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HISTÓRIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E A CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS 

TRABALHISTAS DA 24a TRT, VARA DE PONTA PORÃ. 1 
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INTRODUÇÃO 

Durante um ano de pesquisa analisou-se bibliografias que pudessem embasar o 

diálogo entre a História, a Arquivística e o Direito a partir do debate sobre a preservação 

documental. Essa pesquisa bibliográfica deu suporte ao trabalho de catalogação, análise e 

preservação dos processos trabalhistas da Vara do Trabalho de Ponta Porã, MS3 realizados no 

Laboratório Núcleo de Documentação Histórica Honório de Souza Carneiro do CPTL/UFMS.  

A abordagem foi possível a partir do contato com os processos, sob a guarda do 

Núcleo de Documentação Histórica. As fontes foram alocadas no Núcleo por meio de um 

acordo firmado entre a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Centro de Memória 

da Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande - MS, em que o TRT 

transferiu para a UFMS a guarda de 5.328 processos trabalhistas da Vara de Ponta Porã.  O 

arquivo chegou ao Núcleo de Documentação no início de 2010 e os processos são datados de 

1990, quando da inauguração da Vara de Ponta Porã, até o ano de 2003. 

O objetivo desta pesquisa foi levantar bibliografias que possibilitem um suporte 

teórico para o trabalho de catalogação dos processos trabalhistas e um entendimento sobre as 

discussões de preservação acerca deste tipo de documentação.  

A princípio, a primeira etapa constituiu-se de um levantamento bibliográfico 

sobre obras que tratem da criação de leis que regulamentassem o trabalho e a instituição 

Justiça do Trabalho, o olhar aplicado sobre este braço do governo e a queima de seus 

documentos. Paralelo ao trabalho bibliográfico sobre a instituição e seus documentos 

produzidos, foi realizado a coleta de dados oriundos dos processos desta Vara do Trabalho, 

quantificando as informação possíveis que constassem nos processos; sobre os Reclamantes, 

os Reclamados e o decorrer do litígio. No que trata de preservação, buscou-se embasamento 

teórico em autores já conhecidos nas práticas de preservação de documentos, como Marilena 

Leite Paes (PAES, 2006) e os que salientam no uso inapropriado de fontes para a pesquisa em 

                                                 
1 Este texto é parte do relatório de pesquisa (PIBIC-UFMS) entregue no ano de 2013, com o título: “A 
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história, como o Carlos Bacellar (BACELLAR, 2005). Deste modo, ocorreu a preocupação de 

entender as normas que regulamentam o lidar com os arquivos. 

Antes de começar a catalogação dos processos trabalhistas procurou-se autores 

como Fernando Teixeira da Silva (2007) que buscam discutir acerca da leis que permitem a 

queima de processos e toda a mobilização dos historiadores e sociedade em geral, nas 

discussões que frisam a importância de romper com tais práticas bárbaras às fontes 

pertencentes à história. 

Outra historiadora importante para o levantamento teórico foi a Angela da Castro 

Gomes (GOMES, 1979 e 2006) que possibilita refletir sobre tais discussões, e para além das 

leis, o que é importante pois possibilita ultrapassar os meandros da Instituição TRT e nos 

situar historicamente em seus problemas de aceitação inicial em sua fundação, quais 

perspectivas tinham seus funcionários e como era sua atuação na mediação entre as classes. 

Ainda no levantamento bibliográfico, buscou-se autores, como Octávio Ianni 

(IANNI, 1988) que possibilitassem navegar, mesmo que superficialmente, entre a formação 

das leis que regulamentam o trabalho, e como se deu a movimentação do Estado em frente 

aos levantes realizados por movimentos de trabalhadores, e a conscientização do 

trabalhadores no que diz respeito a pertencimento de classe. 

Após o levantamento bibliográfico o foco da pesquisa foi se debruçar na 

preservação, catalogação e quantificação de dados dos processos trabalhistas do TRT 24° 

Região. Vara Trabalhistas de Ponta Porã-MS. Este trabalho foi desempenhado juntamente 

com os alunos-bolsistas do Programa de Ensino Tutorial, PET-História “conexões de 

saberes”, onde foi empenhado de forma mutua o preenchimento de um banco de dados no 

formato do Excel. 

Procurou-se quantificar os nomes das partes envolvidas nos processos, suas 

nacionalidades, seus ramos de atuação, quantos homens e mulheres recorreram à justiça, e por 

fim, todos os dados que possam auxiliar pesquisas na História Social do Trabalho. 

 

LEIS, JUSTIÇA E PROCESSO 

 

Ao pensarmos a preservação dos processos trabalhistas que são produzidos na 

Justiça do Trabalho e o olhar de inferioridade voltado para a Instituição, especialmente no 

início de sua implementação, precisamos analisar os motivos que a fizeram surgir no 
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panorama nacional nos anos de 1930, no período do governo de Getúlio Vargas, no âmbito da 

política de massas.  

