquer pessoa pode contribuir. Outras fontes 
também são fáceis de achar utilizando a pesquisa do Google. Sempre lembre-se de atribuir a 
fonte.

 A Escola Virtual.Gov – EV.G  disponibiliza um curso Noções Gerais de Direitos Autorais   
gratuito no link https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72.

 Tecnologias muito recentes ou incomuns: todos os dias são criados muitos recursos 
que enchem nossos olhos, mas temos que tomar cuidados para que o que seria a cereja do 
bolo não resulte em um problema que pode até inviabilizar todo o trabalho feito.

 Toda tecnologia leva algum tempo para se solidificar e ainda assim, fatores externos 
e imprevisíveis podem retirá-la do mercado. Como exeplo temos o Adobe Flash que por 
muitos anos foi o plugin de vídeo, animações e interatividade mais importante da internet e 
recentemete seu suporte está sendo retirado de todos os navegadores.  

 Não devemos usar recursos no qual o usuário precise instalar programas ou plugins, dar 
acessos ou permissões especiais a programas. Maior parte dos visitantes perdem o interesse 
quando um conteúdo não está disponível de forma simples e direta. 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72


Projeto
O projeto é o documento que formaliza às autoridades superiores do órgão a intenção 

do setor de memória de realizar uma exposição. Neste documento, é apresentada uma 
justificativa da realização do trabalho, bem como o contexto do assunto abordado no âmbito 
do órgão, os objetivos a serem alcançados e o material que integrará a mostra virtual (Ver 
ANEXO I ao fim da apresentação).

 

Passo a passo - pesquisa/criação

1) O passo inicial consiste em verificar se o tema de exposição proposto encontra-se em 
consonância com os valores e com a missão institucional do órgão. Como exemplo, o 
TST realiza pesquisas e exposições ligadas ao tema trabalho e suas diversas vertentes: 
trabalho feminino, trabalho seguro, trabalho infantil, as relações de trabalho ao longo 
do tempo, entre outros;

2) Iniciam-se as pesquisas pela equipe responsável pelo resgate da memória. No primeiro 
momento, todos os profissionais ligados ao projeto são estimulados a estudar de forma 
livre e ampla, geralmente por duas semanas, o assunto que será trabalhado. Após esse 
período inicial é realizado um brainstorm entre os envolvidos. Neste momento, uma 
rica discussão acerca da escolha dos tópicos e subtópicos é realizada. A pluralidade de 
opiniões e a interdisciplinaridade no estudo dos temas é necessária, tendo em vista 
que a exposição virtual destina-se aos mais diversos tipos de público;

3) Feita a seleção, as pesquisas são iniciadas pela equipe. Importante salientar a busca por 
fontes confiáveis e seguras. A internet possui um imensurável acervo de reportagens, 
fotos e trabalhos acadêmicos divulgados. Nesse sentido, não é de se surpreender que 
muito do que é divulgado na rede mundial de computadores não encontra amparo 
verdadeiro na história e na realidade. Portanto, é fundamental que a pesquisa seja 
baseada em referências seguras e fidedignas;

4) Em relação ao ponto anterior, a equipe responsável baseia-se nas normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de modo que todas as citações diretas de livros, 
artigos, papers, páginas da internet são citadas conforme o orientado pela ABNT, 
visando assegurar a integridade da informação veiculada e preservando os direitos 
de reprodução dos autores citados. Em relação às fotos e demais imagens utilizadas, 
geralmente são utilizadas imagens cuja reprodução possa ser feita de maneira livre, 
como por exemplo as encontradas no Google Imagens que podem ser filtradas a partir 
da sua restrição ou não de reprodução no campo “Direitos de Uso”. Quando utilizadas 
fotografias mais específicas, pode ser requerida a autorização do fotógrafo/autor ou, 
no caso de obras de arte, do artista autor da obra.

5) Cada anotação, texto ou fotografia retirada deverá vir acompanhada de sua respectiva 
fonte.



 

 

1) Identificação com 
os Objetivos 
Organizacionais 

2) Pesquisa 
inicial e 
Brainstorm 

3) Pesquisas 
nas fontes 
(primárias e 
secundárias) 

4) Normas 
ABNT 

 

5) Citação das 
Fontes 

 6) Organização 
de toda 
pesquisa em um 
só documento 

 7) Diagramação, 
formatação e 
identidade visual 

 8) Inserção da 
exposição na 
página oficial do 
órgão 

6) Concluídas as pesquisas, organiza-se os tópicos em um único documento;

7) O texto segue para a equipe da área de comunicação, responsável pela diagramação, 
formatação e construção da identidade visual da exposição virtual, fundamental 
para que o texto produzido a partir das pesquisas ganhe um caráter de exposição, 
observando os aspectos de acessibilidade e comunicação.

8) Agora cabe aos responsáveis pela área de tecnologia da informação realizarem o upload 
do material construído no endereço oficial da exposição.

● Em algumas situações (autorização da exposição, aprovação dos textos e design 
gráficos), a equipe responsável pelas pesquisas solicita o referendo da autoridade 
competente, Ministro Presidente da Comissão de Documentação do TST, função 
atualmente desempenhada pelo Ministro Maurício godinho Delgado. Tal referendo da 
autoridade competente dá-se pela necessidade de, no âmbito do Tribunal Superior do 
Trabalho, as ações vinculadas à área de Memória tenham relação com as demais ações 
realizadas pelo próprio Tribunal.





ANEXO I

Projeto de Exposição Virtual





TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

COORDENADORIA DE GESTÃO DOCUMENTAL E MEMÓRIA

DIA DO TRABALHO

BRASÍLIA

2020





Exposição Virtual – Dia do Trabalho – 1º de Maio

Nome da exposição virtual: 

1º de Maio: diálogo entre lutas, conquistas e resistências

1) Justificativa 

A exposição virtual tem como objetivo propor uma reflexão acerca do Dia do Trabalho, data de suma 
importância em várias localidades do mundo e no Brasil. No País, há que se ressaltar também a 
Justiça do Trabalho, em especial o Tribunal Superior do Trabalho, de maneira a procurar compreender 
de que modo as relações de trabalho, as conquistas dos trabalhadores e as transformações do 
Direito em matéria trabalhista ocorreram ao longo do tempo. Para tanto, buscaremos compreender 
a origem das comemorações do dia 1º de Maio, movimentos que no mundo e no Brasil marcaram a 
data, a Justiça do Trabalho nesse contexto, e também como as relações de trabalho são discutidas 
na atualidade. Utilizar-se-ão fontes do próprio acervo histórico do Tribunal Superior do Trabalho, 
tais como fotos e fontes históricas, bem como fontes externas.

2) Contexto no âmbito do TST

É inegável a relação entre o Dia do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, uma vez que a 
Corte é a instância superior da Justiça especializada em questões trabalhistas. Nesse sentido, a 
exposição terá como escopo justamente procurar delinear historicamente como os movimentos 
ocorrido durante o século XIX e início do século XX foram fundamentais não só para a instituição de 
um dia dedicado aos trabalhadores, mas como marco de reflexão das relações de trabalho e, como, 
no caso brasileiro, a Justiça do Trabalho atua com papel fundamental na conciliação de interesses 
entre empregados e empregadores, desde a sua criação até os dias atuais.

