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Capítulo 1 – Justiça do Trabalho no Brasil, os primeiros 70 anos
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1  A Lei de Terra (lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, regulamentada em 30 de janeiro de 1854, pelo decreto imperial nº 1318) é uma das primeiras leis brasileiras a dispor sobre normas do direito 

Em 24 anos de existência, o Tribunal Regional do Trabal-
ho da 15ª Região, sediado na cidade de Campinas, em São Paulo, 
consolidou-se como o segundo maior do País em movimento 
processual. Somadas a 1ª e a 2ª instâncias, são mais de 4 milhões 
de processos que deram entrada no órgão regional, com núme-
ro praticamente equivalente de ações concluídas. A 15ª Região 
abrange, atualmente, uma população superior a 20 milhões de 
pessoas, por meio de suas 153 Varas do Trabalho e seis Postos 
Avançados. A criação e a instalação desta Corte confi guram-
se em um grande ganho para a população, que assim pode 
contar com uma Justiça descentralizada e, por isso mesmo, 
mais célere e próxima da sociedade. 

Essa conquista segue os mesmos caminhos de desen-
volvimento global que pretende o Brasil. No entanto, pouco 
mais de 500 anos separam um País de trabalho, baseado na 
estrutura escravocrata, de outro, no qual os direitos humanos 
estão defendidos em uma Constituição Federal, que determi-
na a existência de órgãos específi cos para as dissoluções de 
impasses trabalhistas.

No Brasil, a formação do mercado de trabalho, em 
sua atual confi guração, tem como data referencial o ano de 
1850, tanto pela Lei de Terras1, como em consequência dos 
primeiros movimentos no sentido da abolição da escravatura. 
Complexo e regionalmente diferenciado, esse processo se 
formou com base em três elementos: a transição do trabalho 
escravo para o livre; a chegada dos imigrantes europeus, prin-
cipal fonte de mão de obra tanto para a cafeicultura quanto 
para a nascente indústria paulista; e o chamado “elemento na-
cional livre”, homens brancos livres e pobres, negros forros, 

libertos, “fugidos” e mestiços, que, até o pós-Independência, 
constituíram parte acessória da força laboral brasileira. 

No período da Colônia prevalecia como forma de re-
lação social de produção o escravismo. A atividade do trá-
fi co negreiro foi iniciada, ofi cialmente, em 1559, quando a 
metrópole portuguesa decidiu permitir o ingresso no Brasil 
de escravos vindos da África. A maioria desses trabalhadores 
atuava, em especial, nas atividades domésticas e tarefas rela-
cionadas à agricultura, notadamente na produção açucareira e 
na mineração, bases da sociedade extrativista que caracterizou 
o Brasil até, pelo menos, a chegada da Família Real, em 1808.

A proibição do tráfi co negreiro, anos mais tarde, repre-
sentou o primeiro passo de um processo gradual que culmi-
nou na abolição da escravatura. Deu-se, em muito, como con-
sequência de pressões internas e externas. Entre essas últimas 
estava a exercida pelo Império Britânico sobre seus parceiros 
comerciais, entre eles o Brasil, no auge de um movimento ini-
ciado com a Revolução Industrial2 . Era preciso contar com 
trabalhadores assalariados, os potenciais consumidores de 
uma produção inglesa ampliada graças às novas tecnologias 
mecânicas de fabricação. Além disso, o governo de Sua Majest-
ade Vitória I abolira a escravidão em todos os seus territórios, 
desde 1833. Isso também afetava as elites latifundiárias das 
colônias inglesas nas Antilhas — ter empregados assalariados 
signifi cava encarecer o preço de suas manufaturas e reduzir a 
competitividade destas perante a produção brasileira. 

Cedendo a esses fatores, em 1850 o tráfi co negreiro foi 
ofi cialmente extinto no Brasil, com a Lei Eusébio de Queirós. 
Começava a mudar o perfi l da mão de obra em um País que, 
apenas uma década depois, entrou em um intenso período de 
atividades novas. Em 1860, fundaram-se 62 empresas industri-
ais, 14 bancos, 3 caixas econômicas, 20 companhias de navega-

2 O conjunto de avanços tecnológicos que marcou a Revolução Industrial causou profundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra, em meados do século 

A classe trabalhadora
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2. O conjunto de avanços tecnológicos que marcou a Revolução Industrial causou pro-
fundo impacto no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra 
em meados do século XVIII expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX.

ção a vapor, 23 de seguros, 4 de colonização, 8 de mineração, 
3 de transporte urbano, 2 de gás e 8 de estradas de ferro. Esse 
cenário pode ser visto como uma transfe-rência de capitais da 
área rural e agrícola para a urbana e industrial.

O sistema escravista enfraqueceu ainda mais em 1871, 
quando foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que garantiu a 
liberdade aos fi lhos de escravos; e com a Lei dos Sexagenários 
em 1885, que libertou todos os escravos com mais de 60 anos 
de idade. 

