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N enhum ministério tem tanta ligação na história do trabalhador brasileiro quanto o

Ministério do Trabalho e Emprego. Não só pela sua denominação, mas também pelo

fato de ter sido criado pelo presidente Getúlio Vargas, no momento em que o mundo

discutia as relações de trabalho, consagrando os direitos trabalhistas. Foi criado para que o

trabalhador tivesse a garantia de ter um órgão máximo do Governo Federal, em linha direta

com a presidência da República, para que os trabalhadores pudessem reivindicar melhores

condições salariais e se organizar em sindicatos. 

Com o passar dos anos, o Ministério do Trabalho e Emprego avançou ainda mais nas suas

tarefas. Atualmente, cumpre o importante papel de ferramenta do Governo Federal na

qualificação de mão-de-obra do trabalhador brasileiro. Este hoje é o grande diferencial do

mundo moderno, globalizado. Com novas tecnologias, a qualificação se torna fundamental para

o enfrentamento desta nova realidade do mundo do trabalho. 

Este livro, uma memória contada pelos diversos segmentos da sociedade, mostra, também,

através de registros fotográficos, os vários momentos de luta dos trabalhadores organizados,

demonstrando que a criação do Ministério do Trabalho e Emprego por Vargas, ajudou também a

criar, com o passar dos anos, a pátria livre, soberana e forte chamada Brasil. 

CARLOS LUPI

Ministro do Trabalho e Emprego
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INTRODUÇÃO



Este livro integra o projeto Memória Institucional do Ministério do Trabalho e Emprego,

desenvolvido durante os anos de 2006 e 2007, composto por vários subprojetos, todos

eles destinados a alcançar um objetivo comum: destacar a importância da ação do

Ministério do Trabalho através do tempo, estimulando e apoiando iniciativas destinadas a

valorizar a história e a memória deste importante órgão governamental. Esse projeto foi

desenvolvido pelo Centro de Pesquisa e Documentação em História Contemporânea do Brasil, o

CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, a quem o Ministério do Trabalho e Emprego atribuiu tal

responsabilidade.

No caso específico deste livro, o que se desejava era produzir um registro que acompanhasse a

história do ministério, desde o momento de sua criação, em novembro de 1930, imediatamente

após a Revolução de 30 e a chegada ao poder de Getúlio Vargas, até hoje. Um longo período de

tempo, que comporta inúmeras possibilidades de análise, com destaque para diversas questões e

personagens, além das próprias transformações político-administrativas sofridas pelo ministério,

em tão longo período de existência. Tudo isso, obviamente, impedia qualquer pretensão de se

esgotar tal trajetória e exigia a formulação de estratégias que permitissem que o objetivo fosse

atingido, com as inevitáveis limitações mas, ao mesmo tempo, com densidade e clareza.

Nesse sentido, a primeira opção realizada foi a de que a história do ministério seria “contada”

pelos atores diretamente nela envolvidos, ou seja, seus próprios servidores. Isso significava que

o livro não ganharia a forma narrativa de uma história institucional tout court, muito praticada

e útil, mas freqüentemente muito árida para um amplo conjunto de leitores, particularmente

aqueles “não iniciados” no tema do trabalho, como os que se deseja aqui atingir. Com tal

expectativa de público, o livro buscou trazer uma história “viva” do ministério, vale dizer, uma

história fundada na experiência de vida de servidores públicos que, ao longo de décadas,

participaram das conquistas e das dificuldades que marcaram a atuação deste importante lócus
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contatos prévios com o entrevistado. Ele precisa ser esclarecido que o procedimento exige um

certo tempo, local apropriado para a gravação, bem como a assinatura de uma carta de cessão

do depoimento, de forma a permitir o acesso de outros pesquisadores, bem como sua

publicação, como ocorre neste livro. Nesse sentido, vale esclarecer, o documento histórico

gerado é a fita gravada; ela é a fonte – uma fonte oral –, cedida pelos depoentes para dar início

à constituição de um acervo de História Oral e, igualmente, para ser consultada por outros

investigadores, em futuros trabalhos de pesquisa. Essas entrevistas, por sua vez, exigem a

elaboração de um roteiro geral, que precisa ser adaptado a cada depoente, em sua

especificidade. Realizada a gravação, a entrevista deve ser duplicada, por motivos de segurança.

Feito isso, ele segue para a transcrição; em seguida, passa por uma conferência de fidelidade,

onde o que foi transcrito é checado com a fita, para, finalmente, seguir para o editor. A edição

de uma entrevista exige, para dizer o mínimo, sensibilidade e poder de síntese. Isso porque,

fundamentalmente, tudo que está no texto editado, ao qual o leitor vai ter acesso, foi dito pelo

entrevistado, mas muito raramente,  da mesmíssima maneira como está no texto final. Por essa

razão, a edição de uma entrevista passa pelo editor, propriamente dito, e também pelo

entrevistador, sobretudo quando ele é o coordenador da pesquisa. Este então realiza uma

espécie de ajuste da edição, tendo em vista o fato de que ele é um dos autores do texto e esteve

presente na entrevista. Apenas nesse momento, o texto segue para a leitura do depoente, que

precisa verificar o perfeito entendimento da entrevista, quer em relação ao conteúdo, quer em

relação à forma. Feita essa leitura, o texto volta para o entrevistador e coordenador da pesquisa,

que realiza a chamada leitura final, verificando as observações encaminhadas pelos

entrevistados.

Como já ficou claro pela minuciosa explicação anterior, e não por razões ingênuas, utilizar a

metodologia da História Oral é realizar um trabalho longo, difícil e cuidadoso, sob vários

aspectos, mas principalmente porque envolve o tempo e as emoções dos entrevistados e

também, podem estar certos, dos entrevistadores. As entrevistas editadas que aqui estão sendo

disponibilizadas para os leitores não fugiram a essa regra. Na qualidade de coordenadora da

pesquisa sei o quanto os depoentes se envolveram com o trabalho, tanto na hora da entrevista,

como posteriormente, em sua revisão. Alguns chegaram mesmo a se surpreender com o número

de horas que falaram, outros em como o relato “mexeu” com seus sentimentos. Todos, sem
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da administração governamental brasileira. Dessa forma, escolhemos trabalhar com a

metodologia da História Oral, realizando entrevistas temáticas, quer dizer, voltadas para a

trajetória profissional do depoente dentro do Ministério do Trabalho. Dessa forma, através dela,

o leitor poderá acompanhar não apenas a dinâmica política que une a história do ministério à

história do país, como igualmente as transformações ocorridas no interior do ministério, ao

longo de quase um século, sempre a partir da ótica de quem está “dentro” do órgão e com ele

comprometido. Essa estratégia exigiu uma outra decisão, que foi a de selecionar para as

entrevistas, maciçamente, servidores do ministério e não os próprios ministros ou pessoas que

houvessem ocupado cargos de confiança e, por tal razão, chegassem ao ministério por injunções

políticas, por exemplo. Tais servidores, a nosso ver, permitiriam um acesso privilegiado a essa

história, pois a “reviveriam” em seus relatos, reconstruindo o passado vivido, sempre sob a ótica

do presente, atravessando o tempo e selecionando o que, segundo cada um, devia ser lembrado.

Por conseguinte, o núcleo do livro está constituído por um conjunto de 15 entrevistas,

realizadas entre agosto de 2006 e janeiro de 2007, ao qual se acrescenta uma única entrevista,

realizada fora do marco do projeto. Ela foi feita em 1984, e sua inclusão se justifica pelo fato do

depoente ter sido um dos primeiros funcionários do ministério, entrando no serviço público,

quando era gestor da pasta, Lindolfo Collor, ainda nos anos 1930. A constituição desse

conjunto, bem como o uso da metodologia, exigem, contudo, alguns esclarecimentos

suplementares. 

De início, importa ressaltar que o nome de todos os entrevistados resultou de indicação vinda

do Ministério do Trabalho e Emprego, muitas vezes em articulação com algumas Delegacias

Regionais do Trabalho. Isso porque, procurou-se, na medida do possível, contemplar as várias

regiões do país, entrevistando-se servidores do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Evidentemente, nem todas as regiões, estados e muito menos Delegacias Regionais puderem ser

objeto de nossa investigação, por razões fáceis de entender. Nesse sentido, esta é uma pesquisa

que abre muitas outras alternativas, pois certamente muitos outros servidores, que nos

permitiriam chegar a muitas outras experiências valiosas, poderiam ter sido ouvidos. 

Quanto à metodologia de História Oral, é preciso que se esclareça, que a realização de uma

entrevista exige muita preparação e é seguida por uma série de procedimentos técnicos, sem os

quais arrisca-se perder o investimento realizado. Realizar uma entrevista significa empreender

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
12



cerrado que sofre, justificaram sua seleção. Os depoentes que nos oferecem os relatos de sua

difícil e dedicada experiência neste duro setor da ação ministerial são os de Ruth Beatriz de

Vasconcelos Vilela, Claúdia Márcia Ribeiro Brito, Joaquim Elegio de Carvalho, Joélho Ferreira de

Oliveira, Marinalva  Cardoso Dantas e  Guilherme José de Araújo Moreira. 

Por fim, o terceiro e último bloco de entrevistas, é composto pelos quatro depoimentos de Fábia

Cristina Esteves de Brito, Maria Tereza Grillo Pedroso de Albuquerque, Vera Lúcia Ribeiro de

Albuquerque e Elizabeth da Silva Ávila. Esse conjunto traz relatos que enfocam experiências

diversificadas e não menos centrais para o bom funcionamento das Delegacias Regionais do

Trabalho em várias regiões do país, bem como registra experimentos inovadores e bem

sucedidos na gestão das relações de trabalho no Brasil.

Mas como o Ministério do Trabalho e Emprego desejava que o livro permitisse igualmente,

embora não centralmente, um acompanhamento dos principais eventos que marcaram sua

história, para preceder a apresentação das entrevistas, elaboramos uma cronologia. Cronologias

são, por definição, textos que orientam os leitores, situando-os no tempo. São textos para

consulta, mais do que para leitura pura e simples. Devem ser claros, simples, sintéticos. Sabendo

que não podem tudo abarcar (sonho impossível e tolo), dedicam-se a fornecer marcos básicos,

reunir acontecimentos mais significativos, considerando-se os objetivos de uma dada

cronologia. No caso da que aqui se apresenta, trata-se de  fixar o que se pode considerar os

acontecimentos fundamentais da história do Ministério do Trabalho, na conjuntura da história

política do Brasil. Por isso, ela está também dividida em blocos, que acompanham as mudanças

na organização político-administrativa do ministério. Inicia-se antes de sua própria criação,

exatamente para dar conta das iniciativas que a precederam, dos projetos que já existiam e da

movimentação dos trabalhadores em luta por uma legislação do trabalho. Respeitando  as

transformações da estrutura ministerial, contemplando certos fatos da política e do mundo do

trabalho, ela chega até o ano de 2006, não tendo qualquer pretensão de esgotar ou mesmo

cobrir tão largo período de tempo.

Para dialogar com a cronologia, foi feita uma seleção de imagens que permitisse um

enriquecimento de sua leitura, mas também a introdução, discreta sem dúvida, de um ator

central, mas colateral, a toda essa história ministerial: os trabalhadores, especialmente quando

organizados em associações e movimentos de diferentes tipos, através do tempo. Nessa seleção

privilegiamos, conscientemente, dois fundos arquivísticos: o do próprio CPDOC-FGV e o do

Ministério do Trabalho - Uma cronologia
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exceção, receberam bem a idéia da entrevista, dispondo-se a colaborar. Quando do envio do

material transcrito, a maioria absoluta ficou satisfeita com o resultado alcançado, colaborando,

mais uma vez, de bom grado com a pesquisa. Por conseguinte, sem a participação de cada um

dos depoentes, sem sua real disposição de “contar” sua história e, através dela, de nos permitir

“contar” a história do Ministério do Trabalho, este livro não existiria. Eles são os principais

responsáveis pelo volume e a todos, expresso meus agradecimentos pessoais, e também os

agradecimentos da instituição responsável pela pesquisa, o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas.  