3) Objetivo

Propor ao visitante da exposição, por meio virtual, uma viagem histórica, tendo o marco inicial os 
movimentos trabalhistas dos séculos XIX e XX, a consolidação do Dia Internacional do Trabalho, as 
implicações desses movimentos na consolidação da legislação trabalhista no Brasil, destacando-
se como a Justiça do Trabalho é fruto de um contexto de lutas históricas por uma conciliação de 
interesses entre trabalhadores e empregadores, no passado e ainda na atualidade.

4) Composição da exposição

Por se tratar de exposição realizada apenas em âmbito virtual, ela contará com textos (elaborados 
pelos servidores e colaboradores da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória do Tribunal 



Superior do Trabalho, citando as devidas fontes e adaptações), fotos (do acervo fotográfico do 
TST ou externas, citando as devidas fontes), vídeos e demais conteúdos interativos (com devido 
hiperlink relacionada à informação). A exposição estará disponível na página da internet/intranet do 
Tribunal Superior do Trabalho com identidade visual e acesso multimídia a ser providenciado pela 
Secretaria de Comunicação e Secretaria de Tecnologia do Tribunal.

5) Exposição – Formato Linha do Tempo

5.1) Introdução 

O dia 1º de Maio, também denominado Dia do Trabalho ou Dia Internacional do Trabalho, é uma 
data comemorativa internacional instituída em quase todos os países. Em alguns desses 
países, o dia 1º de Maio é feriado nacional, como no Brasil. Essa data reflete a história de luta dos 
trabalhadores por melhores condições de trabalho e a consolidação do Direito do Trabalho nos 
últimos dois séculos nos países capitalistas ocidentais, bem como a consolidação da Justiça do 
Trabalho no Brasil. 

Assim, o objetivo desta linha do tempo é destacar as principais fases históricas do Direito do 
Trabalho, que foram permeadas por pressões coletivas dos trabalhadores sobre o outro pólo da 
relação de emprego – o empregador – e sobre a ordem institucional vigente para a conquista e 
defesa de melhores condições de trabalho, bem como a consolidação da Justiça do Trabalho no 
Brasil.

Em síntese, pretende-se destacar o dia 1º de Maio, o Dia do Trabalho, como marco comemorativo 
das pessoas que vivem do trabalho e da conquista do Direito do Trabalho constitucionalizado no 
Brasil, em 1988, bem como a importância histórica da Justiça do Trabalho brasileira para realizar 
justiça no âmbito das relações de trabalho, contribuindo para a paz social e o fortalecimento da 
cidadania e da democracia.

LINHA DO TEMPO

Peel´s Act (1802)

O Peel´s Act é um diploma legal inglês voltado para a fixação de algumas restrições à 
utilização do trabalho de menores, visando garantir melhores condições de saúde às crianças 
e adolescentes submetidos ao trabalho na indústria têxtil. Expedido em 1802, esse diploma legal 
marca o início da fase das manifestações incipientes ou esparsas no desenvolvimento do Direito 
do Trabalho. 

A primeira fase histórica do Direito do Trabalho, que se estendeu até 1848, foi marcada por leis de 
caráter humanitário que se dirigiam à redução da superexploração empresarial sobre mulheres e 
menores, sem dispor, todavia, sobre salários e limitação da jornada de trabalho, por exemplo. 



Essa fase não contou com a presença significativa da atuação operária, uma vez que, na época, 
não existia uma união e organização de trabalhadores com capacidade de pressão e de eficaz 
atuação coletiva na Europa e nos Estados Unidos em face da superexploração provocada pelo 
novo sistema econômico em expansão, gerado pela Revolução Industrial

. 

Fontes: 

AGUIAR JUNIOR, Valdinei Santos de; VASCONCELLOS, Luiz Carlos Fadel de. A importância histórica e social da 
infância para a construção do direito à saúde no trabalho. Saúde e Sociedade. n. 26 (1) Jan-Mar 2017.

CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do trabalho: curso e discurso. 3. ed. São Paulo: LTr, 2019.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18ª Edição. São Paulo: LTr, 2019. 

“Manifesto Comunista” (1848)

No ano de 1848 foi publicado o “Manifesto Comunista”, de Marx e Engels, obra considerada um 
dos marcos iniciais da segunda fase do Direito do Trabalho nos países centrais. O “Manifesto 
Comunista” parte da análise histórica do processo de lutas urbanas das Revoluções de 1848, que 
perdurou por cerca de um ano e atingiu os principais países Europeus, e da Primeira Revolução 
Industrial (1760 a 1850). Uma de suas maiores reivindicações foi a redução da jornada de trabalho 
de 12 para 10 horas. Essa obra foi marcada pela mudança que produziu no pensamento socialista 
e trabalhista da época, tornando-se um dos marcos principais para a compreensão da História do 
Direito do Trabalho e um dos documentos políticos de maior influência mundial. 



Fontes: 

CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do trabalho: curso e discurso. 3. ed. São Paulo: LTr, 2019.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18ª Edição. São Paulo: LTr, 2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_Comunista

Movimento Cartista, na Inglaterra (1848) 

O Movimento Cartista, na Inglaterra, também é considerado um dos marcos principais da 
segunda fase da História do Direito do Trabalho. Esse movimento de massas originou-se com a 
luta empreendida por trabalhadores ingleses para a conquista do direito ao voto e de melhores 
condições de trabalho. Em razão da influência desse movimento, os trabalhadores conquistaram 
a limitação da jornada de trabalho para 10 horas (em 1849), a proteção ao trabalho de mulheres e 
crianças, o fortalecimento dos sindicatos, entre outras conquistas. 

Fontes: 

CARVALHO, Augusto César Leite de. Direito do trabalho: curso e discurso. 3. ed. São Paulo: LTr, 2019.

DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18ª Edição. São Paulo: LTr, 2019. 



Revolução de 1848, na França

A Revolução de 1848, na França, em conjunto com a publicação do “Manifesto Comunista” e do 
Movimento Cartista, na Inglaterra, é, de igual modo, considerado um dos principais marcos da 
segunda fase da História do Direito do Trabalho. A Revolução de 1948 foi, efetivamente, a primeira 
grande ação coletiva organizada efetivada pelos segmentos populares na estrutura socioeconômica 
da época: a burguesia moderada, a pequena burguesia republicana, os trabalhistas e os socialistas. 
Especificamente os trabalhistas e os socialistas tinham por objetivo a melhoria das condições de 
trabalho. Esse processo revolucionário resultou, na França, no reconhecimento dos direitos de 
associação e de greve e na fixação de jornada de trabalho de 10 horas.

A segunda fase da História do Direito do Trabalho foi, portanto, marcada pela pressão coletiva 
da classe trabalhadora sobre o poder econômico e sobre a ordem institucional vigente, sendo 
caracterizada pela sistematização e consolidação do Direito do Trabalho nos países capitalistas 
europeus. 

