
     No contexto brasileiro do final do século XIX, 
duas novas circunstâncias viriam a influenciar per-
manentemente as relações sociais e de trabalho no 
país: a Lei Áurea, que pôs fim ao regime escravo-
crata e a chegada de imigrantes oriundos principal-
mente de países europeus, que, entusiasmados pelas 
promessas de novas oportunidades de vida, come-
çaram a desembarcar em território sul-americano.

     A jornada desses trabalhadores estrangeiros, que 
vinham principalmente para suprir as  lacunas  pro-
dutivas decorrentes do fim da escravidão, não seria fá-
cil. De acordo com Del Vecchio e Diéguez (2012, p. 4):

     Além da qualidade de vida desfavorável vigente 
nesses contextos, a qual já poderia configurar um 
bom motivo para os movimentos migratórios, pode-
-se verificar também a atuação de diversas pessoas 
nos países europeus que propagavam a possibili-
dade de melhores oportunidades e de riquezas no 
continente americano. Na Espanha, por exemplo, 
esses agentes de recrutamento eram conhecidos 
como “ganchos”. “Esses ‘ganchos’ tentavam conven-
cer os camponeses da boa fortuna que os espera-
va para além do Atlântico, seduzindo-os com falsas 
promessas” (CÁNOVAS, 2011, p. 155). Tais propa-
gadores da “utopia americana” eram contratados 
principalmente pelos governos dos países de destino.

Se as infectas casas e os hábitos dos trabalhadores os con-
duziam ao embrutecimento, a dieta alimentar não atua-
va em sentido contrário, pois complementava uma tría-
de de fatores de degradação da qualidade de vida dessas 
populações, ao promover o comprometimento da saúde popular.
Esses trabalhadores, em estado extremo de pobreza nos seus países 
de origem, ora em condições agrárias, ora já em ambientes indus-
triais predominantemente urbanos (caso da Inglaterra e, posterior-
mente, da França), buscavam condições de vida e trabalho mais 
satisfatórias. Acostumaram-se a enfrentar duríssimas jornadas de 
trabalho braçal, sem direito a descanso, ao mesmo tempo em que 
passavam fome. De acordo com Del Vecchio e Diéguez (2012, p. 4):

     Ao desembarcar no Brasil, os imigrantes se viram 
enganados pelas falsas promessas e sujeitos a condi-
ções de trabalho tão extenuantes quanto as que haviam 
deixado para trás, dentro de um mercado de trabalho 
que ainda engatinhava fora do ideal escravocrata. Pro-
vinham de diversas nações: Itália, Portugal, Espanha, 
Alemanha, Japão, etc. Sua chegada maciça ao conti-
nente americano se dá por volta da década de 70 do sé-
culo XIX , se estendendo pelas décadas seguintes e po-
voando, sobretudo, as regiões Sul e Sudeste do país. O 
estabelecimento de imigrantes na Região Sudeste, que 
teve como foco principal o trabalho na lavoura cafeeira 
na cidade de São Paulo e suas adjacências, deu origem 
a uma grande variedade cultural no âmbito paulistano.

     Posteriormente, com o desenvolvimento das leis 
trabalhistas a partir dos anos 30 (apesar da funda-
ção de certos órgãos essenciais, como o Conselho 
Nacional do Trabalho, ter acontecido já na década 
anterior), surgiu também a necessidade de se lidar 
com a massa de imigrantes do ponto de vista das 
relações legais de trabalho. Assim, os estrangeiros 
começaram a buscar também seus direitos na Justi-
ça do Trabalho quando necessário. Num ambiente 
em que a discriminação poderia ser inevitável e as 
leis relacionadas ao trabalho ainda estavam nascen-
do, os estrangeiros tornaram-se alvos vulneráveis.

     É o caso de José Fernandes Gonçalves. Espanhol, 
foi naturalizado brasileiro por meio da medida co-
nhecida como “grande naturalização” , além de ter 
ratificado essa situação por meio de pedido de   car-
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Figura A: Desembarque de imigrantes europeus no Porto de Santos, em 1907.



reira, até ser desembarcado em agosto de 1931. Não 
foi reembarcado depois disso, mantendo-se afastado 
de suas funções, “experimentando os rigores da peno-
sa e falaz expectativa de sua reintegração” (fl. 3). 

     A empresa também utilizou a lei nº 20.303/31 como 
justificativa para o afastamento. Segundo essa lei, so-
mente um terço das guarnições e da oficialidade dos 
navios da marinha mercante poderia ser composta de 
naturalizados, cabendo os outros dois terços a brasi-
leiros de nascença . O CNT declarou que a apreciação 
de tal hipótese não estava em sua alçada, e, portanto, o 
processo foi encaminhado para o Departamento Na-
cional do Trabalho .    