O livro, como já se disse, está ancorado em um conjunto de 16 entrevistas, que podem, grosso

modo, ser grupadas em três blocos. O primeiro é composto por seis depoimentos: Jacy

Montenegro Magalhães, Clemens Vaz Sampaio, Almino Affonso, João Matos da Silva Filho,

Alexandre Kruse Grande Arruda e Antônio Funari Filho. Seu objetivo é permitir ao leitor um

acompanhamento da história do ministério do Trabalho, desde o momento de sua criação, nos

anos 1930, passando pelos anos 1950, com Getúlio Vargas em seu segundo mandato

presidencial, e chegando aos anos 1960, com João Goulart, o herdeiro do trabalhismo getulista,

em sua curta  presidência da República. Como se verá, os relatos sobre os anos 1960/70

evidenciam o impacto sofrido pelo advento do regime militar, com um esvaziamento de poder

da pasta do Trabalho, que só se recupera, de forma mais substancial, a partir do governo Itamar

Franco, já na década de 1990.  É exatamente esse percurso, que não segue uma cronologia

linear, pois não é assim que a memória “trabalha”, que se deseja oferecer ao leitor. Ele mesmo,

articulando os depoimentos entre si, construirá uma representação de eventos, de personagens

e de experiências, que compõem o cenário da política nacional “fora e dentro” do ministério.

O segundo e terceiro blocos de depoimentos têm uma lógica diferenciada. Eles  privilegiam

facetas da atuação do ministério, reunindo vivências  de servidores que, em geral, entraram para

a instituição quando de concursos realizados nos anos 1970 ou 1980, portanto, ou durante o

regime militar ou no período de seu encerramento, alguns já aposentados, outros em atuação.

No segundo conjunto de depoimentos, a principal, mas não a única questão  destacada, é a que

envolve a política estatal, encabeçada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de combate ao

que é chamado, no Brasil de hoje, de trabalho escravo. A gravidade dessa prática, pelo que

representa de desrespeito às mínimas condições de trabalho e mesmo de vida humana,

associada aos diagnósticos de sua permanência a até crescimento, a despeito do combate
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
UMA CRONOLOGIA

Ministério do Trabalho e Emprego, pelas facilidades que ofereciam, mas igualmente pela riqueza

de sua documentação, no segundo caso, menos conhecida. Dessa forma, o convite que se faz ao

leitor é que consulte a cronologia, estabelecendo vínculos entre seus verbetes e imagens, e também

vínculos entre ela mesma e as entrevistas que a seguem. Vários dos personagens citados nas

entrevistas estão presentes em seus verbetes e o que se deseja é que os leitores possam realizar um

exercício fácil e esclarecedor, indo e vindo das entrevistas para a cronologia e vice-versa. 

Finalmente, além dos depoentes, muitas outras pessoas estiveram envolvidas na elaboração

deste livro e precisam ser mencionadas. Inicialmente, nosso interlocutor no Ministério do

Trabalho, André Bucar, da Secretaria de Relações de Trabalho. Seu interesse e conhecimento,

juntamente com o de Carolina Siqueira, foram cruciais para a escolha e o acesso aos depoentes,

para só ficar no essencial. Na equipe do projeto foram fundamentais as participações de

Marcelo Timótheo da Costa, como entrevistador; Marcos Aarão Reis, como editor do texto dos

depoimentos; Amílcar Araújo Pereira, na elaboração das notas das entrevistas e na pesquisa

iconográfica; Antonio Luigi Negro, na pesquisa para elaboração da cronologia; e nossos

assistentes de pesquisa, Jacira Primo e Vanessa Matheus Cavalcante. Liane Amorim também nos

ajudou, cedendo algumas fontes utilizadas na cronologia. Além de todos esses colaboradores,

Alexandre Fortes e Paulo Fontes, responsáveis pelo encaminhamento geral do conjunto de

projetos sobre a Memória do Ministério do Trabalho e Emprego, estiveram presentes quando do

início das atividades e permaneceram dando seu respaldo, sempre que necessário. A Companhia

Vale do Rio Doce, patrocinadora desse empreendimento, também não pode deixar de ser aqui

mencionada, pois sem sua presença, nada disto poderia ter sido realizado. No CPDOC, Felipe

Rente e Kely Lobo foram incansáveis referências na Secretaria, solucionando problemas e

agilizando providências. Celso Castro, Diretor do CPDOC, esteve sempre disponível para nos

atender, caso sua intervenção fosse solicitada e, através dele, registro o apoio dos colegas do

CPDOC e da estrutura da Fundação Getúlio Vargas.  

Este é, portanto, um livro que resulta do esforço, do interesse e da atenção de muitas pessoas,

mas, sem dúvida, foram os entrevistados que o tornaram possível e, a eles, mais uma vez,

dirigimos nossos mais sinceros agradecimentos.

ANGELA DE CASTRO GOMES

Rio de Janeiro, março de 2007.
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Março 
Rodrigues Alves é eleito pela segunda vez presidente da República. Têm início, na Câmara dos Deputados,

os trabalhos de discussão de uma legislação trabalhista e de um Código de Trabalho para o Brasil.  Em

dezembro de 1917,  fora aprovado o projeto do deputado Maurício de Lacerda, que criava o

Departamento Nacional do Trabalho, como órgão do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio,

destinando-se a ser uma instância de estudos e fiscalização para o estabelecimento de uma legislação

trabalhista no Brasil. Ele nunca foi implantado, mas foi  proposto como núcleo de um futuro Ministério

do Trabalho (Decreto nº 3.550 de 16 de outubro de 1918).

�
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O ano de 1917 foi de importantes greves nas duas maiores cidades do país, Rio de Janeiro e São Paulo.
Aspectos da greve de São Paulo, 1917. Revista Fon-Fon, ano XI, 28, Rio de Janeiro, 14/07/1917 (FCRB)

AS ORIGENS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E A

PRIMEIRA REPÚBLICA (1918-1930)
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Abril 
São realizada novas eleições presidenciais com

vitória de Epitácio Pessoa sobre o candidato

oposicionista Rui Barbosa. 

Maio
No Primeiro de Maio, em São Paulo, a paralisação

do trabalho foi extensa com o fechamento do

comércio. No dia seguinte, um operário da fábrica

Mariângela Matarazzo é despedido por ter

discursado na Praça da Sé. Esse evento desencadeou

uma greve que se prolongou até junho. No Rio de

Janeiro, houve grande manifestação pública em

comemoração ao Dia do Trabalho. A passeata se

deslocou da Praça Mauá pela Avenida Rio Branco,

encerrando-se no Teatro Municipal. 

Ministério do Trabalho - Uma cronologia
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Maio
No Rio de Janeiro, a comemoração do Primeiro de Maio ocorreu no Teatro Maison Moderne, devido a

proibição de comícios e manifestações públicas.

Outubro/novembro
A gripe espanhola, epidemia que dizimava a população européia após a Primeira Grande Guerra, chega ao

Brasil no mês de outubro de 1918, atingindo várias cidades. O número de vítimas é enorme, revelando a

precária situação sanitária do país e a ausência de políticas públicas. O próprio presidente é uma de suas

vítimas, assumindo o vice, Delfim Moreira. Em novembro, e ainda sob impacto da gripe espanhola, eclode

no Rio de Janeiro uma revolta anarquista, duramente reprimida pelas autoridades.  Ainda nesse ano é

fundada a Liga Pró-Saneamento, reunindo vários intelectuais, especialmente médicos sanitaristas ligados

ao Instituto Oswaldo Cruz. 

Novembro
Fim da Primeira Grande Guerra.

“É difícil descrever, em exatas palavras, o que foram as últimas horas da tarde de hoje na Avenida.

O entusiasmo do povo aglomerado na nossa principal artéria não tinha limites. De momentos a

momentos, à aparição de um símbolo das nações aliadas, vivas eram ouvidos, acompanhados de

salva de palmas, de aclamações ruidosas”. (A Noite, Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1918).

Dezembro
Em conseqüência do levante organizado pelos anarquistas, seus líderes foram deportados. José Oiticica

foi enviado para Alagoas e Agripino Nazaré para a Bahia.

Janeiro
Morre o presidente Rodrigues Alves e são marcadas novas eleições. Rui Barbosa, pela terceira vez,

concorre como candidato de oposição. 

O Congresso Nacional aprovada a Lei de Acidentes de Trabalho, iniciativa pioneira na área da legislação

trabalhista no Brasil (Decreto nº 3.724 de 15/01/1919). Essa lei, que vinha sendo discutida no Congresso

desde 1912, consagra o princípio do risco profissional e garante aos trabalhadores  um direito indiscutível, cujo

ônus recaía sobre o patrão. Essa lei é aprovada, mas o projeto de Código de Trabalho continua em debate.

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA
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Grupo de operários, homens e crianças, da fábrica de aço
fundido de Arentz, Carvalho e Cia, por ocasião da visita do
presidente Epitácio Pessoa. Rio de Janeiro (DF), 22/11/1919.
Arquivo Isidoro Lopes. CPDOC/FGV.

Abaixo, comemorações do Dia do Trabalho na Praça Mauá,
Rio de Janeiro, 1919. Revista Fon Fon, ano XII, nº 19, Rio de
Janeiro, 19/05/1919. Fundação Casa de Rui Barbosa. “



Fevereiro
É realizada no teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, marco simbólico do

movimento modernista no Brasil. 

Março
Os candidatos Artur Bernardes e Urbanos Santos são eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-

Presidente da República. A posse ocorreria em 15 de novembro do mesmo ano.  Os opositores, contudo,

não aceitam os resultados e, como não foi feita uma revisão na contagem dos votos, iniciou-se um

movimento de reação que envolveu os quartéis.

Fundado, em Niterói, o Partido Comunista do Brasil (PCB). 

Maio
Anarquistas e comunistas organizaram juntos a comemoração do Dia do Trabalho.

Julho
No dia 5, eclode o Levante do Forte de Copacabana, evento inaugural do movimento tenentista. Apenas dois

participantes – Siqueira Campos e Eduardo Gomes – sobrevivem à repressão. Em seguida, o governo decreta

estado de sítio, renovado sucessivamente até 1926. Verifica-se também uma escalada repressiva contra

trabalhadores, mendigos e prostitutas, limpando-se as ruas da capital dos considerados “indesejáveis”.

Agosto
Berta Lutz funda a Federação Brasileira pelo

Progresso Feminino em prol do sufrágio feminino.

Mobilização das primeiras candidaturas de mulheres

para a Câmara federal e estadual.

Setembro
Na capital federal, no dia 7, é inaugurada a 

Exposição do Centenário da Independência.   
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Outubro
Greve em São Paulo, deflagrada pelos trabalhadores da empresa Light, contando com a adesão dos

operários da companhia de calçado Clark, União Geral dos Chapeleiros, União Geral dos Ferroviários.

Durante todo o ano, em vários estados do país,  foram deflagradas greves pela jornada de oito horas e

por melhores salários. O movimento operário é fortemente reprimido. 

Dezembro
Criação da Comissão Especial de Legislação Social na Câmara dos Deputados com a função de analisar

toda e qualquer iniciativa legislativa na área trabalhista.

Janeiro
A capital federal recebe, com honras, os restos mortais do Imperador D.Pedro II e da Imperatriz Teresa

Cristina, banidos imediatamente após a Proclamação da República. A festa, segundo a imprensa, foi o

encontro do Império com a República.  

Decretada a Lei Adolfo Gordo - Decreto nº 4.242 -, que permitia a deportação sumária de estrangeiros

envolvidos em distúrbios e o fechamento de quaisquer associações que realizassem atos considerados

prejudiciais à ordem pública. 

Junho
Organiza-se a Reação Republicana, aliança entre Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro,

em torno do candidato de oposição à presidência da República, Nilo Peçanha. O candidato da situação é

Artur Bernardes, apoiado por Minas Gerais e São Paulo.

Dezembro
Fundação da Companhia Belgo-Mineira, primeira grande indústria siderúrgica do país. Em 1920, o rei da

Bélgica, Alberto I, havia visitado o Brasil e a cidade de Belo Horizonte a convite do presidente da

República, o mineiro Artur Bernades. 
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� 1920�

� 1921�

� 1921�

Obras do Pavilhão Norte Americano da Exposição do
Centenário da Independência. Rio de Janeiro, 1922. Biblioteca
Sérgio Buarque de Holanda. Ministério do Trabalho e Emprego. 



Outubro 
O capitão Luís Carlos Prestes lidera levante

tenentista no Rio Grande do Sul, com centro em

Santo Ângelo, em apoio aos tenentes de São Paulo.

Novembro
O tenente Hercolino Cascardo rebelou, no Rio de

Janeiro, o couraçado São Paulo e a torpedeira Goiás

em apoio aos levantes nos estados de São Paulo e

Rio Grande do Sul.

Dezembro
É criada, em São Paulo, a Delegacia de Ordem

Política e Social (Dops).