A título de exemplo, destacam-se os seguintes fatos relevantes ocorridos nessa segunda fase da 
História do Direito do Trabalho: descriminalização do associacionismo na Alemanha (1869) e na Itália 
(1889); regulação do direito da livre associação sindical na Dinamarca (1874); e lei assecuratória da 
livre associação sindical na Inglaterra (1874), na França (1884), na Espanha e em Portugal (1887).
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A Revolta de Haymarket, nos EUA – 1º de Maio de 1886

Em 1884, uma convenção presidida pela Federação de Ofícios e Sindicatos Organizados decidiu 
que o dia 1º de maio de 1886 deveria a data em que a jornada padrão de trabalho passaria oito 
horas diárias nos EUA. Com a proximidade da data escolhida, os sindicatos organizaram uma 
greve geral. Assim, em 1º de maio de 1886, sindicalistas, reformadores, trabalhistas, socialistas, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_francesa_de_1848


anarquistas e trabalhadores dos Estados Unidos se uniram para pleitear a redução da jornada de 
trabalho. Em todo o país, estima-se que o número de grevistas variou de 300 mil a meio milhão. 
Chicago foi o centro do movimento e, entre os dias 1º e 4 de maio, estima-se que dezenas de 
milhares trabalhadores aderiram à greve. No dia 4 de maio, durante uma manifestação pacífica 
em Haymarket, alguém atirou uma bomba no local onde os policiais estavam posicionados. Houve 
reação policial e, ao fim dos acontecimentos, verificou-se a morte de oito policiais e a presença 
de 60 feridos, sendo que um número indeterminado, mas significativo, de manifestantes foi morto 
ou ferido. A polícia prendeu centenas de pessoas e oito oradores e escritores de destaque no 
movimento foram julgados e condenados, sete deles à morte, por assassinato, sem provas. Na 
atualidade, esse julgamento foi considerado um dos piores erros judiciais da história americana. 

Em homenagem às lutas dos trabalhadores de Chicago pela jornada de trabalho de oito horas 
e em memória à denominada Revolta de Haymarket, a Segunda Internacional, organização dos 
partidos socialistas e de trabalhadores criada no Congresso Internacional de Paris, em julho de 
1889, declarou o 1º de Maio como Dia Internacional dos Trabalhadores. 

A partir dessa época, vários países ocidentais iriam, gradativamente, declarar o 1º de Maio como 
Dia do Trabalho e, inclusive, feriado nacional. Com a criação da OIT em 1919, essa consagração 
internacional do dia 1º de Maio expandiu-se com muito mais força nos países ocidentais. 

Fontes: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_Haymarket

https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional

http://encyclopedia.chicagohistory.org/pages/571.html

Ilustração feita em 1886 mostra a Revolta de Haymarket - Domínio Público. Crédito: Imagens disponíveis em: https://

aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/1-de-maio-haymarket.phtml

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_de_Haymarket
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Internacional
http://encyclopedia.chicagohistory.org/pages/571.html
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/1-de-maio-haymarket.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/historia-hoje/1-de-maio-haymarket.phtml


Ilustração mostra o momento em que a bomba explodiu. Crédito: Imagens disponíveis em: https://aventurasnahistoria.
uol.com.br/noticias/historia-hoje/1-de-maio-haymarket.phtml 
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Encíclica Rerum Novarum: sobre a condição dos operários (1891)

A encíclica Rerum Novarum, editada pelo Papa Leão XIII, em maio de 1891, é também um destacado 
marco da segunda fase do Direito do Trabalho caracterizada pela sistematização e consolidação 
desse ramo jurídico especializado. O documento papal, situado no contexto da Revolução Industrial 
e seus desdobramentos e dos movimentos de trabalhadores do século XIX, retrata a manifestação 
oficial da Igreja Católica acerca da condição precárias vivenciadas pelos trabalhadores, exigindo 
postura mais compreensiva tanto do Estado como das classes dirigentes sobre a necessária 
regulação das relações de trabalho.
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Você sabia? Há um quadro do pintor italiano Eliseu Visconti na Sala de Reuniões da Presidência 
na atual sede do Tribunal Superior do Trabalho, que retrata o Papa Leão XIII e a encíclica papal 
Rerum Novarum.
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Retrato do Papa Leão XIII (1941) Imagem disponível em:  https://eliseuvisconti.com.br/obra/p249/

Constituição de Weimar, da Alemanha, e criação da OIT (1919)

A Constituição de Weimar da Alemanha e a criação da Organização Internacional do Trabalho, em 
1919, após a Primeira Guerra Mundial, marcam a fase de institucionalização do Direito do Trabalho 
nos países de economia central e o surgimento do denominado Constitucionalismo Social, incluindo 
nas Constituições importante rol de direitos sociais, especialmente trabalhistas e previdenciários. 

A Constituição de Weimar foi elaborada, em 1919, na Alemanha, após a derrota na Primeira Guerra 
Mundial, representando notável avanço na História do Constitucionalismo. Essa constituição foi 
o marco do movimento constitucionalista que consagrou direitos sociais e uma das primeiras no 
mundo, juntamente com a Constituição mexicana de 1917, que garantiu direitos aos trabalhadores, 
constitucionalizando o Direito do Trabalho.

Como parte do Tratado de Versalhes, firmado em 1919, foi fundada a Organização Internacional 
do Trabalho – OIT – que editou várias convenções internacionais do trabalho protetivas dos 
trabalhadores em geral. Para se ter uma ideia da importância da OIT, ela aprovou mais de 60 
Convenções Internacionais do Trabalho entre 1919 e 1939, em apenas 20 anos de existência.
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O 1º de Maio no Brasil: dos movimentos de trabalhadores no início do século XX à Revolução 
de 1930

No fim do Império, em 1889, existiam 55 mil trabalhadores no Brasil que laboravam em indústrias 
ou outros segmentos empresariais urbanos, a maioria imigrantes alocados em oficinas e poucas 
fábricas de grande porte. Existiam ainda cerca de um milhão de escravos recém-libertos não 
absorvidos pelo insipiente mercado de trabalho. A abundância de mão de obra imigrante levou os 
escravos libertos a constituírem um imenso exército industrial de reserva, sem força política na 
jovem República, o que resultou em poucas leis trabalhistas entre a abolição da escravatura (1888) 
e a Revolução de 1930.

No início do século XX, os trabalhadores brasileiros passaram a comemorar o 1º de Maio com 
grandes manifestações, como a que ocorreu em 1906, no Rio de Janeiro, após a realização do I 
Congresso Operário.  Em muitos outros anos da Primeira República (1889-1930), o 1º de Maio foi o 
momento de reivindicar e demonstrar a força dos trabalhadores organizados em algumas cidades 
do País. As principais reivindicações eram a redução da jornada de 12 horas para oito horas de 
trabalho ao dia, a abolição do trabalho infantil (crianças de 6 anos eram trabalhadoras) e a proteção 
ao trabalho da mulher.

O ano de 1917 ficou marcado por grandes greves no País.  A primeira greve geral ocorreu na 
cidade de São Paulo. A repressão estatal foi violenta, o que desencadeou a adesão massiva de 
trabalhadores ao movimento grevista, paralisando São Paulo por oito dias. Ao fim da greve, os 
donos das fábricas aceitaram conceder aumento salarial e analisar as demais reivindicações. Essa 
greve influenciou grandes paralisações nas cidades de Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Porto 
Alegre, com a criação de algumas leis importantes nos anos subsequentes.

Em 1919, ocorreu uma das maiores manifestações de 1º de Maio, tendo como palco praças e ruas do 
centro do Rio de Janeiro, capital do País na época. Depois desse período, as manifestações no dia 
1º de Maio reivindicando direitos trabalhistas tornaram-se, por certo tempo, relativamente escassas.