Primeiramente, deve-se situar historicamente o Brasil no campo das relações de 

trabalho. Para tanto, devemos entender a legislação trabalhista no Brasil, também, no contexto 

do desenvolvimento econômico nacional e a inserção na economia mundial, especialmente na 

transição da monarquia para a república e as décadas seguintes. 

Com a abolição da escravatura e o início da Republica, o Brasil começou a se 

colocar em uma nova forma na divisão internacional do trabalho, graças à substituição do 

regime escravocrata e a abertura das fronteiras para a entrada do labor estrangeiro, ao mesmo 

tempo em que se criaram possibilidades de inserção de tecnologias para uma eventual 

industrialização, uma vez que o regime anterior limitava o desenvolvimento das forças 

produtivas e era incapaz de expandir mais de um setor produtivo. (SINGER, 1985, p.357). 

O Brasil após a Proclamação da República manteve as marcas da sociedade 

colonial escravista, a cultura senhorial, por ser uma sociedade estruturada hierarquicamente 

em que as relações entre iguais se davam através da cumplicidade e dos desiguais por meio da 

tutela e favor. A legislação era então um privilégio para os poderosos e repressão aos pobres, 

o que demonstra a carência das camadas populares e os privilégios dos dominantes e 

dirigentes, sendo marcante a presença dos coronéis, ou seja, uma elite possuidora de terras e 

inclusa em alianças oligárquicas (QUEIROZ, 1985, p. 157). Uma das evidencias deste poder 

simbólico estava estampado no “verdeamarelismo”:  

 

Elaborado no curso dos anos pela classe dominante brasileira como imagem celebrativa 

do “país essencialmente agrário” e sua construção coincide com o período em que o 

“princípio da nacionalidade” era definido pela extensão do território e pela densidade 

demográfica. De fato, essa imagem visava legitimar o que restara do sistema colonial e a 

hegemonia dos proprietários de terra durante o Império e o início da República (1889). 

(CHAUI, 2000, pp. 32-33). 

 

Durante este período alguns setores, como o açucareiro e o seringueiro, perderam 

mercado em vista de fatores internos e externos, pela produção do mesmo produto por outras 

nações. Sendo assim, o café transforma-se no principal produto de exportação do país até sua 

queda no mercado com a quebra da bolsa em 1929. Assim se deu o início da expansão 

industrial favorecida pelo capital adquirido em empréstimos realizados com grandes potências 

imperialistas e a instalação de indústrias estrangeiras: 
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As indústrias subsidiárias se multiplicam no Brasil. Só as norte-americanas (são as mais 

numerosas, mais importantes e únicas de que possuímos dados completos) somam 16, 

todas de grande vulto, estabelecidas entre 1919 e 1932. Os ramos principais da sua 

produção são: veículos motores, produtos farmacêuticos e químicos, aparelhamento 

elétrico, alimentação (farinhas, conservas, etc.) (PRADO JÚNIOR, 1963, p. 272). 

 

O trabalhador nesta época consistia, em grande parte, por negros libertos, 

descendentes de escravos e imigrantes que buscavam uma vida melhor das que possuíam em 

sua terra natal. Pairava a cultura do período da escravidão, o que remetia a um olhar 

pejorativo para aqueles que circulavam pelas cidades, a trabalho e à procura de trabalho, 

configurando os vadios.  

A historiografia atual que se dedica ao estudo das relações de trabalho, a partir da 

análise de novas fontes, tem observado que não houve uma ruptura entre o trabalho escravo e 

assalariado livre, mas sim uma continuidade com novas regulamentações, tanto jurídicas 

como sociais. Na constituição da classe trabalhadora no Brasil há a possibilidade de que: 

 

No período da segunda metade do século XIX e primeiros anos do século XX, foram 

importantes não apenas as experiências acumuladas pelos artesãos e demais homens 

livres que primeiro vivenciaram a proletarização, mas também as dos escravos e ex-

escravos, que compartilhavam com os livres espaços e processos de trabalho (MATTOS, 

2008, p. 16). 

 

Na Primeira República defendia-se a intervenção do Estado nas relações de 

trabalho existentes, defesa praticada pelo jurista Evaristo de Moraes, como salienta 

Mendonça: 

 

Em sua atuação profissional, Evaristo de Moraes militou pela criação de uma legislação 

de cunho social que, como entendia, deveria proteger os trabalhadores, partes que ele 

considerava hipossuficientes nos contratos de Trabalho. Para ele, a emancipação do 

Trabalhador iniciara com a abolição da escravidão e só se concluiria com a instituição de 

uma legislação protetora do trabalho. (2010, p. 58). 