Abril
Formação da Coluna Prestes - Miguel Costa, resultado da junção dos grupos que se haviam rebelado em

São Paulo e no Rio Grande do Sul, no ano anterior. A Coluna iria percorrer 13 estados do país até se

internar na Bolívia em fevereiro de 1927.

Maio
O Primeiro de Maio é feriado pela primeira vez no Brasil por decreto do presidente Artur Bernardes, de 26

de setembro de 1924.

Junho
Realizada a VII seção da Conferência Internacional do Trabalho, na Liga das Nações, em Genebra. Diante

de representantes brasileiros, o delegado belga Mertens comentou a prisão de vários trabalhadores

depois das greves dos têxteis no Rio de Janeiro e dos ferroviários em Santos, e a violenta repressão feita

após o levante de São Paulo.

Dezembro
Lei de Férias (Decreto nº 4.982 de 24/12/1925, regulamentado em 1926), projeto do deputado Henrique

Dodsworth, que concede 15 dias de férias a empregados e operários de estabelecimentos comerciais,

industriais e bancários.
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Janeiro
O deputado paulista Eloi Chaves  aprova seu projeto de criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para

os ferroviários, a primeira das CAPs. É considerada a lei de previdência inaugural do país (Lei nº 4.682 de

24/01/1923). Em seu texto estipulava-se a formação de um fundo para aposentadorias e pensões em

cada companhia ferroviária, garantindo quatro benefícios básicos: ajuda médica, aposentadoria, pensões

para dependentes e auxílio funeral, além de estabelecer que, após dez anos de serviço em uma empresa,

o empregado só poderia ser demitido por falta grave. Através dessa lei, o desenvolvimento do seguro

social no Brasil atingia alguns programas essenciais. Além dos acidentes de trabalho, passava-se a

garantir o trabalhador ferroviário na doença e velhice além de assegurar a subsistência de sua família

após sua morte. Tais benefícios estão assegurados como direitos contratualmente obtidos através de

contribuições de longo prazo e não como direitos do cidadão. 

Abril
É instituído o Conselho Nacional do Trabalho (Decreto nº 16.027 de 30/04/1923), encarregado de

assessorar o governo federal em assuntos trabalhistas.  Sua criação relaciona-se com o abandono do

projeto do Departamento Nacional do Trabalho, atenuando a concepção de seu alcance e funções.

Entra no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, primeira radiodifusora do país.

Julho
No dia 5, eclode levante tenentista, na cidade de São Paulo. Os revoltosos exigem a renúncia do

presidente Artur Bernardes, o voto secreto e a convocação de uma Assembléia Constituinte. O governo

federal reprime violentamente o levante, bombardeando a cidade. O Estado de Sítio é decretado primeiro

para o Distrito Federal, em seguida para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo estendido a

mais oitos estados e prorrogado até dezembro de 1926. Nessas circunstâncias, também cresce a

repressão ao movimento operário. Muitos são presos sem processo formal e enviados para desterros e

colônias penais. 
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� 1923�

� 1925�

� 1924�

Deportados políticos para os campos de Clevelândia, 1924,
Arquivo Lindolfo Collor,  CPDOC/FGV. ( LC 003 - 10). 



Janeiro 
O Conselho Nacional do Trabalho é reorganizado, recebendo a competência de julgar processos relativos

a questões do trabalho (Decreto nº 18.078 de 19/01/1928). 

Abril
Congresso Operário Nacional, realizado no Rio de Janeiro, decide pela criação da Confederação Geral do

Trabalho.

Junho
A polícia invade a sede da Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e prende 69 pessoas.

Outubro
Quebra da Bolsa de Nova Iorque, que afeta a economia internacional e, no Brasil, provoca a sustação dos

créditos à política de valorização do café, praticada desde o Convênio de Taubaté, de 1906. 
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Março 
O paulista Washington Luis, candidato único, é eleito Presidente da República. Sua posse ocorre no mês

de novembro. 

Setembro
Reforma Constitucional aprovada pelo Congresso Nacional amplia o poder do Estado para legislar em

matéria de trabalho, encerrando os argumentos dos que ainda insistiam no caráter inconstitucional de

tais determinações, apelando para o princípio da liberdade das profissões da Constituição de 1891.

Dezembro
É aprovado o Código de Menores (Decreto nº 5.083 de 01/12/1926), que estabelece o limite de seis horas

de trabalho para menores de 14 anos. O Código, regulamentado em 1927, é muito desrespeitado até

1930.

O PCB cria o Bloco Operário (BO), uma frente eleitoral para ampliar suas bases políticas, conseguindo

eleger o médico Azevedo Lima como intendente (vereador) no Distrito Federal.

Janeiro
O PCB reconquista a legalidade e o BO passa a se chamar Bloco Operário Camponês (BOC), visando

buscar penetração junto aos trabalhadores rurais. 

Agosto
Entra em vigor o projeto de lei de Aníbal Toledo, Decreto nº 5.221, conhecido como “Lei Celerada”,

destinada a reprimir o movimento operário, os tenentes e o comunismo. Houve censura à imprensa e

restrição do direito de reunião, estando os cidadãos sujeitos a prisões arbitrárias, e entidades ou clubes a

serem interditados ou fechados sumariamente.

Setembro/outubro 
A polícia dissolve à bala o comício eleitoral do BOC. Um operário é morto. O BOC consegue eleger dois

candidatos para o Conselho Municipal do Rio de Janeiro: Otávio Brandão e Minervino de Oliveira.
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O Ministério do Trabalho, Indústria e 
Comércio (1930-60)

Janeiro
Vargas discursa na Esplanada do Castelo (Rio de Janeiro), no dia 1º, e expõe a plataforma da Aliança

Liberal, tratando com destaque a questão social:  “Se o nosso protecionismo favorece os industriais, em

proveito da fortuna privada, corre-nos, também, o dever de acudir ao proletário com as medidas que lhe

assegurem relativo conforto e estabilidade e o amparem nas doenças como na velhice”. Apesar do

pequeno número de votantes, a campanha da Aliança Liberal mobilizou muitos trabalhadores, que se

animaram com seu programa em prol das reformas sociais. 

Março
Eleição de Júlio Prestes com 1.091.709 votos, contra 742.794 votos conferidos a Getúlio Vargas.

Integrantes da Aliança liberal, alegando a existência de fraudes, começam a conspirar para a tomada do

poder, antes que a Presidência fosse transferida ao vencedor.

Julho
No dia 26, é assassinado João Pessoa, presidente

do estado da Paraíba e candidato derrotado à

vice-presidência na chapa da Aliança Liberal. Esse

fato, embora desprovido de razões políticas,

estimulou adesões e acelerou preparativos da

conspiração. Os funerais de João Pessoa,

considerado um mártir, provocaram grande

comoção popular, levando setores do Exército

antes reticentes a apoiar a causa revolucionária.

Outubro
Eclode a Revolução de 1930 com diversas ações

militares, desencadeadas no Rio Grande do Sul, 

em Minas Gerais e no Nordeste. 

�
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Dezembro
O paulista Júlio Prestes, apoiado por Washington Luís, lança sua plataforma de candidato à

presidência da República e o gaúcho, Getúlio Vargas, inicia sua campanha como candidato de oposição

pela Aliança Liberal.
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Na página anterior e acima, colheita e catação do café, s/l, s/d. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda. Ministério do Trabalho
e Emprego. 

� 1930�

Getúlio Vargas, ao centro, ao chegar em Ponta Grossa, Paraná,
sendo recepcionado por populares. Arquivo Getúlio Vargas (GV
005 – 1), CPDOC/FGV. 



Dezembro
O decreto nº 19.495 dispõe sobre a primeira organização do MTIC. Ele estava composto por cinco

Departamentos Nacionais: Trabalho, Indústria, Comércio, Povoamento e Estatística.

Janeiro
No Rio de Janeiro, uma manifestação em apoio ao

Chefe do Governo Provisório, Getúlio Vargas, reúne

15 mil operários.

Fevereiro
Criação do Departamento Nacional do Trabalho

(DNT), que incorporou o Departamento Estadual do

Trabalho de São Paulo e criou as Inspetorias

Regionais nos outros estados. Regulamentado em

1934, o DNT tinha por fim resolver as questões

relativas à execução, fiscalização e cumprimento da

legislação trabalhista. Podia fechar sindicatos,

federação ou confederação por seis meses, destituir

a diretoria ou extinguir completamente essas 

associações. 

Março 
Realizada a marcha da fome, organizada em todo o

país pelo Partido Comunista do Brasil (PCB) contra 

a carestia de vida e o desemprego. Foi fortemente

reprimida pelo governo. 

Lei de Sindicalização, decreto no 19.770, que

estabelecia a unidade sindical pela força da lei

(unicidade), para empregados e empregadores, 

além de consagrar a tutela do Estado. A lei exigia 

“abstenção, no seio das associações sindicais, de 

toda e qualquer propaganda ideológica sectária, de 
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Novembro
Getúlio Vargas toma posse como chefe do Governo Provisório. 

No dia 26 é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). O primeiro ministro foi o

gaúcho Lindolfo Collor, no cargo até 1932. Collor iniciou a formulação de leis que lançaram as linhas

mestras da legislação do trabalho. Entre os membros de sua equipe estavam Joaquim Pimenta, Evaristo

de Morais e Agripino Nazareth. 
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Lindolfo Collor em seu gabinete, 1931. Arquivo Lindolfo Collor,
CPDOC/FGV (LC foto 053 - 1). 

Equipe do Ministério do Trabalho, vendo-se Heitor Muniz
(terceiro), Joaquim Pimenta (quarto), Antônio Evaristo de
Moraes (quinto) e Lindolfo Collor (ao centro, de óculos).  Rio
de Janeiro, 1º de maio de 1931. Arquivo Lindolfo Collor,
CPDOC/FGV (LC foto 033).  

Decreto nº 19.495 que dispões sobre a
primeira organização do MTIC. 



sociais e econômicos, como emprego e imigração. Na Bahia, a Frente Negra obteve inserção no meio

sindical, por ter sido fundada por um operário e  dirigida por trabalhadores negros. A questão do

trabalhador negro, desde fim do século XIX, estava na pauta das preocupações do operariado baiano.

Neste ano é criado o Instituto de Organização Racional do Trabalho, Idort, que se estrutura nos moldes

da Taylor Society, dos Estados Unidos, e divulga, no Brasil, o processo racionalista de trabalho, a partir

das idéias de Frederick W. Taylor (1856-1915). Contou com o apoio dos empresários paulistas,

organizados pela Associação Comercial de São Paulo, tendo à frente o engenheiro Armando de Salles

Oliveira e o professor Roberto Mange, da Escola Técnica Liceu de Artes e Ofícios e da Escola Politécnica. 

Fevereiro
Criação do Novo Código Eleitoral, instituído pelo Decreto nº 20.076. São regulamentados o alistamento

dos eleitores e as eleições federais, estaduais e municipais. O sufrágio feminino (para as mulheres

alfabetizadas) e o voto secreto são consagrados. Além disso, é instituída a Justiça Eleitoral, a fim de reger

os pleitos. Como conseqüência, foi criado, em maio, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O Código, ao lado
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caráter social, político e religioso”. A sindicalização não era obrigatória, mas o gozo dos benefícios da

legislação social estava vinculado ao reconhecimento oficial dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho.

Por este motivo, a lei foi combatida pelos comunistas, anarquistas e trotskistas atuantes nos sindicatos. 

“Como era possível manter organizações sindicais independentes, se não se podia recorrer a nada?
Não se podia conversar com o patrão, não se podia recorrer ao Ministério [...] Aí o pessoal das
organizações independentes resolveu aderir aos sindicatos oficiais”. (Depoimento do militante
trotskista Hilcar Leite. GOMES, Angela de Castro et alli. Velhos Militantes, Rio de Janeiro, Jorge
Zahar Editores, 1991, p. 171). 
“Mensalmente nós fornecíamos, por exemplo, os quadros de contribuições, movimento econômico
do sindicato, quantos associados, quantas assembléias, o atendimento médico, aquela coisa,
quantas consultas, quantos exames laboratoriais, um desdobramento completo do que ocorria
dentro do sindicato o dia, a semana, o mês”. (Depoimento de Abrelino Freitas. FORTES, Alexandre.
Nós do quarto distrito, Rio de Janeiro, Garamond, 2004, p. 348).

Maio
Proibição de toda e qualquer comemoração do Primeiro de Maio. Várias prisões foram efetuadas.