Em 1923, é criado o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), por meio do Decreto nº 16.027 do 
Governo Federal. Vinculado ao Poder Executivo e de caráter consultivo, o CNT objetivava “ocupar-se 
dos sistemas de remuneração do trabalho, contratos coletivos do trabalho, sistemas de conciliação 
e arbitragem, trabalho de menores, trabalho de mulheres, seguros sociais, caixas de aposentadoria 
e pensões de ferroviários” (art. 2º do Decreto nº 16.027). O CNT foi o primeiro órgão do Estado 
brasileiro a tratar de questões ligadas às relações de trabalho e previdência social, sendo ainda o 
precursor do Tribunal Superior do Trabalho e da Justiça do Trabalho como um todo.

Em 1924, o Decreto nº 4.859 determinou que o dia 1º de Maio passaria a ser considerado feriado 
nacional, dispondo ser esse dia “consagrado à confraternidade universal das classes operárias e à 
comemoração dos mártires do trabalho”.



Em 1928, o Decreto nº 18.074 deu novo regulamento ao CNT, definindo-o como “corporação destinada 
ao estudo dos problemas da economia social e de todos os assuntos que possam interessar à 
organização do trabalho e da previdência social” (art. 1º). No art. 10 estabeleceu, entre as suas 
atribuições, “propor ao Governo as medidas que julgar convenientes no tocante à previdência social 
e à normalização do trabalho”, “impor multas aos infratores das leis e regulamentos a seu cargo” e 
“organizar o seu regimento interno”. 

Entretanto, regra geral, a Primeira República caracterizou-se pela ausência de uma política trabalhista 
que aperfeiçoasse as relações de trabalho, com poucos diplomas legais tratando dessas relações e 
uma tendência coercitiva manifesta contrariamente ao sindicalismo e ao movimento trabalhista, de 
maneira geral. Aliás, atribui-se a um dos presidentes da República dessa fase, Washington Luís, a 
seguinte frase expressiva e severa: “a questão operária é uma questão de polícia”.

Apenas com a Revolução de 1930 é que o trabalho, o Dia do Trabalho e o Direito do Trabalho iriam 
ingressar em uma fase mais densa, rica e de institucionalização do campo jurídico trabalhista no 
País.
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A Revolução de 1930 e a institucionalização do Direito do Trabalho e do Direito Processual 
do Trabalho no Brasil (1930 a 1945)

A Revolução de 1930 pôs fim à hegemonia no setor agroexportador de café no Brasil, deflagrando 
inúmeras transformações que iriam mudar a face da economia e da sociedade brasileira nas 
próximas décadas. Aprofundou-se o processo de industrialização e de urbanização do País com 
políticas públicas claras dirigidas à diversificação setorial regional e industrial da economia brasileira. 
Abriram-se canais de incorporação e participação de segmentos sociais antes excluídos, como as 
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mulheres (que passaram a ter amplo direito de voto na Constituição de 1934) e os trabalhadores 
urbanos, que passaram a ter ampla e diversificada legislação trabalhista protetiva com respeito às 
suas condições de vida e trabalho no setores industriais, de prestação de serviços e financeiros 
da economia. Embora o Governo Vargas tivesse uma dimensão inegavelmente autoritária e 
populista (1930-1945), o fato é que ele criou e/ou desenvolveu instituições de campos jurídicos que 
incorporaram no sistema socioeconômico e político grandes setores sociais populares. O Direito 
Individual do Trabalho expandiu-se consideravelmente nessa época dando origem a uma legislação 
sofisticada, que fazia parte da estruturação do mercado de trabalho incentivado no processo de 
modernização industrializante da economia brasileira. As inúmeras leis editadas desde então foram 
reunidas no diploma normativo paradigmático, a Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943. A 
Justiça do Trabalho foi organizada nesse período, estruturando-se inicialmente em oito grandes 
regiões abrangentes do Brasil. Foi, portanto, uma época de grandes conquistas, avanços e vitórias 
no campo do Direito do Trabalho,  embora tenha sido uma época também, contraditoriamente, de 
repressões e derrotas (principalmente no tocante ao sindicalismo mais independente).

Uma das primeiras medidas do Governo Vargas foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria 
e Comércio por meio do Decreto nº 19.433, de 1930. Este órgão passaria a ostentar, no futuro, a 
denominação de Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego ou ainda Ministério do 
Trabalho e Previdência Social.

Entre 1930 e 1945, Vargas empreendeu esforços no sentido de valorizar o trabalho e o papel 
do trabalhador, criando direitos sociais em escala e amplitude nunca vistas na história brasileira. 
Foram aprovadas leis que definiram concessão de férias, regulamentação da jornada de trabalho, 
trabalho de menores, extensão de benefícios previdenciários para diversas categorias e, também, 
a primeira lei sindical brasileira, em 1931, embora o objetivo dessa lei tenha sido manter a atividade 
sindical e os movimentos operários sob a tutela do Estado. Foi instituída a Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, documento obrigatório para todo empregado urbano brasileiro (Decreto nº 
22.035, de 1932). Em 1935, foi instituída lei que garantia a estabilidade no emprego, estipulando 
indenização aos empregados dispensados sem justa causa.

No Estado Novo, o 1º de Maio passou a ser comemorado com a presença de autoridades 
governamentais, inclusive do presidente Getúlio Vargas. Na ocasião, o presidente fazia um 
discurso anunciando uma nova medida de seu governo que visava beneficiar os trabalhadores, 
transformando o Dia do Trabalho em um evento no qual o presidente da República e os trabalhadores 
fechavam, simbolicamente, um conjunto de práticas centradas na elaboração e implementação de 
uma legislação trabalhista no País. 



Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nomeando como seu primeiro titular Lindolfo Collor. 
Imagem disponível em: https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/historia

Imagem disponível em: https://www.colegioweb.com.br/curiosidades/curiosidades-sobre-clt.html
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A criação da Justiça do Trabalho (1932-1941) e sua evolução no período republicano 
subsequente 

Em 1932, foram criadas as Comissões Mistas de Conciliação, de funções ainda meramente 
conciliatórias, seguidas pelas Juntas de Conciliação e Julgamento, instituídas no mesmo ano.

A Constituição de 1934 foi inspirada na Constituição de Weimar (Alemanha) e abordou temas 
inéditos, como os que tratavam da ordem social e econômica brasileira, entre os quais se destaca 
o art. 122, que instituiu a Justiça do Trabalho no Brasil para “dirimir questões entre empregadores 
e empregados”, embora a tenha mantido no âmbito do Poder Executivo. 

Em 1º de Maio de 1941, a Justiça do Trabalho é oficialmente instalada no País com o intuito de, 
naquele momento, “criar um fórum especial para que patrões de empregados resolvessem suas 
disputas com a mediação do poder público”. Na época, o órgão máximo desse ramo especializado 
era o CNT.

A regulamentação e integração da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário ocorreu apenas na 
Constituição de 1946, quando foi instituído o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais 
de Trabalho e as Juntas de Conciliação e Julgamento, órgãos com funções muito mais claras e 
específicas. 

Em seu início, a Justiça do Trabalho era dividida em oito regiões brasileiras, as quais abrangiam 
territorialmente um ou mais estados da Federação. Com o passar das décadas, a Justiça do Trabalho, 
já como órgão do Poder Judiciário, expandiu-se para grande parte dos municípios brasileiros, de 
maneira a cumprir o seu importante papel com mais proximidade aos ambientes e regiões onde 
vicejavam as relações trabalhistas. 