 

Empreendia-se, então, um esforço para criar uma legislação especifica que 

limitasse o liberalismo econômico e melhorasse a vida do trabalhador e sua família:  

 

O que parece estar em jogo neste “duplo movimento” entre liberalismo e protecionismo é 

a própria restauração de um necessário equilíbrio social que garantisse o desenvolvimento 

econômico e político das sociedades capitalistas ameaçadas pelo “mercado”. (GOMES, 

1979, p. 35). 
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As leis sociais e, posteriormente, a instituição Justiça do Trabalho, vieram para 

dirimir situações de conflitos entre empregadores e empregados, para além da relação 

policialesca do Estado com a classe trabalhadora, à forma apontada por Mendonça: 

 

A associação entre mobilização operária e crime fora estabelecida já pelo próprio Código 

Penal de 1890. No primeiro texto aprovado do código, a greve foi inserida no Capítulo 

VI, denominado “Dos crimes contra a liberdade de trabalho”. O artigo 206 deste capítulo 

definia penas de prisão celular de um a três meses àqueles que “causassem ou 

provocassem a cessação ou suspensão de trabalho, para impor aumento ou diminuição de 

serviço ou salário”. Para os que se coligassem para este fim, a pena seria de prisão celular 

de dois a seis meses para os chefes ou cabeças da coligação; se fosse usada violência, a 

pena de prisão subia para seis meses a um ano, além de outras penalidades que pudessem 

estar relacionadas à violência praticada. (2010, p. 63). 

 

Tal penalidade amordaçava e criminalizava o ato de reivindicar dos trabalhadores, 

desta forma, a princípio, qualquer ação por parte dos trabalhadores contra supostos maus-

tratos era imediatamente reprimidos pela lei, sendo assim: 

 

As massas proletárias “por si só somente nada poderiam conseguir”, pois “os recursos da 

violência de que por ventura, desejassem usar, seriam contraproducentes, não só em 

princípio, como na prática, pois provocariam a reação do Estado, cujo dever primário é o 

de garantir a ordem pública”. (KONRAD, 2010, p. 38). 

 

Um dos mecanismos de reação utilizados pelo Estado era a polícia. Porém, apesar 

da polícia ser um braço repressivo do Estado, para os trabalhadores era um agente mediador 

do conflito com os empregadores, já que não possuíam outro órgão que sanassem as 

divergências ou instituíssem regulamentações que favorecessem suas reclamações. A 

problemática sobre a atuação da polícia na mediação entre trabalhadores e patrões é discutida 

no livro “A Guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro”, de Marcos Luiz 

Bretas, cuja análise é enfatizada por Konrad: 

 

O autor coloca que a polícia passou a ser chamada até para tentar receber salários 

atrasados ou como mediadora em outros conflitos, sendo convocada muitas vezes pelos 

próprios trabalhadores, pois estes, sujeitos á legislação especial, dependiam, em muitas 

das ocasiões, das vontades policias. (2010, p. 44). 

 

No período, as leis sociais foram pensadas pelos governos, também, como meios 

de controlar os conflitos sociais. Todavia, as leis regulamentam as ações do Estado como 

mediador nas relações entre capital e trabalho. Desta forma, o método de inclusão por meio do 

trabalho e das leis que o regulamentassem traduz a transição estratégica do governo sobre tais 
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problemas. Portanto, para muitos havia a percepção de que esta questão não era de polícia, 

mas social. (CERQUEIRA FILHO, 1982, p. 21). 

Na historiografia há o consenso de que era uma questão social, onde a ideia de 

questão de polícia era empregada para controlar as movimentações dos trabalhadores por 

meio da força e manter o Estado fora do conflito entre o capital e o trabalho. Com a crescente 

onda dos trabalhadores em busca de legislações que os favorecessem ou estipula-se o labor 

justo, o Estado adotou como estratégia de gestão a “política de massas” que “funcionou como 

uma técnica de organização, controle e utilização da força política das classes assalariadas, 

particularmente o proletariado” (IANNI, p.59, 1988). 

A política getulista de desenvolvimento econômico era dirigida à substituição de 

importações, o fim da economia agrária e o início de uma sociedade urbana industrial. Para 

viabilizar tal sociedade o governo se baseou na política de massas para combinar os interesses 

econômicos e políticos do proletariado, da classe média e burguesia industrial, e favorecer a 

criação do setor industrial e de serviços. Assim: 

 

A esquerda brasileira ficou como que ‘aprisionada’. As técnicas da política de massas e o 

reformismo, conduzido pelos setores mais audaciosos da política de industrialização, 

estabeleceram os limites e as condições tanto da politização como da atuação política do 

proletário urbano. (IANNI, 1988, p 87). 

 

Gomes (1979, p. 46) faz a crítica à historiografia da outorga, que entende o Estado 

brasileiro da Primeira República como se antecipando a toda movimentação, reivindicações e 

afrontas por parte dos trabalhadores, outorgando direitos antes mesmo de serem 

reivindicados. Essa concepção omite a memória das classes trabalhadoras, criando a ideia de 

impotência de reivindicações dos seus próprios direitos. Esta interpretação de antecipação 

disfarça o caráter controlador da legislação social e sua repressão ao movimento operário; e 

ao mesmo tempo caracteriza o trabalhador como acomodado e dependente do Estado. Esta 

noção criticada por Gomes enfatizaria, por fim, a falsa ideia de um Estado paternalista, doador 

de direitos. 