Julho
Greve dos operários têxteis em São Paulo. Com duração de 15 dias, foi deflagrada devido à recusa dos

empresários em aceitar as reivindicações apresentadas em um memorial. Os têxteis requeriam a redução

da jornada de trabalho de oito horas, o estabelecimento de um piso salarial, a regulamentação da jornada

e do trabalho do menor, a proibição do trabalho noturno para mulher e o menor e o reconhecimento das

comissões de fábrica, entre outras. Houve muitos confrontos com a polícia e diversos operários foram

presos. A ação repressiva do governo levou ao declínio do movimento.

Agosto
Decretada a Lei dos 2/3 (no 20.291). Conhecida como Lei da Nacionalização do Trabalho, por exigir das

empresas a contratação de 2/3 de trabalhadores brasileiros para comporem sua mão-de-obra, reservando

– no máximo – 1/3 de operários estrangeiros em seus quadros.

Greve dos estivadores em Santos e manifestação operária em memória de Sacco e Vanzetti. No episódio,

o estivador negro Herculano de Sousa é morto pela polícia e as comunistas Pagu (Patrícia Galvão) e

Guiomar Gonçalves são presas.

Setembro
Criação da Frente Negra Brasileira em São Paulo. A Frente Negra associava a questão racial com temas
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Operários da Fábrica Santana da Companhia Nacional de Tecidos de Juta, São Paulo, 1931. Arquivo Lindolfo Collor,
CPDOC/FGV (colocar duas  fotos: LC foto 036.6 ) 

� 1932�

“



Os ferroviários da São Paulo Railway entraram em

greve em resposta às represálias da direção da

ferrovia, em vista de uma greve anterior. A

paralisação se alastrou e envolveu cerca de 200 mil

trabalhadores, em São Paulo, entre sapateiros,

vidreiros, tecelões, empregados de hotel, padeiros e

fumageiros que decidiram apoiar o movimento. Os

trabalhadores foram violentamente reprimidos pelo

governo.

Junho
Eclode a Revolução Constitucionalista. Tendo São

Paulo como epicentro, foi sentida também na Bahia,

Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Os

constitucionalistas exigiam a volta do país à

legalidade, colocando em xeque o regime de força

vigente. Vargas procurou desacreditar o movimento

afirmando que o governo estava cuidando da

reconstitucionalização do país: “Foi promulgada a

lei eleitoral, marcou-se a data em que se devem

efetuar as eleições, escolheram-se os juízes dos

tribunais eleitorais. Como se vê todas as medidas

dependentes do governo, necessárias e imprescindíveis à constitucionalização do país, foram tomadas.”

(Pronunciamento de Vargas, 12/6/1932).

Outubro
A luta armada dos constitucionalistas acabou restrita ao estado de São Paulo. Os governos do Rio Grande

do Sul e Minas Gerais, que a princípio viam com bom olhos a campanha pela constitucionalização,

resolveram não enfrentar a força militar do governo federal. Isolados, os paulistas não tiveram condições

de manter por muito tempo a revolução e, derrotados militarmente, assinam a rendição.

Outubro
Surge a Ação Integralista Brasileira (AIB). Seu manifesto pregava um Estado forte, autoritário e

corporativista, capaz de eliminar os males provocados pelo liberalismo. Os integralistas defendiam a

integração dos grupos profissionais no Estado, sendo os sindicatos concebidos como de direito público.
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dos deputados “políticos”, sancionava os deputados classistas, prevendo a formação de uma bancada,

composta por representantes de empregados, empregadores, funcionários públicos e profissionais

liberais, eleitos por delegados sindicais.

Março
Joaquim Pedro Salgado Filho assume o MTIC, já no bojo dos acontecimentos políticos que levariam à

Revolução Constitucionalista, permanecendo na pasta até julho de 1934, quando da promulgação da

Constituição. Em sua administração foi promulgada a maior parte das leis que regularam as relações de

trabalho. Ele implementou muitas iniciativas anteriores e criou as Inspetorias Regionais do Ministério do

Trabalho por meio dos Decretos de nº 21.690, de agosto de 1932 e, de nº 23.288, de outubro de 1933.

Também defendeu, junto ao patronato, a importância desse novo instrumental, criticando os que não o

aceitavam.  O ministro, que ocupara a 4ª Delegacia Auxiliar, esclarecia que a existência de legislação não

significava o fim da ação da Polícia: “A força só deve ser mostrada como aparato valioso e possante para

não haver necessidade de ser empregada. O seu valor é preventivo e intimidativo” (O Jornal, 28/10/1934)  

“Perdemos. O Ministério do Trabalho ia fazer isso, ia fazer aquilo, e o povo balançou. Portanto, o

sindicato ficou como um adendo ao Ministério do Trabalho. Teve até um congresso aqui [no Rio

de Janeiro], para a filiação dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, e eu e outros companheiros

ficávamos em cima dos delegados: Não vota com o Salgado Filho, não vota com esse cara não. [...]

Os companheiros que sustentaram a nossa tese perderam. A maioria não quis”. (Depoimento de

João Lopes. GOMES, Angela de Castro et alli. Velhos Militantes, Rio de Janeiro, Jorge Zahar

Editores, 1998, p. 100).

Criação da Carteira de Trabalho (Decreto nºs 21.175 e 22.035). O primeiro Decreto coube a Getúlio Vargas.

A nova carteira profissional visava substituir as antigas, antes emitidas pelos sindicatos, que tinham por

fim identificar o portador como trabalhador com ofício, garantido pelo sindicato. As novas  carteiras,

agora emitidas pelo DNT, transformaram-se em documento necessário para associação em sindicato,

gozo de férias, apresentação de queixas nas Juntas de Conciliação e Julgamento e obtenção de

empréstimo nas Caixas de Aposentadorias e Pensões. 

Maio
No dia 4, o Decreto nº 21.364 institui a jornada de oito horas diárias nas indústrias. No dia 12, são

criadas as Comissões Mistas de Conciliação (decreto nº 21.396), voltadas para os litígios coletivos do

trabalho. No dia 17, é baixado o Decreto nº 21.417-A, dispondo sobre o trabalho feminino na indústria e

no comércio, determinando a igualdade salarial entre os sexos, proibindo o trabalho noturno e em locais

insalubres e criando medidas concernentes à proteção da maternidade.  
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Decreto nº 21.175  que cria as carteiras profissionais
(decreto DNT 04). 

“



Abril
Realização do Congresso Sindical Nacional Proletário. Representantes de 31 sindicatos, no Rio de Janeiro,

discutiram a reformulação da lei sindical de 1931 (Decreto nº 19.770). Os sindicalistas debateram a

garantia da liberdade política e a não-intervenção governamental nas associações. Essa proposta foi,

posteriormente, encaminhada por João Vitaca à Assembléia Nacional Constituinte, que seria instalada em

novembro. Vitaca era integrante da “minoria proletária”, da qual faziam parte, igualmente, Vasco Toledo,

Waldemar Reickdal e Acir Medeiros. Essa minoria procurava defender projetos diferentes dos

encaminhamentos endossados pelo Ministério do Trabalho.

Novo Decreto (nº 22.653) regula a representação

profissional na Constituinte. Previam-se 40

deputados, eleitos em assembléias compostas de

delegados escolhidos por sindicatos ou associações

profissionais reconhecidas pelo Ministério do

Trabalho até 20 de maio. Vinte deles representariam

os trabalhadores e os outros 20, os sindicatos

patronais, aí também incluídos os servidores

públicos e os profissionais liberais.

Maio
Eleição para a Assembléia Nacional Constituinte.

Concorreram 802 candidatos em todo o país,

disputando as 214 cadeiras disponíveis. Com a

notícia da convocação da Assembléia Nacional

Constituinte, houve mobilização para a formação ou

reorganização de partidos políticos estaduais, bem como a organização de um partido nacional: a União

Cívica. O resultado das eleições indicou a vitória de lideranças estaduais, tanto antigas e tradicionais, como

aquelas ligadas a Vargas, a começar pelos interventores. Mas outras forças políticas também apareceram.
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Pregavam a harmonia entre patrões e operários, sendo o mecanismo da greve o último recurso. Muitos

trabalhadores aderiram à entidade, atraídos por um novo canal de expressão política e social de massas.

Os manifestos e discursos da AIB prometiam lutar pela efetivação das leis trabalhistas que não vinham

sendo cumpridas, bem como ampliar as conquistas dos operários.

“Fizeram um discurso e deram aos jovens um belo uniforme, calça e blusa verdes, sapatos e
gravata pretos, um cinturão com argolas niqueladas e um cacete no cinturão. O jovem estava
satisfeito, não só pelo efeito que aquele traje marcial influía em seu ânimo, como também por lhe
servir de vestimenta de luxo. Lógico, isso sensibilizava”. (MAZZO, Armando. Memórias de um
militante político e sindical do ABC, 1991, p. 62).

Novembro
São criadas as Juntas de Conciliação e Julgamento (Decreto nº 22.132) com poderes de conciliação e

julgamento nos dissídios individuais. As Comissões e Juntas podem ser consideradas embriões da futura

Justiça do Trabalho.

Regulamentação do trabalho do menor (Decreto nº 22.042). A lei surge como uma reforma do antigo
Código dos Menores: proíbe o trabalho de menores de 14 anos, determina os documentos legais
necessários para a sua admissão, os locais, horários e as condições de trabalho, fixando algumas
garantias para a promoção da instrução do menor. 

“Comecei a aprender o trabalho de alfaiate com sete ou oito anos de idade. Já nasci praticamente
numa cesta de retalhos. Você devia saber fazer, você devia aprender. Mesmo que não soubesse,
fazia e desmanchava até aprender. Era uma necessidade de sobrevivência”. (Depoimento de Filippo
Arturo Minelli, alfaiate, 1996).
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Alunos da Escola de Aprendizes e Artífices, Goiânia, entre 1934 e 1945. Foto Alencastro Veiga. Arquivo Gustavo Capanema.
CPDOC/FGV. 

Almerinda Gama votando como delegada sindical nas
eleições profissionais, Rio de Janeiro, 1933. Arquivo Almerinda
Faria Gama, CPDOC/FGV. 

“

“



Maio
Criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários (IAPC). Criadas também as Caixas de

Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores de Trapiche e Armazéns de Café e dos Estivadores,

posteriormente transformadas em institutos.

Junho
Criado o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários (IAPB). 

Julho
Alguns dias antes da promulgação da Constituição, que consagrava a pluralidade e a autonomia

sindicais, uma nova lei de sindicalização - Decreto nº 24.694 – torna, de propósito, a pluralidade muito

difícil  e a autonomia, muito relativa.

Julho
No dia 16, a ANC promulga a nova Constituição. Ela institui a Justiça do Trabalho (Título IV, Da ordem

econômica e social, art. 122), como uma justiça especial, diretamente ligada ao Ministério do Trabalho,

Industria e Comércio. No artigo 120, consagra a pluralidade e a autonomia sindicais. No artigo seguinte,

dedicado à legislação trabalhista, ratificava diversas leis existentes, determinando outras: salário mínimo

– “capaz de satisfazer, conforme as condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador” –,

a proibição de trabalho a menores de 14 anos, o impedimento de trabalho em indústrias insalubres a

menores de idade e a mulheres; a assistência médica

e sanitária ao trabalhador e à gestante,

“assegurando a esta descanso, antes e depois do

parto, sem prejuízo do salário e do emprego”; o

reconhecimento das convenções coletivas de

trabalho. O parágrafo 4º do artigo 121 estabelecia

que “o trabalho agrícola será objeto de

regulamentação especial” com o propósito de “fixar

o homem no campo, cuidar da sua educação rural.”
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Junho
É criado o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, o primeiro “IAP”. Outras categorias,
posteriormente, seriam contempladas com os benefícios dos IAPs, que passam a conviver com as Caixas
de Aposentadorias e Pensões, instituídas em 1923 pela lei Elói Chaves, mas válidas para poucas
categorias profissionais, como ferroviários e portuários. Os IAPs proviam os trabalhadores com
aposentadoria, pensão, assistência médica e, por vezes, programas habitacionais. 

Agosto
Decretação de nova lei de férias para os empregados do comércio, que reafirmam o direito às férias de 15
dias ao ano, podendo “excepcionalmente” ser tiradas em “dois períodos, mas nunca inferiores a cinco dias”.

Outubro
Criação das Delegacias do Trabalho Marítimo (Decreto nº 23.259) com o fim de inspecionar, disciplinar e
policiar o trabalho nos portos. 