Alcançados, em 2020, quase 80 anos de sua inauguração em 1941, a Justiça do Trabalho é, 
atualmente, formada pelo Tribunal Superior do Trabalho, 24 Tribunais Regionais do Trabalho e 
mais de 1450 Varas Trabalhistas no País. Com isso, ela demonstra uma grande capilaridade junto 
ao território e população brasileira, o que a torna extremamente importante para a pacificação das 
relações de trabalho e a busca da efetividade do Direito do Trabalho na economia e sociedade 
brasileiras. 
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https://www.terra.com.br/noticias/educacao/voce-sabia/o-dia-do-trabalhador-e-comemorado-no-mundo-inteiro,d018aaccde6da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2909:catid=28&Itemid=23
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos30-37/PoliticaSocial/JusticaTrabalho


A Constituição de 1988, o Direito do Trabalho e o 1º de Maio no Brasil 

Após a institucionalização do Direito do Trabalho nos anos de 1930 a 1943, duas datas importantes 
devem ser destacadas, no conjunto de outras. 

De um lado, o ano de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214/63), diploma 
normativo que estendeu a legislação trabalhista urbana para as fazendas, empresas e respectivos 
trabalhadores rurais. Na verdade, até essa época, a legislação trabalhista não se aplicava às 
relações de trabalho situadas no campo brasileiro, deixando ao desalento econômico, social e 
jurídico parcela significativa de trabalhadores e cidadãos brasileiros. 

Contudo, o mais importante marco histórico, em todo esse período seguinte à aprovação da CLT 
(1943), seria fixado pela Constituição de 1988, justamente denominada “Constituição Cidadã”. 
A nova Constituição da República teria o condão de aprofundar e generalizar ainda mais tanto 
o Direito Individual do Trabalho, que rege os contratos trabalhistas, como o Direito Coletivo do 
Trabalho, que trata das entidades sindicais e das questões coletivas trabalhistas. Se não bastasse, 
a Constituição de 1988 também aperfeiçoou o Direito Processual do Trabalho, por intermédio da 
ampliação e interiorização da Justiça do Trabalho ao longo do País. 

Foram tantos os avanços trabalhistas trazidos pela Constituição de 1988, que o Dia do Trabalho, 
1º de Maio, se tornou meritoriamente, na realidade brasileira, uma data de justas comemorações 
e pleitos de novas conquistas trabalhistas. A Constituição Federal incorporou a seu texto antigos 
direitos, às vezes os ampliando ou estendendo, sem contar a criação de novos direitos. Citem-se, 
ilustrativamente, entre outros: duração do trabalho de oito horas diárias e 44 horas semanais (antes 
eram 48 horas); extensão do FGTS ao empregado rural; irredutibilidade salarial, salvo negociação 
coletiva; 13º terceiro; remuneração pelo trabalho noturno superior ao diurno; participação nos 
lucros da empresa; proibição do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos, e de 
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz; férias anuais remuneradas 
com 1/3; ampliação da licença-maternidade para 120 dias; criação da licença paternidade, então 
com cinco dias. 

A Constituição de 1988 instituiu ou incorporou ainda vários importantes princípios humanistas e 
sociais, enfatizando a relevância da pessoa humana na vida socioeconômica e na ordem jurídica. 
Mais do que isso, fixou notáveis objetivos para a República Federativa do Brasil, como a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da 
pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, a par da promoção 
do bem de todos, sem preconceitos e quaisquer outras formas de discriminação.   

Em 1999, a Emenda Constitucional nº 24 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. 
Em 2004, a Emenda Constitucional nº 45 ampliou a competência da Justiça do Trabalho ao incluir, 
de forma abrangente, as relações de trabalho e não apenas as de emprego, previstas na CLT, e, 
ainda, o processamento e o julgamento de relevantes ações conexas às relações de emprego 
e de trabalho. Em 2016, a Emenda Constitucional 92 explicitou o TST entre os órgãos do Poder 



Judiciário nominados no art. 92 da Constituição da República (embora a Justiça do Trabalho já 
compusesse o Poder Judiciário desde a Constituição de 1946).   

A partir de 2016, o Direito Individual do Trabalho, o Direito Coletivo do Trabalho, o Direito Processual do 
Trabalho e a própria estrutura da Justiça do Trabalho começaram a sofrer grandes alterações a partir 
de diplomas normativos de profundo impacto em sua área de atuação. Citem-se, ilustrativamente: 
Lei n. 13.255/2016, que estabeleceu significativo corte nas despesas de investimento e de custeio 
no orçamento de 2016 de toda a Justiça do Trabalho, além de corte em distintos gastos estatais; 
Emenda Constitucional n. 95/2016, que estabeleceu rigoroso teto de gastos públicos no orçamento 
brasileiro, inclusive em diversos campos de políticas econômicas e sociais; Lei n. 13.467/2017, que 
promoveu diversas alterações no Direito Individual e Coletivo do Trabalho e no Direito Processual 
do Trabalho, inclusive com desregulamentações e/ou flexibilizações de direitos; Lei n. 13.844/2019, 
que extinguiu o Ministério do Trabalho. 

Assim, o contexto histórico mundial e brasileiro, desde o século XIX até a atualidade, evidencia que 
o Dia do Trabalho, 1º de Maio, mantém-se como importante data de conquistas, comemorações e 
resistências.   

Fonte: http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-
trabalhadores

Imagem disponível em: https://cnts.org.br/noticias/constituicao-30-anos-as-constituicoes-brasileiras-de-1824-a-1988/

http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores
http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores
https://cnts.org.br/noticias/constituicao-30-anos-as-constituicoes-brasileiras-de-1824-a-1988/


Imagem disponível em: http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/constituicao-de-1988-
consolidou-direitos-dos-trabalhadores/pop_up?_101_INSTANCE_NGo1_viewMode=print&_101_INSTANCE_NGo1_
languageId=pt_BR

Justiça do Trabalho: o 1º de Maio e a consolidação da Memória 

O dia 1º de Maio, portanto, é mais do que um feriado nacional ou um dia de conquistas, comemorações 
e resistências. É, sobretudo, uma data importante para lembrar como evoluímos como sociedade 
ao longo da História e como o trabalho ganhou um papel central na vida dos seres humanos. Mais 
ainda, é uma data para compreender que as relações de trabalho se constroem ativamente dia 
após dia e, muitas vezes, graças a movimentos que nascem no chão das fábricas ou nas rodas de 
conversa entre prestadores de serviços. Mais que uma mera data no calendário, o dia 1º de Maio 
é um lembrete de que precisamos sempre estar atentos às relações de trabalho, aos interesses 
econômicos de empregados e empregadores, em prol da construção de uma sociedade livre, justa, 
solidária e harmônica. E, nesse sentido, a Justiça do Trabalho surge como importante ator social 
dessa construção, compreendendo em sua essência no Poder Judiciário aquilo que lhe é mais 
fundamental: a justiça social.