Este argumento de antecipação deduz ter ocorrido uma inversão de 

acontecimentos, no qual o Brasil possuíra primeiro uma legislação social, antes mesmo de 

uma indústria formada e um movimento operário organizado. De tal maneira, a se pensar em 

um Brasil à frente da Inglaterra, da Alemanha e dos EUA, nações que no surgimento de suas 

indústrias tiveram levantes por parte dos trabalhadores para a criação de políticas sociais. 
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Em todo caso, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) foi criada para atuar 

como mediadora de conflitos e apaziguar afrontas de ambas as partes, em busca de um 

controle estatal. Deste modo, compreende-se o tratamento para com a Instituição que ficaria a 

cargo de fiscalizar o cumprimento da regulamentação da CLT e o olhar para com os 

documentos que comprovariam a existência de batalhas entre classes distintas, os processos 

trabalhistas. 

Uma justiça especial pela matéria que tratava – dissídios individuais e coletivos 

entre “empregados e empregadores” –, vale dizer, voltava-se fundamentalmente para o 

atendimento do cidadão comum, consagrando, por isso, uma dimensão intervencionista e 

protecionista do Estado em relação ao trabalhador, definido como “economicamente mais 

fraco”. Exatamente devido a essa concepção, tratava-se de uma justiça que deveria ser de fácil 

acesso, donde as orientações de gratuidade dos custos, de dispensas de advogados, de 

oralidade e de maior informalidade no julgamento dos processos. Além disso, e 

diferentemente de outras justiças, orientava-se pelo princípio da conciliação entre as partes, o 

que a levou a incorporar os chamados juízes classistas ou vogais, representantes de 

empregados e empregadores, vistos como facilitadores no processo de conciliação. (GOMES, 

2006, p. 62). 

Ao observar as singularidades da atuação da instituição em seu período inicial, se 

comprova a importância desta para os trabalhadores. A partir do seu funcionamento, 

proporcionou maiores benefícios aos trabalhadores do que seu “primo rico”, a justiça comum. 

Foi denominada de justiça menor por se voltar ao cidadão comum e por buscar garantir o 

cumprimento das leis, por colocar frente a frente os patrões e os trabalhadores. Contudo, em 

sua forma simples de condução dos trâmites jurídicos e por ser voltada para soluções sociais e 

conciliatórias, cria-se um sentimento que perduraria até os dias atuais, denominado de cultura 

do desprestígio. 

Sobre a falta de prestígio da Justiça do Trabalho perante os magistrados e até 

mesmo por parte dos trabalhadores, Silva salienta que: 

 

O imobilismo burocrático de uma máquina judiciária paquidérmica, a tese de que no 

Brasil as leis são “para inglês ver”, o desrespeito dos patrões às normas jurídicas e a 

fragilidade do poder público na fiscalização do cumprimento dos dispositivos legais 

estariam entre as explicações desse descrédito. (2007, p. 34). 
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Ao fixar a culpa pelo desprestígio para a forma que caminha a Instituição, pode-se fechar os 

olhos a outras causas, como a indiferença para com as leis trabalhistas que cria uma tradição 

de desprestígio do direito do trabalho: 

Se configura como um resultado bastante objetivo e nada ingênuo de políticas, ou melhor, de ausência 

de políticas que pudessem tornar essa justiça especial efetivamente presente e atuante em 

todo o território nacional. Portanto, a Justiça do Trabalho se teria constituído de fato, 

como uma justiça “pobre”, precariamente instalada e, principalmente, “contida, limitada” 

– não por acaso – a algumas cidades do país, basicamente às capitais, onde se voltava 

para o atendimento dos trabalhadores urbanos. (GOMES, 2006, p. 64). 

 

A Justiça do Trabalho, quando de sua criação, não era muito acionada pelos 

trabalhadores por desconfiança e por não existir ainda uma consciência jurídica de classe. Os 

trabalhadores não possuíam a visão de agentes pertencentes a um corpo que a partir da criação 

da Justiça do Trabalho tinha direitos e que ali estaria com voz ativa perante a exploração de 

sua mão de obra. Com o passar dos anos os trabalhadores começaram a recorrer a esta justiça 

por entenderem que aquele lugar lhes daria voz pautada no direito legal: 

 

 Lei e a justiça (especialmente a Justiça Trabalhista) deixaram de ser vistas como simples 

instrumentos de dominação de classe para se configurarem como recursos que poderiam 

ser apropriados por diferentes sujeitos históricos que lhes atribuíam significados sociais 

distintos. Podiam de fato, configurar direitos pelos quais valiam a pena lutar. (LARA. 

2006, p. 12). 

 

Sendo a Justiça colocada a favor do trabalhador, e não contra, a Instituição 

ganhou certo respeito pela sociedade, o que repercutiu no número de trabalhadores que 

recorrem a ela, o número de magistrados aumentou de maneira significativa, deixando de 

utilizar a toga nas audiências e adotando trajes que evidenciava a simplicidade do trâmite 

processual. 