No dia 29 começa a greve dos padeiros de Porto Alegre, em vista do descumprimento do Decreto
23.140/33, que regulava as condições de trabalho na indústria de panificação, prevendo 40 horas de
trabalho semanal e repouso dominical. A greve durou 4 meses e terminou, depois da intervenção do
MTIC, com a volta ao trabalho. As divergências entre patrões e empregados foram encaminhadas à
Comissão Mista de Conciliação e Julgamento. 

Novembro
No dia 15, é instalada a Assembléia Nacional Constituinte. Os deputados eleitos se encarregaram de
elaborar a nova Carta Magna brasileira para substituir a Constituição de 1891. Existiam variados projetos
políticos e interesses em confronto no plenário.  

Janeiro 
Decretação de lei de férias para os empregados da indústria. Em seu artigo 4º, lê-se: “o direito às férias é
adquirido depois de doze meses de trabalho no mesmo estabelecimento ou empresa (...) e exclusivamente
assegurado aos empregados que forem associados de sindicatos de classe reconhecidos pelo Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio”.

“Se não fossemos nós, Getúlio Vargas não teria assinado as leis trabalhistas que assinou, e que, mesmo

assim, continuam até hoje a ser burladas. Realmente, digo que o sacrifício foi muito grande, mas acho

que começaria tudo de novo se fosse possível”. (Depoimento de Elvira Boni Lacerda, costureira. GOMES,

Angela de Castro. Velhos Militantes, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editores, 1991, p. 67).
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Agamenon Magalhães, em reunião, em seu gabinete de
trabalho, entre 1934 e 1937. Arquivo Agamenon Magalhães,
CPDOC/FGV (AGM foto 001) 
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Abril
Realizado o Congresso Sindical Nacional, com a participação de diversas federações, frentes únicas,

uniões sindicais, delegados de sindicatos e uma delegação de camponeses. Como conseqüência, em maio,

foi criada a Confederação Sindical Unitária do Brasil (CSUB), sob orientação do PCB. A CSUB participou

da maioria dos movimentos grevistas do ano de 1934 e lançou uma campanha pelo salário mínimo, pelas

liberdades sindicais, seguro contra acidentes e desemprego, salários equipados por funções e higiene nos

locais de trabalho. Seu relativo êxito pode ser atribuído à política de alianças entre as diversas correntes

atuantes no movimento sindical.  

Maio 
Criação da União Feminina Brasileira (UFB), por iniciativa de um grupo de trabalhadoras que se propunha

a lutar por direitos políticos e civis da mulher, reivindicar igualdade econômica entre os sexos, melhoria

de vida, salário e vencimentos, sindicalização e cumprimento das demais leis trabalhistas. 

Junho
Regulamentação dos casos de demissão sem justa causa para os trabalhadores da indústria e do

comércio

Decretado o fechamento da ANL pelo governo. O relativo sucesso da ANL nos sindicatos indicou que a

política laboral de Vargas não havia forjado o apoio que se supunha. Além do mais, evidenciou que o

sistema sindical – ainda – permitia uma gama de ações independentes do controle do MTIC e da polícia.

Com o  fechamento da ANL começou uma ampla onda de detenções e represálias na área sindical. 

Novembro
Greve dos ferroviários da companhia Great Western paralisa a linha entre Alagoas e o Rio Grande do

Norte e recebe a solidariedade dos operários da companhia de força e de luz, dos transportes, das usinas

de açúcar, do carvão e também dos praças do 29º Batalhão de Caçadores. No Rio de Janeiro, os

metalúrgicos entram em greve e mobilizam 28 mil operários.

Irrompem, nos dias 23, 24 e 27, três levantes armados, de comunistas e militares, em Natal, Recife e Rio

de Janeiro, respectivamente. É decretado estado de sítio em todo o território nacional por 30 dias, depois

prorrogado por mais 90. O Governo passa a ter o direito de intervir nos sindicatos em caso de atividades

oposicionistas e greves classificadas como ilegais. 
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Julho
Agamenon Magalhães assume a pasta do MTIC, permanecendo no cargo até novembro de 1937, quando

assumiria a interventoria de Pernambuco. Sua administração foi marcada pela intensificação do controle

estatal sobre as organizações sindicais, principalmente após o levante comunista de 1935. 

Realiza-se em Niterói a Iª conferência do PCB, que adota uma linha antifascista. Um mês depois, Luís

Carlos Prestes foi aceito no partido, devido a pressões da Internacional Comunista (IC).  

Agosto
Iº Congresso contra a Guerra, a Reação e o Fascismo, dissolvido pela polícia, havendo 3 mortos e 45
feridos. Em resposta, 40 mil trabalhadores de São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador
entram em greve.

Outubro
Confronto na Praça da Sé, em São Paulo, entre integralistas e antifascistas. Os sindicatos localizados nos
arredores da praça foram interditados pela polícia, por temer o uso de suas sedes para combate aos
integralistas. 

Novembro
Formação da Frente Única Sindical, proposta pelo PCB, buscando reunir sindicatos oficializados no MTIC

(ou não) para combaterem a repressão às organizações operárias e lutar  pelo direito de greve e de livre

expressão.

Março
Formação e lançamento da Aliança Nacional Libertadora (ANL) no Rio de Janeiro. Resultado da

confluência de diversos setores descontentes com o governo Vargas e de grupos antifascistas, a ANL

contaria com o apoio do movimento sindical. 

Abril
Promulgação da Lei de Segurança Nacional (LSN), também denominada  “lei monstro”. Esta tencionava

transferir para uma legislação especial os crimes contra o Estado, submetendo os “subversivos” a

punições rigorosas. Enquanto tramitou no Congresso, foi objeto de acirrados debates e, após sua

promulgação, foi se transformando para tornar-se cada vez mais severa, punitiva e detalhada. Em sinal

de protesto, quando de sua aprovação, os jornais deixaram de circular por um dia e os gráficos entraram

em greve no Rio de Janeiro.
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Fevereiro
É organizado o Instituto da Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (IPASE), compreendendo

pensões mensais e pecúlio, como modalidade do seguro social. Seu objetivo era realizar as funções de

órgão de assistência aos servidores do Estado, além de praticar operações de previdência e assistência a

favor de seus contribuintes.

Abril
O salário mínimo é regulamentado pelo Decreto nº 399. A lei fixou um valor como sendo o mínimo

necessário à sobrevivência de uma família de trabalhadores, de acordo com cada região do país. Porém,

as leis trabalhistas não atingiam os trabalhadores rurais. Mas estes as conheciam e já as reivindicavam.

Muitas eram as cartas de trabalhadores dirigidas a Vargas, recebidas pela Secretaria da Presidência da

República.
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Janeiro
Criada a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo (CNRC) a fim de investigar a participação de

funcionários públicos e outros cidadãos em atos e crimes contra as instituições políticas e sociais. 

Março
O Congresso Nacional aprova o estado de guerra, que vigoraria até meados de 1937, conferindo ao

governo poderes de repressão quase ilimitados. As prisões foram muitas e se sucediam, os sindicatos

foram devassados, as diretorias suspeitas cassadas e os sindicatos independentes, fechados.

Setembro
Criação do Tribunal de Segurança Nacional (TSN) – Lei nº 244. Foi instituído como órgão da Justiça

Militar destinado a julgar os implicados no Levante de 35. 

Dezembro
Criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI). 

Fevereiro
O paulista Armando de Salles Oliveira lança campanha para concorrer às eleições presidenciais previstas

para janeiro de 1938. Candidatam-se, igualmente, o situacionista José Américo de Almeida e Plínio

Salgado, pela AIB.

Novembro
No dia 10, à noite, Vargas leu mensagem pelo rádio, anunciando o Estado Novo e uma nova Carta para o

país. Mandava fechar o Congresso, extinguia todos os partidos políticos e decretava censura à imprensa.

Na seqüência, prendeu líderes políticos e sindicais, proibiu manifestações públicas, exigiu o atestado de

ideologia nas assembléias sindicais. A nova Constituição, apelidada “Polaca”, manteve toda a legislação

trabalhista, exceto o direito de greve, declarado ilegal.

O cearense e católico Valdemar Falcão assume a pasta do MTIC, permanecendo no cargo até 1941. Sua

administração procurou estreitar o controle dos sindicatos pelo governo.
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Transporte de trabalhadores rurais para a Amazônia, em busca de oportunidades de emprego. s/l, entre 1934 e 1945. Arquivo
Gustavo Capanema, CPDOC/FGV (GC foto 638.2). 



Maio
Regulamentação da Justiça do Trabalho  pelo Decreto nº 1.237. Criada em 1934, para julgar e conciliar os
dissídios individuais ou coletivos entre patrões e empregados, assim como demais controvérsias surgidas
no âmbito das relações de trabalho, ela ainda não existia na prática.

I Congresso Nacional dos Empregados do Comércio com a presença de Vargas e Valdemar Falcão.
Discutiu-se, entre outras coisas, a regulamentação do trabalho feminino e o seguro contra o desemprego.

Julho
Decreto nº 1.402 estatui novas regras para sindicalização, restabelecendo a unidade e a tutela sindicais,

estipulando deveres e prerrogativas. A lei sindical de 1939 previa a dissolução de sindicatos não

reconhecidos pelo MTIC. Os sindicatos oficiais ficavam proibidos de se engajarem na política ou de se

afiliarem a organizações trabalhistas internacionais. Na exposição de motivos, está posto que “toda a vida

das associações profissionais passará a gravitar em torno do Ministério do Trabalho: nele nascerão; com

ele crescerão; no lado dele se desenvolverão; nele se extinguirão”.

Setembro
Início da Segunda Guerra Mundial. Com a política

do Estado Novo, o Brasil mostrava tendência de

alinhamento com o nazifascismo. “Marchamos para

um futuro diverso de tudo quanto conhecemos em

matéria de organização econômica, política e social.

Passou a época dos liberalismos imprevidentes, das

demagogias estéreis, dos personalismos inúteis e

semeadores da desordem”. Contudo, o Brasil entra na

guerra em 1942 ao lado dos Aliados.

Dezembro
Criado o Departamento de Imprensa e Propaganda

(DIP), objetivando difundir a propaganda do Estado

Novo. Seu principal programa “Hora do Brasil” seria

muito utilizado para estreitar as relações entre o

Estado e as classes trabalhadoras, incentivando a

sindicalização.
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“Me atrevo a dirigir-me a V. Exa. porque estou informado que muito tem feito a benefício dos

trabalhadores, apesar de até esta data aqui ninguém teve a felicidade de ser beneficiado”. (Carta

de José Dario, trabalhador rural, 1941). 

Maio
Os integralistas intentam um Putsch

– um golpe armado – para derrubar

Vargas do poder, atacando o palácio

das Laranjeiras, onde estava a família

do presidente. “Assim como ontem na

honra nacional, repelimos os

extremismos de esquerda,

enfrentamos hoje, sem vacilações, os

extremismos de direita”, responde o

presidente. Pronunciamento de

Vargas, Palácio do Catete, 13/5/1938.

Novembro
No dia do primeiro aniversário do

Estado Novo, Vargas inaugura o

prédio do Ministério do Trabalho,

Indústria e Comércio e discursa,

falando sobre os benefícios trazidos

ao operário pela legislação trabalhista

de seu governo. O Palácio do Trabalho

resultou do projeto do arquiteto

Mário dos Santos Maia e começou a

ser construído em 1936.
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Prédio do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, 1938. Arquivo Gustavo
Capanema, CPDOC/FGV. (GC 721-66) 

� 1939�

Trabalhador na Fábrica de Projéteis do Andaraí. Rio de
Janeiro, entre 1938/42. Arquivo Gustavo Capanema,
CPDOC/FGV. (GC 717 -36). 
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Julho
Alexandre Marcondes Filho assume a pasta laboral, onde permanece até 1945. A administração de

Marcondes Filho foi marcada pela elaboração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por campanhas

de sindicalização, por programas de construção de vilas operárias, recreação dos trabalhadores e pela

construção da imagem de Getúlio como defensor dos interesses dos trabalhadores. 

Janeiro
Rompimento diplomático do Brasil com os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Criação do Serviço

Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Abril
Em São Cristóvão (RJ) é aberta a primeira fábrica da Coca-Cola. O Brasil americaniza-se.

