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COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

GRUPO DE TRABALHO DITADURA E REPRESSÃO AOS TRABALHADORES E

AO MOVIMENTO SINDICAL

O Grupo de Trabalho "Ditadura e repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical" foi

o último grupo a ser formado no âmbito da Comissão Nacional da Verdade (CNV), por

conta disso há um atraso geral em suas atividades. Para compensar esse atraso, o apoio da

academia,  dos  arquivos  especializados,  dos  centros  de  documentação  e  do  próprio

movimento  sindical  torna-se  fundamental  e  premente,  no  sentido  de  indicar  acervos,

fundos, coleções, séries documentais e documentos avulsos, como gravações em VHS ou

fitas K7 com depoimentos de trabalhadores perseguidos políticos e familiares, que possam

servir de fontes para que o GT produza o seu relatório sobre as graves violações aos direitos

humanos no período investigado pela CNV, particularmente o período entre 1960 – 1985.

Tendo por base uma lista com 11 temas prioritários de investigação definidos pelo GT, que

seguem abaixo, solicitamos às instituições que preencham o questionário que vem logo em

seguida, sendo que os itens grifados podem ser usados como um roteiro. 

Para  orientações  e  dúvidas  no  preenchimento  do  questionário,  poderão  ser  contatados:

Antonio  José  Marques  (CEDOC  CUT)  (11)  2108-9213  /  2108-9247  e-mail:

cedoc@cut.org.br  ou a Ana Célia Navarro de Andrade (CEDIC PUC/SP) (11) 3872-8323 /

3872-6246 e-mail repro-cedic@pucsp.br 

Temas prioritários de investigação

1. Levantamento dos sindicatos que sofreram invasão e intervenção no golpe e após

o golpe;
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2. Investigação de quantos e quais dirigentes sindicais foram cassados pela ditadura

militar;

3. Quais e quantos dirigentes sindicais sofreram prisão imediata ao golpe;

4. Levantamento  da  destruição  do  patrimônio  documental  e  físico  das  entidades

sindicais;
5. Investigação  sobre  prisões,  tortura  e  assassinatos  de  dirigentes  e  militantes

sindicais urbanos e rurais;

6. Vinculação das empresas com a repressão  ;

7. Relação  do  serviço  de  segurança  das  empresas  estatais  e  privadas  com  a  

repressão e atuação das forças armadas;

8. Legislação antissocial e antitrabalhadores   (lei de greve, lei do arrocho salarial, lei

do fim da estabilidade no emprego, entre outras);

9. Levantamento da repressão às greves;

10.Tratamento dado à mulher trabalhadora durante a repressão  ;

11.Levantamento  dos  prejuízos  causados aos  trabalhadores  e  suas  entidades  pelo

regime militar para reparação moral, política e material.

QUESTIONÁRIO

Nome da instituição/entidade: Tribunal Superior do Trabalho 
Endereço: Setor de Administração Federal Sul  - Quadra 8 - Lote 1 - CEP 70070-600
Site: www.tst.jus.br
Pessoa para contato: Ana Rosa de Sá Barreto e/ou Rosemary de Almeida
Telefone: 61 3043-4155/3355 E-mail: anabarreto@tst.jus.br / Rosemary.almeida@tst.jus.br



1)  Relacione  os  fundos/coleções  custodiados  pela  entidade  que  podem  responder  as

questões prioritárias investigadas pelo GT, indicando ao lado de cada um deles os números

dos temas mais preponderantes, considerando a lista acima.

A  Coordenadoria  de  Gestão  Documental  e  Memória  (CGEDM)  custodia  2  Fundos
arquivísticos:  o  do Conselho Nacional  do Trabalho (CNT),  órgão que precedeu o TST
funcionando  de  1923  a  1946,  e  o  Fundo  do  próprio  TST,  que  abarca  os  documentos
produzidos a partir  de 1946. O Fundo CNT já tem a maioria de suas séries descritas e
digitalizadas.  O  Fundo  TST  está  em  pleno  processo  de  sistematização,  descrição  e
digitalização.

FUNDO TEMAS
PREPONDERANTES

OBSERVAÇÃO

CNT (1923-1946) abandono  de  emprego,
acidente  de  trabalho,
agitação política,  agressão
no  ambiente  de  trabalho,
assassinato,  movimento
comunista,  Caixas  de
Aposentadoria  e  Pensão,
embriaguez.
Revolução  de  1930,
revolução de 1932, 
 sindicato,  subversão,
tortura.

Esses  temas  manifestam-se
principalmente  nos  972  processos  de
dissídio trabalhista preservados da época
do CNT. Alguns desses temas, inclusive
a  repressão  a  atividades  sindicais,  já
foram  exploradas  em  pesquisas
realizadas  pela  equipe  da  CGEDM  e
publicadas  por  meio  do  Informativo
Labor,  um  exemplo  clássico  é  o  do
bancário  Franklin  Spencer  Bittencourt,
perseguido,  preso  e  demitido  de  seu
emprego  em  virtude  de  sua  atividade
sindical. O caso pode ser  acessado pelo
link  (http://www.tst.jus.br/publicacoes),
no documento intitulado Labor n°. 7.

TST
(1946-atualidade)

Atualmente  em  processo
de descrição.