A procura dos magistrados pela Justiça do Trabalho aumentou durante o período 

do regime autoritário civil-militar, e o incentivo partiu de intelectuais que salientavam nas 

universidades a importância da instituição para o favorecimento dos desprovidos e até 

solucionar os conflitos entre as classes: “O fato é que a Justiça do Trabalho não é mais aquela 

instituição acanhada e desprestigiada.” (SILVA, 2007, p. 38).  

Com a tentativa de abranger mais trabalhadores, em 1970 o governo ampliou a 

competência da Justiça do Trabalho para julgar as relações de trabalho, e não mais as relações 

de emprego. Com isso, aumentou o poder de decisão e intervenção da Instituição, 

ocasionando um maior raio de atuação e: “Nos anos 1980, a Justiça do Trabalho alcançou 
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abrangência nacional, e a Constituição de 1988 ampliou significativamente suas atribuições” 

(SILVA, 2007, p. 35). 

Para demonstrar o avanço de sua atuação, cabe observar a quantidade de tribunais 

que foram criados por todo o país: Em 1941, eram 8 Regiões Tribunais, p no anos de 1980 já 

eram18 Regiões Tribunais e por fim, em 1990 a 24 Regiões Tribunais, o número que persiste 

até o momento (GOMES, 2006, pp. 66-67). A abrangência em quase todo o território nacional 

gera possibilitaria embates entre trabalhadores e patrões em diversas paragens, criando 

campos de batalhas na busca pelo cumprimento da legislação trabalhista e não apenas como 

meios de coerção. 

Em 2004 o Congresso Nacional aprovou a emenda Constitucional n° 45, 

finalizando a Reforma do Judiciário, que estava sendo planejada desde 1992. A finalidade era 

trazer os prestadores de serviço, não subordinados, e subempregados, para a órbita da Justiça 

do Trabalho. Essas reformas foram pensadas em outro momento da Instituição, em que sua 

credibilidade e seus gastos estariam superiores ao de sua “prima rica”, devido à grande 

demanda dos trabalhadores em utiliza-la. 

Com o passar do tempo a procura cada vez maior pela Justiça do Trabalho por 

parte dos trabalhadores, acarretou acumulo de processos trabalhistas nas Varas do Trabalho. 

Como tentativa de solucionar o abarrotar de processos, criaram-se leis para eliminação de 

documentos. Em 1974 um grupo de estudos fora instituído para analisar as ameaças geradas 

pela lei n. 6014/73, art. 1.215, decretado pelo então Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, que 

autorizava a incineração dos processos por falta de espaço nas repartições para estocagem e 

arquivamento dos processos. Ao final dos trabalhos o grupo concluiu que o acervo “não era 

totalmente inútil”, porém ainda não se tinha conhecimento de suas funcionalidades futuras, de 

tal forma que se apenas os acumulassem, em determinado momento o funcionamento do 

órgão trabalhista poderia ser prejudicado por falta de espaço. (SILVA, 2007, p. 31) 

Mesmo assim, com base na Lei n. 7.627, de 10 de novembro de 1987, que 

autorizava a incineração dos autos da Justiça do Trabalho com mais de cinco anos de 

arquivamento, processos trabalhistas foram eliminados em grande número. Diante dessa 

realidade vários magistrados, historiadores e a sociedade em geral se levantaram contra a 

aplicação da lei e em defesa da memória da JT e dos trabalhadores que esses processos 

poderiam desvendar, como vestígios de batalhas sem grandes personalidades, e até mesmo da 

instituição judiciária.  
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Ao permitir a eliminação destas fontes estaria se admitindo que os vestígios das 

lutas dos trabalhadores travadas contra uma sociedade elitista e até mesmo contra um Estado 

autoritário fossem apagadas. Neste sentido, Loner salienta que: 

 

Na história de nossa nação, pouca relevância tem sido dada aos acervos dos 

trabalhadores. Parece haver uma singular condição, pesando sobre esta classe, que faz 

com que até arquivos referentes a ela tenham dificuldade para existir em nossa sociedade. 

Assim os acervos sobre a escravidão praticamente desapareceram, seja conscientemente, 

através de medidas governamentais, ou indiretamente, através do descaso e negligência 

no tratamento dos arquivos (cartoriais, paroquiais, policiais e outros) [...] Não é de 

admirar, portanto, que muito da documentação estritamente operária tenha sido 

preservada mais em acervos no exterior do que no Brasil. (LONER, 2010, p. 22-23). 

 

Ao se discutir o que fazer com os processos após seu tempo de vida no judiciário, 

deve-se ter em mente que “cada documento carrega, mesmo que não o saibamos, a história de 

sua própria sobrevivência” (SILVA, 2007, p. 32). Pode ser a história dos próprios 

funcionários do judiciário, dos trabalhadores e patrões, as formas de atuar do órgão perante os 

conflitos trabalhistas e quais foram as medidas para a preservação deste tipo de fonte: 

 

Os processos são fontes de inegável valor histórico e que, além de seus aspectos jurídicos 

e dos documentos que contém – os quais podem se constituir em meio de prova para os 

cidadãos em outras demandas –, contam, entre outros enredos do passado (mas com 

desdobramentos no presente e para o futuro), as relações que se estabelecem na 

sociedade, o contexto sócio-econômico em que foram produzidos, os modos e modas de 

cada época, os vínculos entre trabalhadores e empresas, a vida quotidiana de uma 

comunidade em determinado momento. Eliminá-los é eliminar a história. (BIAVASCHI, 

2010, p. 07). 