Maio
Criada a Comissão do Imposto Sindical (CIS) pelo Decreto-lei nº 4.298. Essa comissão específica, com

sede no MTIC, tinha por fim melhor organizar o recolhimento e aplicação do imposto. Sua arrecadação

era feita diretamente pelo patrão através do desconto da folha de pagamento e a distribuição era de

60% para os sindicatos, 15% para as federações, 5% para as confederações e 20% para o Ministério do

Trabalho. 

Junho
Estruturação da Fábrica Nacional de Motores (FNM) e da Companhia Vale do Rio Doce.

Agosto
O Brasil se engaja na Segunda Guerra ao lado dos Aliados.

Janeiro
Criação da Comissão Técnica de Orientação Sindical (CTOS), pelo decreto nº 5.199. Com a função de

aumentar o número de sindicalizados, estava encarregada de divulgar a orientação governamental e

promover cursos para a gestão sindical e orientação dos futuros dirigentes. 
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Maio
Regulamentação do salário mínimo, pelo decreto nº 2.162. Foi anunciado no Dia do Trabalho, no estádio

de São Januário, no Rio de Janeiro. As comemorações do Primeiro de Maio passaram, desde 1938, a ser

planejadas e incentivadas pelo MTIC. Em tais ocasiões, Vargas sempre anunciava uma nova medida

trabalhista.

Conversão das Inspetorias Regionais em Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) pelo Decreto-lei nº 2.168. 

Julho
É criado o imposto sindical (decreto nº 2.377). Daí
em diante, todo empregado – sindicalizado ou não
– iria pagar, compulsoriamente, o correspondente a
um dia de trabalho, assegurando-se aos sindicatos
uma receita estável. 

Agosto
Criado o Serviço de Alimentação da Previdência
Social (SAPS) pelo Decreto-lei nº 2.478, subordinado
diretamente ao MTIC. Sua função era prover
alimentação adequada e barata aos segurados dos
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões.

Abril
Organização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Maio
No Dia do Trabalho inicia-se, em todo o país, o funcionamento da Justiça do Trabalho (Decreto nº 1.237).

Era uma justiça especial, subordinada ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e dividida em três

instâncias: Juntas de Conciliação e Julgamento, Conselhos Regionais e Conselho Nacional do Trabalho.
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� 1942�

� 1943�
� 1941�

Trabalhador no Serviço de Alimentação da Previdência Social
(SAPS), Rio de Janeiro, entre 1938 e 1945. Arquivo Gustavo
Capanema, CPDOC/FGV. (GC 721-34) 



Maio 
Anunciada a lei de sindicalização rural, regulamentada em novembro pelo decreto nº 7.038, que estatuía,

em seu artigo 1º, ser “lícita à associação para fins de estudo, defesa e coordenação de seus interesses

econômicos ou profissionais, de todos os que, como empregadores ou empregados, exerçam atividade ou

profissão rurais”. Apesar disso, somente a partir de 1962, no governo Jango, é que os sindicatos de

trabalhadores rurais  passam a ser amplamente reconhecidos.
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Maio
É anunciada a CLT, Decreto-lei nº 5.452, no Dia do

Trabalho. Seu texto foi confeccionado por uma

equipe do MTIC que reuniu e ordenou as leis do

trabalho existentes até então. A data inicial de

vigência do novo código coincidirá com o

aniversário do Estado Novo, em 10 de novembro. A

CTOS providenciou uma tiragem de 50.000

exemplares de edições populares, distribuídas

gratuitamente. 

Apesar de toda a promoção e de sua importância, o

esforço de guerra detém os avanços no direito

trabalhista, negando-lhes efetividade. A tarefa dos

“soldados do trabalho” e dos “sindicatos-quartéis”

— no “campo de batalha das fábricas” — era produzir,

independentemente de normas trabalhistas.

Outubro
Lançamento, em Belo Horizonte, do Manifesto dos

Mineiros, reivindicando o retorno do país ao Estado 

de Direito.

Novembro
Número 1 do Boletim do Trabalhador, publicação 

mensal informativa do MTIC. 
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Entrega solene do projeto da CLT ao ministro do Trabalho. Da
esquerda para a direita: Arnaldo Sussekind, Augusto do Rego
Monteiro, o ministro Alexandre Marcondes Filho, e demais
membros da comissão elaboradora. Rio de Janeiro, 1943.
Coleção particular Arnaldo Sussekind.

Capa da CLT. 
Coleção particular Arnaldo Sussekind.

� 1944�

O presidente Getúlio Vargas entra no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para as comemorações do Dia do Trabalho de
1944. Arquivo Alexandre Marcondes Filho. CPDOC/FGV. 



Janeiro
O MUT se pronuncia a favor da unidade, autonomia e liberdade sindicais. Condena o pluralismo sindical,

exige o direito de greve, a manutenção de conquistas sociais e agita a bandeira de uma central sindical: a

Confederação Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB). Registram-se no país 77 paralisações nos três

primeiros meses de seu governo. 

Janeiro
O decreto nº 8.739 cria a Comissão Nacional de Sindicalização, que abarca atribuições da Comissão de

Enquadramento Sindical, da Comissão do Imposto Sindical e da Comissão Técnica de Orientação Sindical,

entre outras. 

Março
Sai o Decreto-lei nº 9.070, que dispunha sobre a suspensão ou abandono coletivo de trabalho, dando

outras providências. O decreto sancionava o direito de greve, que seria garantido pela Constituição de

1946. Porém, tornava, na prática, seu exercício muito difícil. Além de proibir a suspensão das atividades

em setores considerados fundamentais (energia, transporte, bancos), só permitia a realização de greves

depois do empregador se recusar a cumprir  determinação da Justiça do Trabalho, referente a dissídio

trabalhista. 

Maio
Dutra proíbe atos públicos no Rio. 

Setembro
No dia 9, é editado o Decreto-lei nº 9.797 que regulamenta a transferência da Justiça do Trabalho para o

Poder Judiciário. Os Conselhos Regionais tornam-se Tribunais Regionais e o Conselho Nacional passa a

ser o Tribunal Superior do Trabalho.

É promulgada a Constituição de 1946. Por ela, era assegurado o direito de greve e a Justiça do Trabalho

passava a integrar o Poder Judiciário, sendo mantidas as conquistas trabalhistas da CLT.
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Novembro
O Decreto-lei nº 7.036 reforma a legislação sobre o seguro de acidentes do trabalho.

Abril
Surge o Movimento de Unificação dos Trabalhadores (MUT).

Maio
É criado o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com amplo respaldo do Ministério do Trabalho, Indústria e

Comércio. Outros novos partidos são a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático

(PSD).

Comício de Prestes no estádio do Vasco da Gama. Consolida-se a política de aliança (de união nacional)

com Vargas, em seguida estreitada com o Queremismo. 

Outubro 
Vargas é deposto por uma coalizão de civis e militares. Encerra-se o Estado Novo.

Dezembro
Eurico Gaspar Dutra, com o apoio de Vargas, é eleito presidente da República pelo PSD. Seu governo será

marcado pela repressão: o PCB será posto na ilegalidade em 1947 e haverá intervenção do MTIC em

cerca de 500 sindicatos.
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Manifestação
queremista na Praça
da Sé, cidade de São
Paulo, 1945. Arquivo
Getúlio Vargas,
CPDOC/FGV. (GV 145-
2) 



Janeiro 
Getúlio Vargas toma posse como presidente e inicia seu segundo governo. Na campanha, havia

defendido o aumento do salário mínimo e a extensão da legislação trabalhista aos trabalhadores rurais.

Também criticara as intervenções nos sindicatos, promovidas no governo Dutra, prometendo eleições

livres. Depois da posse, Danton Coelho, político do PTB, assume o MTIC.

Junho
Criado A Última Hora, pelo jornalista Samuel Wainer. Incentivado por Getúlio Vargas, seria, praticamente,

o único jornal a dar sustentação ao governo.

Vargas envia ao Congresso o projeto do Serviço Social Rural (SSR), que instituía serviços sociais,

assistência técnica, meios de aprendizagem e promoção de cooperativas. O projeto só foi aprovado 1955.

Dois sindicatos de trabalhadores rurais foram criados, o de Belmonte, em 1951, e o de Ilhéus e Itabuna,

em 1952, ambos na Bahia. Nessa época, os obstáculos à sindicalização no campo eram enormes. 

Julho 
Instalada a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, cujo objetivo era traçar planos para o desenvolvimento

econômico do país. Criada a Comissão de Desenvolvimento Industrial (CDI), constituída para estudar e

propor medidas econômicas, financeiras e administrativas ligadas à política industrial. 

Aprovada pelo Congresso Nacional a Lei Afonso Arinos, que estabelece o crime de racismo no Brasil.

Setembro
Danton Coelho renuncia do MTIC por não concordar com a política de conciliação com as forças

oposicionistas, em especial a UDN. É substituído por Segadas Vianna, que permanece no cargo até 1953,

e que era, igualmente, um petebista e um anticomunista.

Outubro 
Criada a Comissão Nacional do Bem-Estar Social (CNBS), sob a presidência de Segadas Vianna. Sua

função era buscar soluções para os problemas de nutrição, habitação e assistência social da população. A

iniciativa mais importante da CNBS foi a realização de uma pesquisa sobre o padrão de vida de famílias

de operários industriais em aglomerações urbanas de diversos pontos do território nacional.
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Maio
Com a cassação de registro do PCB, seus parlamentares seriam impedidos de atuar, a partir do ano

seguinte. Ampla e disseminada onda de intervenções nos sindicatos. 

Junho
O Decreto nº 26.778 regulamenta a Lei nº 593, de 24 de dezembro de 1948, referente à aposentadoria

ordinária (por tempo de serviço). Também dispôs sobre a aplicação da legislação em vigor sobre Caixas de

Aposentadorias e Pensões.

Julho
O Partido Trabalhista Brasileiro escolhe Getúlio Vargas como seu candidato à Presidência da República.

Outubro
Vargas é eleito com 48,7% dos votos. A União

democrática Nacional (UDN) tenta impedir sua posse,

argumentando que não alcançara a maioria absoluta

de votos, o que não era exigido pela Constituição. A

manobra não é bem sucedida.

Eclode a Guerra da Coréia, primeiro conflito da

Guerra Fria, que terá a duração de três anos.
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O presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, em
reunião do sindicato dos Trabalhadores no
Comércio Armazenador, Rio de Janeiro, DF, 1950.
Arquivo Cristiano Machado, CPDOC/FGV. 



de várias categorias, apoiando-se em comitês de empresa, que venceram a oposição de diversas

lideranças sindicais ministerialistas. Expandiu-se por Santos, Sorocaba, Jundiaí e Ribeirão Preto, onde se

destacaram os ferroviários. Essa greve registrou a combatividade de mulheres trabalhadoras, terminando

com acordo, após um reajuste salarial médio de 32% e a reconquista do direito de greve, ameaçado pelo

Decreto nº 9.070. Como conseqüência desse movimento, foi organizado o Pacto de Unidade Intersindical

(PUI), uma forma de coligação sindical proibida pela CLT.

Junho
Reforma ministerial devido a pressões da oposição (UDN) e da imprensa, e também pelo aumento das

dificuldades econômicas. Oswaldo Aranha tornou-se ministro da Fazenda, João Goulart assumiu a pasta

do Trabalho e Tancredo Neves ocupou-se da Justiça. Em sua administração, Jango implementou uma

política de liberalização, encorajando uma nova rede de lideranças sindicais, mais independentes e

representativas, além de afinadas com sua orientação. O MTIC passou por um processo de

desburocratização, havendo fácil comunicação entre o ministro, os sindicatos e os trabalhadores.
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Dezembro
O governo encaminha ao Congresso um projeto para a criação de uma empresa petrolífera no Brasil: a
Petrobrás. Vargas assina lei que aumenta o salário mínimo, congelado há 8 anos. Ele passa de Cr$ 380,00
para Cr$ 1.200,00. 

Janeiro
Criação da Comissão Federal de Abastecimento e Preços (Cofap), órgão encarregado de fixar preços e
controlar o abastecimento.

Maio
No estádio Vasco da Gama, em comemoração ao Dia do Trabalho, Vargas anuncia o fim do atestado
ideológico, que seria extinto por decreto do Ministério do Trabalho, de 1º de setembro do mesmo ano.
Pela lei, ficava “proibida, sob qualquer pretexto ou modalidade, a exigência do atestado ideológico, ou
qualquer outra que vise a apreciar ou a investigar as convicções políticas, religiosas ou filosóficas dos
sindicalizados”.