Imagem disponível em: http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/dia-do-trabalho-conheca-como-surgiu-o-feriado-
do-dia-1o-de-maio

http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores/pop_up?_101_INSTANCE_NGo1_viewMode=print&_101_INSTANCE_NGo1_languageId=pt_BR
http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores/pop_up?_101_INSTANCE_NGo1_viewMode=print&_101_INSTANCE_NGo1_languageId=pt_BR
http://www.tst.jus.br/noticia-destaque/-/asset_publisher/NGo1/content/constituicao-de-1988-consolidou-direitos-dos-trabalhadores/pop_up?_101_INSTANCE_NGo1_viewMode=print&_101_INSTANCE_NGo1_languageId=pt_BR
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/dia-do-trabalho-conheca-como-surgiu-o-feriado-do-dia-1o-de-maio
http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2013/04/dia-do-trabalho-conheca-como-surgiu-o-feriado-do-dia-1o-de-maio


Imagem disponível em:  https://www.buffalo.com.br/post/9/conheca-historia-do-dia-do-trabalho 

Imagem disponível em: https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/13067/clt-representa-as-raizes-da-luta-
trabalhista-brasileira

https://www.buffalo.com.br/post/9/conheca-historia-do-dia-do-trabalho
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/13067/clt-representa-as-raizes-da-luta-trabalhista-brasileira
https://www.marcelolopes.jor.br/noticia/detalhe/13067/clt-representa-as-raizes-da-luta-trabalhista-brasileira


Filmes Sugeridos

Relação de filmes que procuram debater a temática trabalhista.

Os direitos autorais, bem como seu conteúdo, são de responsabilidade de seus respectivos autores, 
respeitada a legislação vigente.  O Tribunal Superior do Trabalho não endossa ou se responsabiliza 
pelo conteúdo dos filmes, apenas disponibiliza o link com as respectivas sinopses, sendo que a 
seleção de links foi feita a partir de critérios de respeito à pluralidade de ideias e facilidade de 
acesso por meio eletrônico.

A Jornada

Uma astronauta francesa é convocada para uma missão espacial com duração de um ano. Mas, 
para isso, ela precisa deixar a sua filha de sete anos morando com o pai. Apesar do seu importante 
trabalho, poucas pessoas entendem o que é ser uma mãe no mundo moderno e criticam a sua 
decisão profissional. 

https://cinema10.com.br/filme/a-jornada

O Que Ela Disse: A Arte de Pauline Kael
Pauline Kael teve uma vida controversa com altos e baixos, mas ficou muito reconhecida pelo seu 
trabalho como crítica de cinema. No entanto, sua jornada não foi fácil para conquistar o sucesso na 
indústria cinematográfica do século XX. 

https://cinema10.com.br/filme/o-que-ela-disse-a-arte-d

https://cinema10.com.br/filme/a-jornada
https://cinema10.com.br/tipos/filmes-sobre-trabalho
https://cinema10.com.br/tipos/filmes-sobre-cinema
https://cinema10.com.br/filme/o-que-ela-disse-a-arte-de


A Camareira

Uma mãe solteira trabalha duro como camareira em um hotel de luxo na Cidade do México, tudo para 
sustentar os seus filhos. Em uma esperança de melhorar da vida, ela entra para um programa de 
educação no hotel. No entanto, logo se sente deslocada e injustiçada pela falta de reconhecimento 
no seu trabalho. 

https://cinema10.com.br/filme/a-camareira

Em Guerra

A administração de uma fábrica decide fechar a empresa permanentemente. Tendo seus contratos 
rasgados e os direitos trabalhistas violados, centenas de funcionários fazem manifestações pelos 
seus empregos, liderados por um homem corajoso chamado Laurent Amedeo.

https://cinema10.com.br/filme/em-guerra

https://cinema10.com.br/filme/a-camareira
https://cinema10.com.br/filme/em-guerra


Indústria Americana

Um bilionário chinês decide abrir uma indústria no prédio de uma antiga fábrica da GM abandonada 
em Ohio e contrata centenas de trabalhadores locais. No entanto, a alta tecnologia chinesa começa 
a entrar em conflito com a classe trabalhadora dos Estados Unidos. 

https://cinema10.com.br/filme/industria-americana

Ama-San

Um grupo de mulheres trabalha mergulhando nos mares do Japão. Esse modo de trabalho existe no 
país há dois mil anos, mas ainda é uma tarefa arriscada. Durante o sol do meio-dia, elas mergulham 
em buscas de ostras, pérolas e outros materiais orgânicos. 

https://cinema10.com.br/filme/ama-san

https://cinema10.com.br/filme/industria-americana
https://cinema10.com.br/filme/ama-san


A fábrica de nada

Em uma certa noite, trabalhadores de uma fábrica veem as máquinas serem levadas embora. Ao 
questionar os patrões ficam sabendo que a intenção é fechar a fábrica, porém o grupo não aceita e 
está disposto a fazer de tudo para manter seus empregos e sua dignidade. 

https://cinema10.com.br/filme/a-fabrica-de-nada

Makala

Um jovem morador do Congo está disposto a vencer desafios para dar uma vida melhor para sua 
família. Enquanto vende frutos do seu próprio trabalho, ele aprende uma importante lição de vida 
a respeito da perseverança.

https://cinema10.com.br/filme/makala

https://cinema10.com.br/filme/a-fabrica-de-nada
https://cinema10.com.br/filme/makala


Futuro Junho

Semanas antes da Copa do Mundo do Brasil 2014, a diretora Maria Augusta Ramos acompanha a 
rotina de quatro trabalhadores: um sindicalista, um analista financeiro, um motoboy e um metroviário 
para explicar a situação social e política do país.

https://cinema10.com.br/filme/futuro-junho

Um Senhor Estagiário

Jules Ostin (Anne Hathaway) é dona de um badalado site de moda. Ela está precisando de um 
novo funcionário e topa chamar alguém por meio de um programa de incentivo para contratação de 
idosos. Um empresário de 70 anos, Ben Whittaker Robert de Niro), passa no processo seletivo e de 
cara, o choque de gerações é inevitável. Mas aos poucos os novos colegas de trabalho começam 
a entender a forma de cada um comandar um negócio e ser bem-sucedido.

https://cinema10.com.br/filme/the-intern

https://cinema10.com.br/filme/futuro-junho
https://cinema10.com.br/filme/the-intern


Repórteres de Guerra

Esta é uma história real de um grupo de jovens repórteres de guerra, unidos pela amizade e pelo 
senso com o propósito de contar a verdade. Eles arriscam as suas vidas para contar ao mundo 
toda a violência e brutalidade nas primeiras eleições livres na África do Sul após o fim do regime 
de Apartheid que vigorou naquele país. Este período intenso da política mundial tornou-se o maior 
de seus trabalhos (dois deles receberam o Pulitzer), mas o preço que eles pagaram foi muito alto.

https://cinema10.com.br/filme/reporteres-de-guerra

Trabalho Interno

O documentário revela toda a verdade por detrás da crise econômica de 2008. O desastre financeiro 
global, a um custo de mais de $20 trilhões, que provocou a perda das casas e empregos de milhões 
de pessoas. 

https://cinema10.com.br/filme/trabalho-interno

https://cinema10.com.br/filme/reporteres-de-guerra
https://cinema10.com.br/filme/trabalho-interno


Tempos Modernos

Um trabalhador de uma fábrica, tem um colapso nervoso por trabalhar de forma quase escrava. É 
levado para um hospício, e quando retorna para a “vida normal”, para o barulho da cidade, encontra 
a fábrica já fechada.

Enquanto isso, uma jovem, órfã de mãe, com duas irmãs pequenas e o pai desempregado, têm que 
realizar pequenos furtos para sobreviver (roubar um pão para comer). Após a morte do pai em uma 
manifestação, dois agentes do governo vão buscá-las para a adoção, mas a jovem foge.