O governo imperial transferiu boa parte do controle da 
população escrava para a competência dos municípios. Coube 
a estes legislar, no sentido de controlar tanto o escravo como 
os empregados livres, o que contribuiu decisivamente para 
a constituição do mercado de trabalho e manteve, até certo 
ponto, intacto o sistema de produção, mesmo em regiões de 
alta concentração de escravos, como na Zona da Mata min-
eira, Vale do Paraíba paulista e fl uminense.

Em 5 de maio de 1888, o Papa Leão XIII, na encíclica 
In Plurimis, dirigida aos bispos do Brasil, pediu apoio ao Im-
perador e a sua fi lha na luta que travavam muitos países euro-
peus pela abolição defi nitiva da escravidão. No dia 13 de maio, 
a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel, extinguindo ofi -
cialmente o trabalho escravo no Brasil.

Em ritmo de substituição da mão de obra no campo e 
nas indústrias, o Brasil viu surgirem os primeiros represent-
antes da classe trabalhadora: escravos (que ainda trabalhavam 
em propriedades rurais), servos (negros que passaram a rece-
ber algum tipo de remuneração), trabalhadores livres, colonos 
e assalariados. Essa passagem foi diferente em cada região, 
sendo o Estado de São Paulo o único a adotar o modelo de 
incorporação de imigrantes estrangeiros em massa.
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Até 1822, os estrangeiros que chegavam ao Brasil eram 
considerados colonizadores. Após aquele ano, que marca a 
Independência do País em relação a Portugal, essas pessoas 
passaram a ser classifi cadas como imigrantes, oriundos das 
mais diferentes nações, como Alemanha, China e Suíça.

Em 1878, o Congresso Agrícola, realizado no Rio de 
Janeiro, reuniu cafeicultores para discutir a questão da mão 
de obra. Optou-se por pressionar o governo a fi m de facilitar 
a vinda de imigrantes europeus. Assim, os subsídios à grande 
imigração estrangeira, entre o fi nal do século XIX e início 
do século XX, fi zeram predominar os italianos, portugueses, 
espanhóis e japoneses. 

Eles se tornaram a principal fonte de trabalho para a ex-
pansão cafeeira em fazendas recém-formadas no Oeste Novo 
paulista. Essa era, para os latifundiários, a melhor e mais lu-
crativa opção, visto que os estrangeiros estavam dispostos 
a trabalhar por um pagamento mínimo e sujeitavam-se aos 
maiores rigores da atividade agrícola.

Em termos de disciplina para o trabalho, a legislação — 
lei sobre prestação de serviços de 1830, o Código Comercial 
de 1850 e a lei de 1879 — era aplicada de igual forma a ambos 
os contingentes, de brasileiros e de imigrantes. A exceção foi 
a Lei nº 108, de 11 de outubro de 1837, que regulava somente 
os contratos de trabalhadores estrangeiros, como também 
diferentes eram as formas de dominação e controle da mão de 
obra. Funcionando em paralelo à legislação vigente, havia dois 
sistemas: de parceria e de colonato. No primeiro, cada família 
de colonos fi caria responsável por uma quantia determinada 
de cafezais, os quais deveria cultivar, benefi ciar e colher. Ven-

dido o café, caberia ao fazendeiro entregar ao colono metade 
do produto líquido da venda. Eram os chamados “meeiros”.

Surgido com o advento da imigração subvencionada, o 
colonato era uma forma de trabalho semiassalariado. O imi-
grante e sua família recebiam o salário misto, entre dinheiro e 
um pedaço de terra, para plantar seu próprio sustento. Multas 
estabelecidas por ausência da fazenda sem aviso prévio, por 
atraso de serviço e pela recusa em prestar serviços gratuitos, 
funcionavam como forma de coerção e disciplina. As jorna-
das exaustivas e a exploração por parte dos fazendeiros fa-
ziam os primeiros imigrantes deixarem as plantações de café 
e partirem para os centros urbanos, onde se dedicaram ao 
comércio e à indústria.

Grande parte dos discursos das elites brasileiras pedia 
uma legislação que disciplinasse “o nacional” para o trabalho 
regular, sendo essa uma questão recorrente nos meios políti-
cos, agrícolas e empresariais no Brasil em quase todo o século 
XIX e no início do século XX. 

Os primeiros organismos especializados na solução 
dos confl itos entre patrões e empregados a respeito do con-
trato de trabalho surgiram na França, com os Conseils de 
Prud’hommes, em 1806. Diante da experiência bem sucedi-
da, outros países europeus seguiram o exemplo e instituíram 
organismos do Poder Judiciário para a apreciação das causas 
trabalhistas, buscando, prima-riamente, a conciliação, mais do 
que a imposição de uma solução pelo Estado. No Brasil, os 
refl exos eram tímidos, sentidos apenas por alguns pensadores, 
mas não a ponto de provocar a atuação do Estado.

6 Do antigo Partido Democrático que, em 1934, fundiu-se a uma das alas do Partido Republicano Paulista, dando origem ao Partido Constitucionalista.
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