Junho
É criado o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) pelo decreto-lei nº 1.628. Sua função
era a analisar projetos a serem financiados pelo governo federal, em particular os de transporte e
energia, além de implementar políticas consideradas fundamentais para o avanço da industrialização. O
BNDE deveria ser o principal agente na formulação da política nacional de desenvolvimento econômico
do país.

Outubro 
Criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Janeiro 
Aprovada pelo Congresso a Lei de Segurança Nacional, cujo projeto datava de 1948.

Março 
Greve dos 300 mil, em São Paulo, que teve a duração de um mês. Foi iniciada pelo Sindicato dos

Trabalhadores na Indústria Têxtil, demandando melhores salários. A parede teve por base trabalhadores
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Manifestação operária, Rio de Janeiro, abril de 1953. Arquivo Getúlio Vargas, CPDOC/FGV



Maio
Getúlio Vargas, no Primeiro de Maio, anuncia a

duplicação do salário mínimo.

Julho
O Supremo Tribunal Federal decide pela

inconstitucionalidade do decreto que duplicou o

salário mínimo.

Agosto
Os militares exigem, no Clube da Aeronáutica, a

renúncia de Vargas. No dia 24, Getúlio se mata,

com tiro de revólver no peito, no Palácio do Catete.

No Rio de Janeiro e em várias cidades do país

houve revolta popular, com a população atacando

as sedes da UDN e da imprensa oposicionista. Com

essa reação, fica impossível a oposição tomar o poder.

O vice Café Filho assume a Presidência República.

Outubro
No dia 3, realizam-se eleições parlamentares, conforme o calendário previsto. Em novembro, o PSD lança

a candidatura de Juscelino Kubitschek à sucessão presidencial.  

Janeiro 
Criada a primeira Liga Camponesa, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. As ligas eram associações de

trabalhadores rurais que exerceram intensa atuação até o Golpe de 64. Atraíram a atenção de visitantes

os mais diversos: Robert Kennedy, Jean-Paul Sartre e Iuri Gagarin. 

Junho
Instituição da cédula eleitoral única.

Novembro
Café Filho se afasta da presidência, que é assumida por Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados.

No dia 11, um movimento militar, liderado pelo general Henrique Teixeira Lott, destitui Carlos Luz, que é
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Jango mostrava-se perfeitamente a vontade quando se reunia, por exemplo, com estivadores;

então, podia desabotoar o colarinho, afrouxar o nó da gravata e conversar sem cautelas

protocolares. (Samuel Wainer. Minha razão de viver. Rio de Janeiro, Record, 1988, p. 235).

Entra em vigor o Plano do Carvão Nacional que visava solucionar a demanda dos combustíveis pelas

indústrias. Ocorre importante greve de marítimos no Rio de Janeiro, que chaga ao término com a

intervenção do novo ministro do Trabalho, João Goulart.

Outubro
É sancionada a lei que cria a

Petrobrás. A empresa tinha o

monopólio do petróleo, ficando

encarregada da “pesquisa, lavra,

refinação, comércio e transporte do

petróleo e de seus derivados”. A

Petrobrás era uma empresa de

propriedade e controle totalmente

nacionais, com participação

majoritária da União.

Janeiro 
O ministro João Goulart apresenta proposta de duplicação do salário mínimo. A UDN e demais setores

oposicionistas consideram o projeto um instigador da luta de classes e desencadeiam forte campanha em

favor de sua demissão, acusando-o de comunista e mentor de uma “República Sindical” no Brasil.

Fevereiro
Lançado o Manifesto dos Coronéis, reação militar à proposta de aumento do salário mínimo. Em meio à

grave crise política, o ministro do Trabalho pede demissão, logo aceita por Vargas. 
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Lançamento da pedra fundamental da colônia de férias do Sindicato dos
Metalúrgicos de Porto Alegre. Cidreira (RS), 1953. UFRGS – Núcleo de Pesquisa
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Manifestação de apoio a João Goulart, Rio de Janeiro, DF,
1953. Arquivo João Goulart, CPDOC/FGV.

“



Fevereiro
Início da construção de Brasília.

Outubro
Greve dos 400 mil, em São Paulo, reivindicando reajuste salarial. Após dez dias, as seis categorias

operárias envolvidas na parede conquistaram aumento.

Janeiro 
Greve nacional dos marítimos.

Março
Greve geral paralisa a cidade de Recife, Pernambuco.

Julho
Fernando Nóbrega assume a pasta do Trabalho, permanecendo até 1960. Seguindo a orientação do

governo, o ministro trabalhou no sentido da pacificação e da tranqüilidade social, impedindo a

ocorrência de greves duradouras e realizando acordos com os presidentes das confederações das

diferentes categorias de trabalhadores.

Neste ano, surge a bossa-nova e a seleção brasileira ganha, pela primeira vez, o campeonato mundial de

futebol. 

Janeiro
Vitória da Revolução Cubana, com Fidel Castro como primeiro-ministro. Ema maio, ele visita o Brasil. 

Dezembro 
Criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), pela lei nº 3.692, com o objetivo

de promover e coordenar o desenvolvimento socioeconômico e diminuir as diferenças regionais.
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substituído por Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. O objetivo da ação era neutralizar uma

conspiração, tramada para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, eleito presidente. No dia 25, Nereu

Ramos decreta o estado de sítio, que vigora até a posse de JK.

Dezembro
Criado o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese

Janeiro 
JK e João Goulart tomam posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente da República.

Parsifal Barroso, cearense e membro do PTB, assume a pasta do Trabalho, permanecendo até 1958. Em

sua administração, tentou-se evitar a massificação da participação política dos trabalhadores, através do

controle das lideranças sindicais. Várias eleições seriam anuladas, tomando medidas para combater a

presença  do PCB nos sindicatos.

Fevereiro
Criado o Conselho do Desenvolvimento, cujo

objetivo era implementar o Plano de Metas e

seus “50 anos em cinco”. As metas eram em

número de 30, divididas em cinco setores:

energia, transportes, agropecuária, indústrias

de base e educação. O plano buscava

integrar o desenvolvimento industrial com o

desenvolvimento de setores como estradas,

energia, transportes, portos e educação. A

partir daí o país passaria a contar com uma

indústria automobilística de veículos, entre

outros bens de consumo – duráveis ou não-

duráveis.

É aprovado em concurso o projeto do Plano

Piloto de Brasília, a nova capital federal. Era

de autoria de Lúcio Costa e Oscar Niemayer.
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Henrique Teixeira Lott (segundo), Israel Pinheiro (ao centro), o presidente
Juscelino Kubitschek (terceiro) e Antônio Balbino examinam o plano de
Brasília. Brasília, 2 de outubro de 1956. Arquivo Henrique Teixeira Lott,
CPDOC, FGV. 



O Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(1960-74)

Abril
No dia 21 de abril, inaugura-se Brasília, a nova capital do país.

Julho 
Pela lei nº 3.782, o Ministério do Trabalho Indústria e Comércio passa a ser denominado Ministério do

Trabalho e Previdência Social (MTPS). A mudança está vinculada à aprovação da Lei Orgânica de

Previdência Social. Pelo decreto nº 50.270, foi dissolvida a Comissão do Imposto Sindical (CIS).

Agosto
Instituído o auxílio-natalidade pela lei nº 3.807, que prevê o pagamento de um salário mínimo aos pais,

quando do nascimento de um filho.

Novembro 
Paralisação de 400 mil ferroviários, portuários e marítimos. Foi denominada Greve da Paridade, por

requerer a equiparação salarial com os militares. Os trabalhadores são vitoriosos, apesar da intervenção

do Exército e de diversas prisões.

Janeiro
Jânio Quadros, candidato do Partido Democrata Cristão (PDC), assume a Presidência e João Goulart (PTB),

a Vice-Presidência da República. O MTPS é entregue ao paulista Francisco Carlos de Castro Neves

também do PDC.

Agosto
O presidente Jânio Quadros condecora Ernesto Che Guevara, ministro da economia de Cuba, provocando

reações entre as Forças Armadas. Carlos Lacerda,  governador do estado da Guanabara, acusa Jânio de

tramar um golpe de estado.  

No dia 27, Jânio Quadros renuncia. Em viagem à China, João Goulart só pôde assumir duas semanas

depois, devido à tentativa dos ministros militares de impedir sua posse. Leonel Brizola, governador do Rio

Grande do Sul, defende a posse de Jango, organizando a Campanha da Legalidade, que empolga

estudantes e trabalhadores, ganhando força no país. A posse se efetua, contudo, em função de uma

solução de compromisso – a adoção do regime parlamentarista –, aprovado pelo Congresso. O programa

de governo de Jango tinha como pontos centrais a defesa de uma política externa independente, e a

realização das chamadas reformas de base, com destaque para a reforma agrária. Nesse mesmo ano, o

Brasil restabelece relações diplomáticas com União Soviética, rompidas em 1947, e inicia reformas no

campo da educação, com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que tramitava

no Congresso também desde 1947. 

Setembro
No dia 7, João Goulart toma posse como presidente de um governo parlamentarista. Tancredo Neves,

político do PSD, é designado primeiro-ministro. Franco Montoro ocupa o ministério do Trabalho e

Previdência Social, permanecendo até junho de 1962, quando Tancredo renuncia juntamente com todo

seu gabinete. À frente da pasta, Montoro forma uma comissão para elaborar projeto de lei sobre o

salário-família. 
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Posse de João Goulart como Presidente da República, tendo ao lado, o Primeiro-Ministro Tancredo Neves,
Brasília, DF, 7 de setembro de 1961.



Dezembro
Lançamento do Plano Trienal de Desenvolvimento

Econômico e Social, formulado por Celso Furtado,

primeiro ministro do Planejamento, com o objetivo

de manter as taxas de crescimento da economia e

reduzir a inflação. O Plano previa as reformas de

base:  agrária, fiscal, educacional, bancária e

eleitoral.

Janeiro
Realizado o plebiscito sobre a forma de governo, quando 80% dos eleitores optam pela restauração do

presidencialismo. Almino Afonso, político do PTB, é nomeado ministro do Trabalho e Previdência Social.

Por ter reconhecido a legalidade do recém-criado Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) e por ter se

recusado a impedir que o CGT deflagrasse uma greve geral, visando pressionar o governo para que desse

início às reformas de base, acaba tendo que se afastar em junho.

Março
Pela Lei nº 4.214, Goulart promulga o Estatuto do Trabalhador Rural, visando levar ao campo as conquistas

trabalhistas (contrato e jornada de trabalho, repouso, férias e proteção do trabalhador rural). Com as

garantias dadas à organização sindical, muitas ligas camponesas transformaram-se em sindicatos rurais.

Maio
Greve geral de ferroviários, portuários, aeroviários, marítimos e operários navais.

Junho
Com a reforma ministerial, Amauri Silva tornou-se ministro do Trabalho e Previdência Social. Durante a

sua gestão, o número de sindicatos de trabalhadores rurais passa de 150 para 1.150; foram também

organizadas federações de trabalhadores nos 21 estados brasileiros. 
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Novembro
Realização do primeiro Congresso Camponês, em Belo Horizonte. Jango comparece e afirma a

necessidade de reforma agrária. 

Janeiro
Na VIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores dos Estados Americanos, em Punta del

Leste, o chanceler brasileiro San Tiago Dantas, é contra a posição norte-americana de intervenção militar

em Cuba e de expulsão desse país da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Maio
No Dia do Trabalho, o presidente João Goulart anuncia, em Volta Redonda, a disposição de empreender

seu plano de reformas de base.

Junho
Começa a funcionar a empresa estatal Eletrobrás. 

Julho
Aprovação do 13º salário, pela lei nº 4.090. Até então, o 13º era pago na forma do abono de Natal,

muitas vezes apenas depois de pressões ou greves dos trabalhadores.

Agosto
No IV Encontro Sindical Nacional, em São Paulo, é criado o Comando Geral dos Trabalhadores, CGT. O CGT

resulta do amálgama de vários organismos intersindicais regionais, que não deixam de existir, apesar da

proibição legal.

Setembro
Greve geral demanda a antecipação do plebiscito sobre a forma de governo: parlamentarista ou

presidencialista. No mesmo mês, o Congresso aprova a antecipação para 6 de janeiro de 1963.

Outubro
Criação da Superintendência de Política Agrária (Supra). Junto com o MTPS, a Supra apoiava a associação

sindical no campo. Esta cresce tanto que, em janeiro de 1964, os trabalhadores rurais contariam com

mais de mil sindicatos, 40 federações e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura

(Contag).
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O presidente João Goulart e o ministro do
Trabalho Almino Afonso, em cerimônia no Centro

Acadêmico São Paulo, São Paulo, 1963. 