 

 Explicações para o descaso com os processos trabalhistas variam da falta de 

espaços para o seu armazenamento, da inadequação dos espaços existentes, à falta de pessoas 

com noções na área de arquivística para saber lidar com este tipo de material. Porém, não 

cabe a responsabilidade apenas a repartição pública. Deve ser tarefa do historiador a defesa 

das fontes, utilizando o documento nas análises históricas. 

A preocupação com a história material recebeu atenção maior a partir da 

valorização do governo brasileiro para a preservação em meados de 1930, na Lei n. 378 de 

Janeiro de 1937, com a criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN, que respaldou as iniciativas de preservação do patrimônio histórico nacional. 

Inúmeras leis e projetos visam a guarda do patrimônio nacional para perpetuação 

da memória. A memória, tanto individual como coletiva, poderá ser constituída, além dela 
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mesma, por meio de dois materiais, que são: os monumentos e os documentos de uma época 

ou região, que ao serem analisados poderão nos contar dos costumes locais, individuais e 

coletivos de determinados grupos; e ações corriqueiras que se expressam por meio de tais 

leituras. Deste modo, deve-se tratar os documentos da mesma forma, com a qual prestigiamos 

os monumentos: 

 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 

análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 

historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE GOFF, 

1996, p.545). 

 

Já no âmbito da arquivologia, uma resolução que visa a revisão e ampliação da 

Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, sobre quais documentos devem ser de guarda 

permanente e a criação de Comissões Permanentes de Avaliação, compostas por profissionais 

entre eles historiadores, foi emitida pelo Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ), em 24 

de outubro de 20014. 

Durante as discussões promovidas por estudiosos das áreas do Direito, da 

Arquivologia e da História, sobre a preservação dos processos, surgiram várias dúvidas de 

como garantir a obstrução da queima e quais documentos seriam salvos. Todavia, já era 

consenso para os historiadores que se deveria salvar todos os processos possíveis e evitar que 

os mesmos fossem amputados, que selecionassem partes e o restante fosse cremado. 

 Nos debates quanto a preservação surgiram ideias de guarda por meio de 

amostragem, o que significaria a escolha de alguns processos para demonstrar, por meio de 

exemplos, casos corriqueiros nas varas trabalhistas, excluindo o restante que se encaixassem 

no mesmo tipo de processo escolhido. Muitos historiadores alegaram a inviabilidade disso por 

ocasionar falta de evidências em casos como: de empresas que tinham seus nomes envolvidos 

com frequência; da desistência por parte dos reclamantes o que se analisado poderia constatar 

                                                 
4 ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Resolução nº 4. Conselho Nacional de Arquivos Classificação, 

temporalidade e destinação de documentos de arquivo; relativos às atividades-meio da administração pública/ 

Arquivo Nacional. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. Aprova a versão revisada e ampliada da 

Resolução nº 4, de 28 de março de 1996, que dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de 

Arquivo para a Administração Pública: Atividades-Meio, a ser adotado como modelo para os arquivos 

correntes dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR), e os prazos de 

guarda e a destinação de documentos estabelecidos na Tabela Básica de Temporalidade e Destinação de 

Documentos de Arquivo Relativos as Atividades-Meio da Administração Pública. 
Disponível em:  

http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=65&sid=46&tpl=printerview. 

Acessado em 21 out. 2012. 
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formas de coerção aos trabalhadores, e até provas de acordos extrajudiciais firmados por 

ambas as partes, ocasionados fora do âmbito judicial, mas que necessitavam ser lavrados no 

campo da jurisprudência para sustentar as afirmações verbais. Loner salienta, também, que: 

 

A coleção completa permite também registrar como evoluíram não só as demandas, como 

a própria interpretação das leis, seja pelos juízes, seja pelos advogados. A existência de 

tendências na utilização de certas práticas pelos empregadores em relação aos seus 

empregados também pode ser aferida através do número de ações visando o recebimento 

do mesmo direito [...] análise quantitativa que só pode ser feita sobre o conjunto total da 

documentação e não apenas sobre parte dela, pois isso simplesmente corromperia todo o 

universo de análise. (LONER, 2010, p. 17). 

 

Outra possibilidade apontada nos debates seria a procura de grandes 

personalidades nos processos, porém esta não é a intenção dos historiadores sociais que 

buscam na guarda dos processos trabalhistas respostas às perguntas sobre o cotidiano do 

trabalhador em geral, como eram tratados por seus patrões, o ambiente de trabalho, a jornada 

de trabalho, sobreo pagamento de horas extras, se eram respeitados os dias de descanso, se a 

lei era respeitada por patrões etc. 