Charles vai em busca de outro destino, mas acaba se envolvendo numa confusão: pois é tomado 
como o líder comunista por trás da greve que está a acontecer e acaba por ser preso. Quando é 
libertado e depois de uma agradável estadia na prisão, decide fazer de tudo para voltar para lá e ao 
ver a jovem que fugiu da adoção, decide se entregar em seu lugar. Não dá certo, pois uma grã-fina 
tinha visto o que houve e estraga tudo. Mesmo assim, ele faz de tudo para ir preso; no entanto os 
dois acabam escapando e vão tentar a vida de outra maneira. A amizade que surge entre os dois é 
bela, porém não os alimenta. Eles têm que arrumar um emprego rapidamente.

Consegue um emprego numa outra fábrica, mas logo os operários entram em greve e ele se mete 
novamente em perigo. No meio da confusão, vai preso ao jogar sem querer uma pedra na cabeça 
de um policial.

A jovem consegue trabalho como dançarina num salão de música e emprega seu amigo como 
garçom. Também não dá certo, e os dois seguem, numa estrada, rumo a mais aventuras.

https://cinema10.com.br/filme/tempos-modernos

https://cinema10.com.br/filme/tempos-modernos


A Greve

Um operário se mata após ser injustamente acusado de roubo e esse é o estopim para o início 
de uma greve numa fábrica russa. No começo é tudo empolgação, mas logo o lento processo de 
negociação ataca os ânimos dos grevistas. Reivindicações são negadas, a espionagem avança e 
os militares são chamados para resolver o problema.

https://cinema10.com.br/filme/a-greve

Germinal

Durante o Século XIX, os trabalhadores franceses eram explorados pela aristocracia burguesa, que 
dava condições miseráveis para seus empregados. Em uma cidade francesa, os mineradores de 
uma grande mineradora, decidem realizar uma greve e se rebelam contra seus chefes, causando 
o caos. 

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-30245/

https://cinema10.com.br/filme/a-greve
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-30245/


Eles não usam Black-tie

Em São Paulo, em 1980, o jovem operário Tião (Carlos Alberto Riccelli) e sua namorada Maria 
(Bete Mendes) decidem casar-se ao saber que a moça está grávida. Ao mesmo tempo, eclode um 
movimento grevista que divide a categoria metalúrgica. Preocupado com o casamento e temendo 
perder o emprego, Tião fura a greve, entrando em conflito com o pai, Otávio (Gianfrancesco 
Guarnieri), um velho militante sindical que passou três anos na cadeia durante o regime militar.

Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202574/

Eu, robô

No ano 2035 D.C., os robôs são programados para viverem em perfeita harmonia com os humanos 
e já se tornaram parte do dia a dia do mundo inteiro. Quando um brilhante cientista da U.S. Robotics 
Corporation é encontrado morto, o detetive Del Spooner (Will Smith) é chamado para investigar 
o caso. Com a ajuda da psicóloga de robótica Dra. Susan Calvin (Bridget Moynahan), o detetive 
Spooner levanta a hipótese que o principal suspeito pelo crime pode ser um robô. Mas, à medida 
que Spooner se aproxima da verdade, ele tem que defender sua própria vida, pois os robôs tentam 
encerrar sua investigação. Com o tempo se esgotando, uma ameaça ainda mais séria emerge do 
coração do mundo mecanizado... uma ameaça que coloca em perigo a própria existência do ser 
humano.

Fonte: https://cinema10.com.br/filme/eu-robo

https://cinema10.com.br/filme/eu-robo


O 1º de Maio em Pôsteres 

Como já sabemos, o 1º de Maio é mundialmente conhecido como o Dia do Trabalho ou o Dia do 
Trabalhador. E, mais que um feriado, é um dia em que trabalhadores de todo o mundo, organizados 
em sindicatos, partidos políticos, organizações operárias utilizam-se dos mais diversos meios para 
se expressar e cobrar ações relativas às melhores condições de trabalho.

E, ao longo da história, a forma mais comum de chamamento à luta trabalhista ou de manifestação 
foram os cartazes ou posters. Além de cumprir um papel político, os cartazes possuem ainda um 
senso estético e um cuidado visual que se reflete ao longo das décadas, sempre no sentido de 
convencer o trabalhador a se manifestar. Nesta seleção, feita pelo site francês Undressed Design, 
mostramos como, independentemente do tipo (tipográfico, gráfico ou ilustrado), os cartazes 
cumprem o papel de persuasão e - por que não? - de trazer um toque de classe artística às lutas 
trabalhistas.

Fonte: https://www.undressed-design.com/2014/05/les-affiches-du-1er-mai/

https://www.undressed-design.com/2014/05/les-affiches-du-1er-mai/


Vídeos Institucionais

A Justiça do Trabalho no Brasil foi resultado das grandes lutas trabalhistas ao longo da primeira 
metade do século XX. Tendo como objetivo a conciliação de interesses entre trabalhadores e 
empregadores, compreender o papel desta Justiça Especializada é também compreender as 
grandes discussões sociais que ocorrem na sociedade brasileira – inclusive aquelas que ocorrem 
a cada feriado de 1º de Maio. Assim, apresentamos alguns vídeos produzidos pelo próprio Tribunal 
Superior do Trabalho, que mostram o papel da Justiça do Trabalho e a sua importância ao longo de 
toda a sua existência.

O que é a Justiça do Trabalho?

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZpI50swu_Tc

https://www.youtube.com/watch?v=ZpI50swu_Tc


Qual o papel da Justiça do Trabalho?

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=JwiCT0ZB6Nc

Conheça a história de conquistas e desafios da Justiça do Trabalho

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=-cPHH-Ijr1E

https://www.youtube.com/watch?v=JwiCT0ZB6Nc
https://www.youtube.com/watch?v=-cPHH-Ijr1E


A importância da Justiça do Trabalho na Sociedade

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FH0-gCPmMHk

Advogados falam sobre a importância da magistratura e da Justiça do Trabalho

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=jramZ6WUv74

https://www.youtube.com/watch?v=FH0-gCPmMHk
https://www.youtube.com/watch?v=jramZ6WUv74


Histórico da Justiça do Trabalho no Brasil

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=6RRc3MD4sY8

Estatísticas da Justiça do Trabalho

Para compreender o papel da Justiça do Trabalho e seu impacto no Brasil é fundamental 
compreender, em números, o seu alcance. A seguir, apresentamos as estatísticas relacionadas à 
atividade do Tribunal Superior do Trabalho e de toda a Justiça do Trabalho, de modo a demonstrar 
como este importante ramo da Justiça, criado a partir das discussões sobre as relações de trabalho 
no início do século XX, é de suma importância para as relações modernas de trabalho.

Fonte: http://www.tst.jus.br/web/estatistica

https://www.youtube.com/watch?v=6RRc3MD4sY8
http://www.tst.jus.br/web/estatistica


O Dia do Trabalho e a Justiça do Trabalho em outros países

O dia 1º de Maio é uma data de suma importância em todo o mundo. Diante disso, retratamos, 
a seguir, como a data é celebrada em vários países e como as lutas trabalhistas culminaram em 
diferentes compreensões sobre a criação da Justiça do Trabalho.