     O Departamento decidiu que, pela documentação, 
não havia razão para demiti-lo, então, propôs que a 
Procuradoria Geral do Trabalho  também fosse ou-
vida. A Procuradoria logo determinou que, pelo fato 
de Gonçalves estar, no momento de seu afastamento, 
casado com mulher brasileira, ter filhos nascidos no 
Brasil e de residir em território brasileiro por mais de 
10 anos, ele já teria adquirido o status de brasileiro 
nato (fl. 46). 

     O Departamento Nacional do Trabalho, ao consta-
tar que não havia infração da “lei dos dois terços”, ale-
gou, então, que o caso era da estrita competência do 
CNT. O Conselho, por meio de acórdão, julgou proce-
dente a reclamação de Gonçalves, determinando sua 
reintegração à Companhia de Navegação Lloyd Brasi-
leiro, com direito a todas as vantagens legais. O relator 
do processo foi o conselheiro Luiz de Paula Lopes.    

     O caso de Gonçalves demonstra alguns dos des-
dobramentos observáveis da vinda e ação dos estran-
geiros em território brasileiro em fins do século XIX/
início do século XX. As mudanças nas relações de tra-
balho ocasionadas pelo fim da escravidão, a consoli-
dação dos ideais de liberdade e a subsequente vinda 
dos imigrantes geraram importantíssimas consequên-
cias tanto para o futuro das relações sociais e culturais 
no Brasil, quanto para as relações de trabalho.

     Depois desses dois anos de afastamento, Gonçalves 
entrou com o processo 5.912/33 no Conselho Nacio-
nal do Trabalho contra seus empregadores, exigindo 
uma indenização pelo tempo em que ficou afastado e 
sua reintegração à empresa. Alegou que detinha todos 
os direitos trabalhistas de um brasileiro, principal-
mente a estabilidade decenal, tendo ultrapassado os 
dez anos de serviço necessários para o reconhecimen-
to de tal direito.

     A companhia argumentou que o funcionário não 
possuía direito à estabilidade decenal, pois contava 
apenas seis anos de serviço (fl. 28). Porém, o histórico 
que a empresa apresentou  como sendo de Gonçalves 
não pertencia a ele, e sim a outro trabalhador com o 
mesmo nome. O funcionário citado no histórico apre-
sentado pelo Lloyd Brasileiro havia desempenhado a 
função de “trabalhador nas oficinas de fundição”, car-
go esse que Gonçalves jamais exerceu (fl. 36). Seria um 
simples erro por parte dos empregadores ou uma ten-
tativa deliberada de se forjar provas para dar suporte à 
demissão de um funcionário estrangeiro? Enfim, por 
meio da avaliação do histórico correto, percebeu-se 
que Gonçalves, de fato, já tinha mais de dez anos de 
trabalho na mesma empresa (fl. 40).

Figuras B e C: Reclamação trabalhista

Figura F: Parecer da Procuradoria-Geral do Trabalho

Figura D: Defesa

Figura E: Cálculo do tempo de serviço 
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    1No caso da imigração japonesa, esta só começa oficialmente a partir de 1908, 
com a chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos.

    2Decreto nº 200-A de 1890, sob o governo provisório de Deodoro da Fonseca, 
a qual declarava brasileiros todos aqueles que, em um prazo de seis meses, não 
manifestassem seu expresso desejo de conservar suas nacionalidades de origem.

    3 Tal legislação acabou conhecida como “lei dos dois terços”, um exemplo de de-
creto responsável por regular e controlar a ação e trabalho dos imigrantes. Pode 
demonstrar uma virada no tratamento da imigração no Brasil, já com alguma 
preocupação em proteger os brasileiros natos em relação à força de trabalho con-
corrente oriunda de outras nações.

    4Criado em 16 de Outubro de 1917 por meio do decreto nº 3.550 pelo então 
Presidente Venceslau Brás, foi o primeiro organismo responsável pela fiscaliza-
ção e regulamentação das relações de trabalho no Brasil. Mais tarde, durante o 
governo Vargas, foi atrelado ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e 
desempenhou papel essencial na relação do governo com os sindicatos (SILVA, 
2009, p. 911). Nessa situação, o Departamento foi acionado por ser de sua estrita 
competência a fiscalização e execução das leis de nacionalização do trabalho já 
vigentes no período.

   5Entidade criada juntamente com o CNT, em 1923, dentro do então denomi-
nado Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (o Ministério do Trabalho 
teve sua origem decretada apenas em 1930). “Inicialmente atuava composto por 
um Procurador-Geral e por Procuradores-Adjuntos, com a função básica de emi-
tir pareceres nos processos que ali tramitavam” (Disponível em: <http://www.
prt4.mpt.gov.br/pastas/estrutura_org/historico.htm>. Acesso em: 3 jun. 2013, 
8:24:30).
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