Para uma melhor compreensão das intenções dos historiadores, cabe frisar que 

uma perspectiva histórica bastante difundida, a partir dos anos 1970, pelos historiadores 

atuantes na História Social do Trabalho, tem sido a História vista de baixo para cima. 

(SHARPE, 1992, p. 41). 

Na discussão da metodologia de preservação o embate maior se encerra em duas 

possibilidades: microfilmagem ou digitalização. A microfilmagem seria inviável pelos autos 

custos de equipamentos e treinamento de pessoas para a execução da tarefa, porém:  

 

A microfilmagem é, certamente, o método de compactação mais higiênico, seguro, 

durável, (a expectativa de vida é de 500 anos) de custo relativamente baixo, reprodutível 

em papel e em suporte digital, legalmente mais bem regulado, com padrões internacionais 

estabelecidos. É também um meio eficaz de preservação, sobretudo de documentos 

danificados ou submetidos a permanente manuseio, permitindo a produção de cópias de 

segurança. (SILVA, 2007, p. 48). 

 

A opção da compactação via digitalização é um método de maior facilidade que 

possibilitaria a localização e consulta por meio da internet, contudo, ainda não é um método 

confiável, sua durabilidade é incerta, os componentes eletrônicos têm vida útil muito pequena 

e se fossem guardados apenas de forma digital poderiam ser vítimas de vírus, ocasionando a 

perda deste acervo documental, configurando-se em um risco, conforme a interpretação de 

alguns historiadores. 
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Esse método pode se tornar mais rentável futuramente, cujos gastos orçamentários 

estatais é menor com a utilização de vias digitais para consultas e visualizações de processos. 

Tais procedimentos são validos devido a transição da civilização do papel para uma 

totalmente digitalizada. Por fim, a preservação mais segura parece ser ainda na forma de 

papel, mas, aparentemente, com tendências a ser substituída, o que nos remete à seguinte 

conclusão: 

 

[...] o cuidado de sempre estar a par de novas tecnologias, para não formar paradoxos, 

como ter toda uma documentação preservada em algum meio digital e não ter mais as 

condições técnicas de acesso a ela, pela obsolescência de sua forma digital. Enterrar 

documentação em formas digitais também é tão lesivo para a memória nacional, quanto 

picotá-la ou deixa-la transformar se em fumaça. (LONER, 2010, p. 18). 

 

Vários estudos têm analisado fontes provindas do campo do direito ou das 

legislações, a fim de perceber seus impactos momentâneos ou a permanência em 

determinadas sociedades. No campo da História temos como referência o historiador E. P. 

Thompson que discutiu a origem da lei negra no século XVIII, construindo reflexões da 

atuação e constituição histórico-social das leis, um entendimento para além do já perpetuado 

mecanismo de dominação. (THOMPSON, 1997). 

A abordagem de Thompson permite compreender que a instituição judiciária não 

se restringe ao controle de revoltas de trabalhadores, podendo ser, também, um campo em 

disputa. Esse entendimento desmistifica a ideia de um direito dado ao povo por seus 

governantes: 

A análise deste vasto corpo documental também pode contribuir para uma 

compreensão mais aprofundada das relações entre trabalhadores, empresários e governos, 

alcançando uma densidade empírica não permitida em investigações ainda marcadas por 

generalizações que consagram o Estado como grande sujeito das transformações históricas. 

(SILVA, 2007, p. 39). 

É nessa perspectiva que olhamos para os processos trabalhistas da Vara de Ponta 

Porã-MS. A partir de pesquisas coletivas planejadas no Programa de Educação Tutorial (PET-

História, Conexões de Saberes), desenvolveu-se a análise e catalogação dos processos, o que 

permitirá fazer, em um primeiro momento, uma análise quantitativa, para uma posterior 

análise apro Como já dito, o Núcleo de Documentação Histórica “Honório de Souza 

Carneiro” se faz pertencente de 5.328 processos trabalhistas da Vara de Ponta Porã, cedidos 
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temporariamente para estudos pelo Centro de memória de Justiça do Trabalho de Mato 

Grosso do Sul, em Campo Grande, com a seguinte temporalidade: 1990 a 2003. 

Deste montante os alunos bolsistas do Grupo PET-História já catalogaram e 

fizeram um levantamento de dados de 164 processos o que permite observar 128 reclamantes 

homens e 45 reclamantes mulheres, com processos contendo mais de um reclamante. As 

reclamações nos processos variam de pagamento de horas extras, o pagamento de férias, a 

cobrança de vínculo trabalhista, insalubridade e etc. 