Aqui, apresentamos alguns exemplos:

Alemanha

A história do feriado de 1º de Maio é cheia de vicissitudes, inseparável da história do movimento 
sindical, no qual tem sua origem. Na época imperial, centenas de milhares protestavam pela jornada 
de oito horas e pelo direito de se agrupar em sindicatos. Os nazistas por sua vez, usurparam o Dia 
do Trabalho como instrumento de propaganda para fazer discursos demagógicos e inflamados. 

Fonte: https://www.dw.com/pt-br/dia-do-trabalho/t-36958307

Austrália

O Dia do Trabalho é comemorado em diferentes datas na Austrália. Como em todos os lugares do 
mundo, o Dia do Trabalho teve origem em reconhecimento às raízes dos movimentos sindicais e 
aos direitos dos trabalhadores. 

Fonte: http://www.gooddayoz.com/australia-3/vida-na-australia/

https://www.dw.com/pt-br/dia-do-trabalho/t-36958307
http://www.gooddayoz.com/australia-3/vida-na-australia/


Estados Unidos

Embora seja comum afirmar que não exista uma Justiça do Trabalho nos Estados Unidos, uma vez 
que o país não possui uma estrutura no Poder Judiciário dedicado à questão trabalhista, tal afirmação 
é incorreta. Segundo o Procurador do Trabalho e Especialista em Direito Comparado entre Brasil e 
Estados Unidos, Cássio Casagrande, as demandas discutidas pelo Judiciário Trabalhista brasileiro 
são também discutidas no âmbito da Justiça dos EUA. Contudo, os Estados Unidos possuem 
uma outra tradição jurídica em termos de organização do Judiciário, tendo a Justiça Federal e 
Estadual daquele país competência para julgar causas trabalhistas. Uma outra característica das 
causas trabalhistas nos Estados Unidos é que a grande maioria são ações coletivas, as chamadas 
class action. Muitas vezes uma única ação trabalhista pode beneficiar milhares de trabalhadores. 
Além disso, a quantidade de ações trabalhistas é bastante significativa: somente a Justiça Federal 
americana recebe por ano cerca de dez mil ações coletivas relativas a horas extras. “Calculando-se 
de forma bastante modesta que em cada ação estão representados pelo menos cem trabalhadores, 
percebe-se que esses processos envolvem, no mínimo, numa estimativa conservadora, por volta 
de um milhão de trabalhadores por ano”, avalia Cássio Casagrande.

Fontes: https://cfachim.jusbrasil.com.br/artigos/642040075/legislacao-e-direitos-trabalhistas-nos-estados-unidos-e-o-
mito-da-jabuticaba

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3872:procurador-do-trabalho-derruba-mito-de-
que-nao-existem-acoes-e-leis-trabalhistas-nos-estados-unidos&catid=152&Itemid=887

https://cfachim.jusbrasil.com.br/artigos/642040075/legislacao-e-direitos-trabalhistas-nos-estados-unidos-e-o-mito-da-jabuticaba
https://cfachim.jusbrasil.com.br/artigos/642040075/legislacao-e-direitos-trabalhistas-nos-estados-unidos-e-o-mito-da-jabuticaba
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3872:procurador-do-trabalho-derruba-mito-de-que-nao-existem-acoes-e-leis-trabalhistas-nos-estados-unidos&catid=152&Itemid=887
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3872:procurador-do-trabalho-derruba-mito-de-que-nao-existem-acoes-e-leis-trabalhistas-nos-estados-unidos&catid=152&Itemid=887


Inglaterra

Os Industrial Tribunals (órgãos de primeira instância) e os Employment Tribunals (órgãos de 
segunda instância, com características de instância extraordinária) são a parte da estrutura do 
Poder Judiciário Britânico dedicada às questões trabalhistas, inclusive sendo observada nos outros 
países do Reino Unido, como Irlanda do Norte e Escócia. É importante ressaltar também que boa 
parte das ações recebem recursos que podem chegar até instâncias superiores do Poder Judiciário 
britânico, inclusive sendo apreciados pela Suprema Corte Britânica.

Fontes:

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/bolsonaro-errou-a-justica-do-trabalho-existe-sim-em-muitos-paises-
38eiwhrswvvfmwwev4536dbqy/

https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/87301/006_silva.pdf?sequence=2&isAllowed=y

https://www.gazetadopovo.com.br/justica/bolsonaro-errou-a-justica-do-trabalho-existe-sim-em-muitos-paises-38eiwhrswvvfmwwev4536dbqy/
https://www.gazetadopovo.com.br/justica/bolsonaro-errou-a-justica-do-trabalho-existe-sim-em-muitos-paises-38eiwhrswvvfmwwev4536dbqy/
https://juslaboris.tst.jus.br/bitstream/handle/20.500.12178/87301/006_silva.pdf?sequence=2&isAllowed=y


América Latina: Argentina e Chile

Na América Latina, vários países têm a Justiça do Trabalho como um órgão autônomo. É o caso de 
Argentina, México, Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Uruguai, 
Peru e Venezuela. Embora na Argentina, seja comum associar a criação da Justiça do Trabalho 
ao presidente Juan Perón nos anos 1950, o historiador Juan Manuel Palácio ressalta que houve 
um processo mais amplo de transformação de estruturas. “As leis trabalhistas argentinas foram 
resultado de dois processos: inquietação social, com o objetivo de melhorar as condições de 
trabalho, e o trabalho dos políticos socialistas e reformistas liberais, que levavam novas ideias ao 
Congresso”. Desde então, a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho na Argentina passaram por 
inúmeras transformações, de modo a abranger novas questões oriundas da evolução das relações 
de trabalho ao longo do tempo.

No caso Chileno, segundo a professora Ângela Verga, a Justiça do Trabalho naquele país, ao 
surgir, tinha caráter administrativo. “Havia tribunais de primeira instância para todos os casos, e 
de única instância, para causas acima de mil pesos. Nos anos 30 e 40 havia mais acesso aos 
chamados trabalhadores de ‘colarinho branco’, mas os de regiões rurais remotas, os ‘colarinho 
azul’, dificilmente tinham suas causas julgadas. Apenas em 1955 é que as cortes passaram a 
integrar o Poder Judiciário e, em 1983, houve uma ampla reforma, mais abrangente”. Outro aspecto 
importante durante a trajetória da Justiça do Trabalho no Chile foi a sua eliminação, em 1981, pelo 
então ditador Augusto Pinochet.

 

Fontes:

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3871:repressao-a-tribunais-trabalhistas-
gerou-caos-no-chile-e-fez-militares-reconsiderarem-acao&catid=152&Itemid=302

https://trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/seminario-no-trt-rj-retrata-processos-
historicos-que-levaram-ao-surgimento-da-justica-do-trabalho-nos-paises-americanos/21078

https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3871:repressao-a-tribunais-trabalhistas-gerou-caos-no-chile-e-fez-militares-reconsiderarem-acao&catid=152&Itemid=302
https://www.trt7.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3871:repressao-a-tribunais-trabalhistas-gerou-caos-no-chile-e-fez-militares-reconsiderarem-acao&catid=152&Itemid=302
https://trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/seminario-no-trt-rj-retrata-processos-historicos-que-levaram-ao-surgimento-da-justica-do-trabalho-nos-paises-americanos/21078
https://trt1.jus.br/ultimas-noticias/-/asset_publisher/IpQvDk7pXBme/content/seminario-no-trt-rj-retrata-processos-historicos-que-levaram-ao-surgimento-da-justica-do-trabalho-nos-paises-americanos/21078
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