No que tange  às  questões  investigadas
pela  Comissão,  reputa-se  que  os
dissídios coletivos sejam os registros de
maior interesse. Tratam-se de 452 caixas
de processos custodiados pela CGEDM
e que atualmente  passam por  processo
de descrição arquivística.

2)  Relacione  individualmente  esses  fundos/coleções,  listando  as  respectivas  séries

documentais  e  datas-limite,  informando  se  estão  ou  não  organizados,  e  quais  são  os

instrumentos de pesquisas/acessos utilizados.

O Fundo CNT possui quadro de arranjo e também guia, como instrumentos de pesquisa. A

série  Dissídios  possui  catálogo  dos  documentos  e  também um índice  que  relaciona  os

processos a temas específicos, unidades da federação e empresas envolvidas no conflito

trabalhista.

FUNDO SÉRIES DATAS-LIMI ORGANIZAÇÃO INSTRUMENTOS

http://www.tst.jus.br/publicacoes


TE DE PESQUISA

CNT

Instituições

Previdenciárias

1939-1944

Série  organizada

e  disponível  em

formato digital.

-

Dissídios 1928-1946 Índice
Relatórios 1941-1946 -
Atas 1925-1945 -
Criação  de

Juntas  de

Conciliação  e

Julgamento

1941-1946 -

Comunicados 1933-1942 -
Portarias 1930-1943 -
Acórdãos 1923-1946 Catálogo  em  fase

de elaboração.

O Fundo TST possui quadro de arranjo para seus documentos da atividade fim. As séries

documentais  relativas  às  classes  processuais  tramitadas  no  Tribunal  entre  1946  e  a

atualidade estão sendo descritas, nos moldes propostos pela Norma Brasileira de Descrição

Arquivística. O Fundo TST possuí as seguintes séries:

FUNDO SÉRIES

TST

Administração Judiciária Superior
Gestão de atividades dos gabinetes
Gestão de atividades das Comissões Permanentes
Julgamentos no âmbito do Tribunal Pleno
Julgamento de Dissídios Coletivos
Julgamento de Dissídios Individuais

3)  A  entidade  tem  ou  teve  programa  de  gravação  de  depoimentos  com  ex-dirigentes

sindicais,  militantes  sindicais  e familiares? Em caso positivo,  relacione o nome dos/das

depoentes e demais informações que possuem sobre os mesmos, os sistemas de gravação

(fita  k7,  vídeo,  meio  digital)  e  tempo  de  gravação.  No  caso  das  fitas  k7  ou  mesmo

gravações digitais, informe se estão transcritas. No caso dos vídeos, informe o endereço do

site caso estejam disponíveis na internet. 

O programa de História Oral do TST é recente,  data de 2011, com a publicação do da
Resolução  Administrativa  n.  1486,  de  6  de  dezembro  de  2011
(http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/18516).  Dessa  forma,  o  Tribunal  não
custodia registros de gravação antigos.  Porém, no contexto das entrevistas  programa de
História  Oral,  questões  acerca  de  eventos  relacionados  à  repressão  têm  sido
recorrentemente  levantadas.  Em  uma  dessas  ocasiões,  o  Ministro  aposentado  José
Ajuricaba da Costa e Silva, relatou o seguinte:

http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/18516
http://aplicacao.tst.jus.br/dspace/handle/1939/18516


“Entrevistador: Como a magistratura trabalhista de Recife recebeu a notícia do golpe de 
1964? O trabalho de vocês foi afetado? 

Ministro JA: Bom, eu tive colega até que, depois dessa revolução foi assassinado, coitado. 
Meu colega de Junta... mas não foi nessa ocasião não. No início, eles não interferiram na 
Junta de Conciliação e Julgamento. Mas eu tive um colega de uma das Juntas, em que eu fui
Presidente, já em Recife, que era comunista. Era o Iran Pereira. E o Iran, eu soube, depois 
no fim da revolução... Porque no fim da revolução andaram matando todos os comunistas, e 
esse meu colega foi sacrificado também.”

4) Relacione os documentos avulsos (livros, periódicos, panfletos, documentos de arquivo

etc.) que possam responder as questões investigadas pelo GT, se possível com um pequeno

resumo de cada um deles.

Indicam-se como documentos de interesse para a Comissão os que compõem a série de

dissídios  do CNT (apesar de abarcarem um período anterior  ao pesquisado pela CV) e

também as séries relativas ao julgamentos dos dissídios individuais e coletivos do TST. 
5) A entidade possui acervo fotográfico com imagens de repressão a trabalhadores e ao

movimento sindical?

O TST possui acervo fotográfico que remete a eventos ocorridos no decorrer das décadas
de 1970, 1980 e 1990; no entanto, esses registros referem-se prioritariamente a solenidades,
cursos, seminários e outros eventos relacionados intrinsecamente às atividades judiciais e
administrativas do Tribunal.

6)  Informe  se  na  sua  cidade  e  região  há  outra  entidade  que  possui  acervo  que  possa

responder as questões investigadas pelo GT. Enviando-nos o nome e o endereço, bem como

um meio de contato com a pessoa responsável.

• Secretaria Executiva do Arquivo Nacional – Coordenação Regional no Distrito
Federal (COREG).  Endereço: Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 08. CEP:
70.604-900. Telefone: (061) 3344-1018.

• Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE).  Endereço:  Esplanada  dos
Ministérios, Bloco F. CEP: 70.059-900. Telefone: (061) 3317-6000.

São Paulo, julho de 2013.
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