 O número de pessoas por processo demonstra que em alguns casos vários 

trabalhadores se uniam a fim de reivindicar seus direitos, como no caso em que um 

trabalhador rural trabalhava junto com os seus filhos, menores de idade, na mesma fazenda. O 

pai e um dos filhos começaram a trabalhar no ano de 1983, logo em seguida os outros dois 

filhos entraram no ano de 1986, ao se sentiram explorados ou insatisfeitos com as condições 

de trabalho oferecidas pelo seu empregador, todos saíram no ano 1988 e recorreram a Junta de 

Conciliação e Julgamento. Há também processos abertos por sindicatos, e até o momento 

foram catalogados cinco processos deste tipo, todos do Sindicato dos Empregados em 

Estabelecimentos Bancários de Ponta Porã-MS contra diversos Bancos. Dos processos abertos 

os juízes deram os seguintes resultados: duas reclamações não eram procedentes, duas 

possuíam reclamações parcialmente procedentes e uma totalmente procedente.5 

Com a catalogação ainda no seu início, não podemos ter nenhuma conclusão 

sobre a participação dos sindicatos de trabalhadores nos processos da Vara de Ponta Porã-MS. 

Eventualmente, após termos um número maior de processos catalogados, poderemos 

quantificar a participação dos sindicatos que mais recorrem à Justiça. 

A partir do que já foi catalogado podemos dizer que o ramo bancário é o que 

possui mais trabalhadores nos processos, totalizando 74 trabalhadores. Uma explicação 

possível é que o ramo bancário possui trabalhadores com um grau de escolaridade de no 

mínimo ensino médio, que resultaria, a princípio, em um número maior de trabalhadores a par 

de seus direitos e consequentemente um elevado número de reivindicações.  

Pensando na localização da Vara Trabalhista que se encontra na cidade de Ponta 

Porã, os dados que futuramente poderemos ter, a partir dos processos, nos dirão o número de 

estrangeiros que ali recorreram à Justiça. Até agora encontramos apenas um trabalhador 

argentino e três paraguaios, sendo uma mulher, entretanto, assim que tivermos dados maiores 

                                                 
5 Processos trabalhistas n°009/1990; 133 /1998; 036/1990; 037/1990; 013/1990. Vara de Ponta Porã-MS.  

Núcleo de Documentação Histórica: “Honório de Souza Carneiro”. UFMS-CPTL. 
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poderá ser dito quantos trabalhadores estrangeiros estiveram em meio aos processos que 

foram catalogados. 

Para o grupo que cataloga é importante saber os resultados das ações ou o fim do 

litígio, deste modo, em um futuro breve, poderemos saber quantos processos tiveram suas 

reclamações atendidas, quantos foram considerados improcedentes, quais processos tiveram 

acordos, dentro e fora das juntas de conciliação, entre os empregados e empregadores, 

consequentemente alguns dados poderão fomentar eventuais pesquisas no campo da história. 

 

CONCLUSÕES 

 

Partindo das discussões que neste artigo foram levantadas, pode-se concluir que: a 

criação da Justiça do Trabalho como órgão regulador, o olhar pejorativo à Instituição e a 

queima de processos trabalhistas estão intrinsecamente ligados com o momento vivido pelo 

Brasil no século XIX e início do XX. 

As leis sociais que regulamentam o trabalho vieram de discussões levantadas por 

outros países sobre o labor muito antes do que no Brasil e as movimentações operárias 

internacionais incentivaram as mobilizações que aqui a classe fizesse, mesmo antes do Brasil 

possuir de fato uma regulamentação ativa para mediar as relações entre trabalhadores e 

patrões. 

A formação tanto da indústria como da classe trabalhadora se encontraram ao 

mesmo tempo em que o Brasil adentrava em um novo marco econômico e social, ocasionando 

situações que obrigaram o Estado a intervir no capitalismo liberal para que houvesse a criação 

de legislações sociais, não dadas, mas adquiridas por meio de pressões populares. 

O olhar pejorativo que a instituição e seus documentos receberam, pode ser 

explicado pela conjuntura que passava o país durante a criação da Justiça do Trabalho, onde o 

poder passava das mãos agrárias para industriais, calcado em ideais burgueses financiados por 

capitais estrangeiros, ao mesmo tempo em que a classe operária brasileira estava em processo 

de formação. Esse duplo movimento histórico, obrigou o Estado a criar formas de apaziguar 

ambos os lados e no início de atuação da Instituição não foram mobilizados os recursos e nem 

dada a atenção necessária para o seu funcionamento. 

Sobre a catalogação, pode-se concluir que em um futuro próximo haverá números 

mais precisos dos quais foram apresentados neste artigo, sobre a Vara de Ponta Porã e seus 

processos trabalhistas, onde por meio do término da tabulação de dados ter a real participação 
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dos trabalhadores como agentes de seu tempo, mas tais dados só se mostraram a partir de 

novas pesquisas, mesmo que difícil de fazer e poucos as queiram: “Essa é a vida da pesquisa: 

dura, cansativa, longa, mas gratificante, acima de tudo.” (BACELLAR, 2005, p. 24).  

Por fim, o que devemos ter como meta com as fontes sobre os trabalhadores é não 

deixar que aconteça o mesmo que aconteceu com várias fontes referentes aos escravos, que se 

perderam no tempo e espaços. Perdas essas, ocasionadas por atos conscientes ou 

inconscientes, premeditados ou não, acarretando em prejuízo inestimável para a história social 

do país. 
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