Março 
No dia 31, é desferido um golpe civil e militar para tirar Goulart da Presidência da República, tendo o

PTB, o PCB, os sindicatos e as reformas de bases como seus alvos preferenciais. O governador mineiro

Magalhães Pinto assume a chefia civil do movimento e o general Mourão Filho desloca suas tropas de

Juiz de Fora para o Rio de Janeiro. Goulart deixa o Rio, seguindo para Brasília. 

Abril
O Congresso Nacional declara vaga a presidência da República e empossa, interinamente, o presidente da

Câmara Ranieri Mazzilli. Jango  segue para Porto Alegre, de onde decide partir para o exílio, no Uruguai.

O marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência em nome do movimento.

Abril 
No dia 4, é empossado o novo ministério do governo Castelo Branco, no qual Arnaldo Süssekind assume

a pasta do Trabalho e Previdência Social. No dia 9 é editado o Ato Institucional (posteriormente chamado

de nº 1) que depõe o presidente Goulart, iniciando um processo de cassações e perseguições políticas.

Suspendem-se por dez anos os direitos políticos de três ex-presidentes da República (Juscelino
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Outubro
Instituído o “salário-família” pela Lei nº 4.266, visando assegurar aos trabalhadores quotas pecuniárias

para o auxílio no sustento e educação dos filhos. 

Setenta e nove sindicatos e quatro federações, amalgamados no Pacto de Ação Conjunta (PAC),

deflagram a Greve dos 700 mil em São Paulo. Obtêm aumento salarial de 80%, mas não suas

reivindicações centrais: a negociação coletiva e o reconhecimento do delegado sindical nas fábricas. No

Recife, 30 mil camponeses manifestam-se a favor da reforma agrária e entram em choque com o

Exército.

Novembro
Duzentos mil trabalhadores rurais nas bases de sindicatos de trabalhadores rurais nas usinas de açúcar de

Pernambuco realizam “a maior greve camponesa de que se tem notícia em todo o país, paralisando todas

as usinas e engenhos, e derrotando os patrões”. Recebem 80% de reajuste, fecham contrato coletivo de

trabalho sob a representação do Conselho Sindical dos Trabalhadores de Pernambuco, conquistam um

delegado sindical por engenho. Segundo denúncias, dois trabalhadores morreram assassinados.

Dezembro
Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), surgida devido o

crescimento das lutas pela reforma agrária. Seu primeiro presidente é Lindolfo Silva. Durante esse ano,

Evaristo de Moraes Filho trabalha num projeto de reforma da CLT, a pedido do presidente João Goulart. 

O ministro da Fazenda Carvalho Pinto pede demissão, fechando um canal de comunicação entre o

governo e os empresários. A partir daí, aumenta o clima conspiratório no meio empresarial e militar.

Março
No dia 13, realiza-se o Comício das Reformas (ou da Central do Brasil), em frente ao Ministério da

Guerrra, no Rio de Janeiro. Nele, Jango anuncia a realização das reformas de base. No dia 19, ocorre em

São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, manifestação organizada por setores

conservadores da Igreja Católica, com respaldo de políticos de oposição, do empresariado e de militares.

O processo político está, definitivamente, radicalizado. No dia 27, dois mil marinheiros realizam reunião,

protestando contra a prisão de dirigentes de sua associação, o que alarma as Forças Armadas. No dia 30,

Goulart discursa, mais uma vez, em defesa das reformas de base.  
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Comício de 13 de março. Jango discursa ao lado de sua esposa, Maria Teresa. Rio de Janeiro, 1963. 
Arquivo pessoal Denise Goulart. 



Fevereiro
Ato Institucional nº 3 fixa a eleição indireta para governador e prefeitos. 

O Movimento Democratico Brasileiro (MDB), partido de oposição ao regime, lança manifesto em defesa

da luta por eleições diretas. A Aliança Renovadora Nacional (Arena) é o novo partido de sustenção do

governo. Ambos disputaram quatro eleições para o Congresso Nacional (1966, 1970, 1974 e 1978). A

Arena conseguiu  maioria parlamentar em todas elas.

Agosto
Assume o Ministério do Trabalho e Previdência Social Luís Gonzaga do Nascimento e Silva, que

permanece até março de 1967. Em sua gestão cria-se o projeto instituindo a correção monetária dos

débitos trabalhistas. 

Setembro
Pela Lei nº 5.107 é criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) que manteve a estabilidade

no emprego após dez anos de trabalho, como era garantido pela CLT, apenas para quem já a alcançara.

Para os trabalhadores em geral, permite-se a demissão a qualquer tempo, como era de desejo do

empresariado. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas empresas em nome de seus

empregados, e instala um regime de grande rotatividade de mão-de-obra nas empresas.

Outubro
No dia 3, o general Costa e Silva e o civil Pedro Aleixo são eleitos, indiretamente, presidente e vice-

presidente da República. No dia 25, o presidente Castelo Branco aprova o texto de uma nova

Constituição para o país. No Ministério do Trabalho é criada a Fundação Centro Nacional de Segurança,

Higiene e Medicina do Trabalho (Fundacentro), por meio da Lei nº 15.161, destinada a realizar estudos e

pesquisas pertinentes aos problemas de segurança, higiene e medicina do trabalho. 

Novembro
Decreto-lei nº 72 constitui o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), unificando os Institutos de

Aposentadoria e Pensões.

Dezembro
Ato Institucional nº 4 convoca o Congresso Nacional para votação e promulgação de projeto de

Constituição apresentado por Castelo Branco.
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Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart); seis governadores estaduais; cinco deputados federais e

senadores; centenas de estudantes, intelectuais, líderes operários e funcionários públicos. Centenas de

sindicatos sofreriam intervenção do MTPS. 

Junho
É criado, pela Lei nº 4.341, o Serviço Nacional de Informações (SNI), destinado a coordenar as atividades

de informação e contra-informação no país. O SNI foi extinto através da Medida Provisória nº 150 de

1990, que atribuiu à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República a responsabilidade

de assumir as funções que não foram transferidas para a Polícia Federal.

Julho
Pela Lei nº 4.330, o direito de greve previsto na Constituição de 1946 torna-se, praticamente, um delito.

Novembro
Editado o Plano de Ação Econômica do Governo (Paeg). Recessivo e antiinflacionário, o plano provoca

demissões de milhares de trabalhadores.

Dezembro
Lei nº 4.504, designada Estatuto da Terra, institui o Fundo Nacional de Reforma Agrária, para os fins de

execução da reforma agrária e promoção de uma política agrícola.

Julho
Com a Lei nº 4.725, começa o chamado arrocho salarial: os reajustes, controlados pelo governo federal,

seriam menores do que a inflação.

Outubro
No dia 3, ocorrem eleições diretas para governadores e, nos estados de Minas Gerais e Guanabara são

eleitos os oposicionistas Israel Pinheiro e Negrão de Lima. Como uma forma de reação, é promulgado o

Ato Institucional nº 2, que extingue o sistema partidário existente e estabelece eleições indiretas para a

presidência da República.

Novembro
O presidente assina o Ato Complementar nº 4, regulamentando o sistema bipartidário no Brasil.
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Maio
Anunciado novo aumento salarial, entre 20 a 26%.
Operários das indústrias automobilísticas do ABC,
em São Paulo,  entram em greve.

Junho
A Lei nº 5.541 introduz mudança no cálculo dos
reajustes salariais fixados pela política econômica. O
governo reconhece que os reajustes salariais anteriores
haviam sido menores do que a inflação. No Rio, ocorre
a Passeata dos Cem Mil, contra o regime militar.

Julho
Metalúrgicos de Osasco entram em greve. Algumas fábricas são ocupadas pelos trabalhadores. A resposta
do governo é forte, com prisões e cassações. No Rio, ocorre nova passeata e o chefe do SNI propõe ao
governo um novo e mais duro Ato Institucional. Ocorre um atentado a bomba na sede da Associação
Brasileira de Imprensa, no Rio de Janeiro.

Outubro
Denuncia-se na Câmara dos Deputados o uso de unidades militares na repressão política.

Novembro
É criado o Conselho Superior de Censura.

Dezembro
A Câmara rejeita o pedido, encaminhado pelo governo, para processar o deputado Márcio Moreira Alves. É
editado o Ato Institucional nº 5, que autoriza o governo a fechar o Congresso, intervir nos estados e
municípios e suspender a garantia de habeas corpus. São reforçados os poderes discricionários do regime:

Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Max.:

38º, em Brasília. Min.: 5º, nas Laranjeiras. (Jornal do Brasil, 14 de dezembro de 1968).

Fevereiro
Costa e Silva  suspende as eleições parciais em todo o país até novembro de 1970. O Decreto-lei nº 447

impede, por três anos, a matrícula de estudantes universitários considerados subversivos.  
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Janeiro
O Congresso promulga a Constituição de 1967, sob protestos do MDB. É criado do Conselho de

Segurança Nacional.

Março
No dia 15, entra em vigor a nova Constituição, incorporando os atos institucionais, além de estatuir a Lei
de Segurança Nacional. No que diz respeito às questões afeitas ao trabalho, a nova carta reduz para 12
anos a idade mínima legal de permissão para trabalhar; restringe o direito de greve;  suprime a proibição
de diferença de salários, por motivo de idade e nacionalidade. Nesse mesmo dia, o general Costa e Silva
assume a Presidência, permanecendo até agosto de 1969. 

O coronel Jarbas Passarinho é nomeado ministro do Trabalho e Previdência Social.

Maio
Devido às reivindicações dos trabalhadores é concedido abono salarial de emergência de 10%.

Julho
Morre em desastre aéreo o ex-presidente Castelo Branco.

Março
Em função de manifestações estudantis, morre em conflito com a polícia, no restaurante Calabouço, no
Rio de Janeiro, o jovem Edson Luis de Lima Souto. A União Nacional dos Estudantes (UNE), em protesto,
declara greve nacional.

Abril
Ocorrem manifestações estudantis em várias cidades do Brasil e, nos EUA, o líder negro Martin Luther
King, prêmio Nobel da Paz e símbolo da luta por direitos e contra o racismo, é assassinado. É baixada a
Portaria nº 177 proibindo as atividades da oposição sob a forma de manifestações, reuniões, comícios ou
passeatas. O atestado de ideologia, revogado desde os anos 1950, quando Goulart era ministro do
Trabalho, volta a ser requisito indispensável para a candidatura de dirigentes sindicais.

Metalúrgicos de Contagem, Minas Gerais, paralisam o trabalho. 
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Greve dos Metalúrgicos, Contagem (MG), 1968. Centro Sérgio
Buarque de Holanda – Fundação Perseu Abramo.
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Maio
É criado o Fundo de Assistência Rural (Funrural), que estende os benefícios da previdência aos
trabalhadores do campo. Em 1972, seria a vez dos trabalhadores domésticos e, em 1973, dos
trabalhadores autônomos.

Agosto
Estabelecida, provisoriamente, por meio
do Decreto nº 69.014, uma nova
estrutura para o MTPS.

Novembro
Lançamento do Iº Plano Nacional de
Desenvolvimento. No dia 17, Decreto-lei
concede ao presidente da República o
direito de editar decretos secretos. No
mesmo dia, são editados dois deles.

Janeiro 
Criado o Conselho Consultivo de Mão-de-Obra, como órgão de deliberação coletiva do MTPS, por meio
do Decreto nº 69.907. 

Junho
Lei nº 5.786 torna mais rígida ainda a Lei de Segurança Nacional.

Setembro
É inaugurada a rodovia Transamazônica, em meio a críticas de devastação do meio ambiente e invasão de
terras indígenas.

Novembro
Nas eleições municipais, a Arena elege 80% dos prefeitos.

Ministério do Trabalho - Uma cronologia

�
71

Julho
Lançada em São Paulo a Operação Bandeirantes (Oban), um dos principais e mais brutais instrumentos da

repressão do regime militar. 

Agosto
Em razão de doença do presidente Costa e Silva, uma Junta Militar assume o poder, impedindo a posse

do vice, o civil Pedro Aleixo. A Junta Militar entrega o poder ao general Médici em outubro. É nomeado

para ocupar o MTPS, Júlio de Carvalho Barata, que permanece até março de 1974. 

Setembro
O embaixador americano, Charles Elbrick, é seqüestrado no Rio de Janeiro, exigindo-se, para soltá-lo, a

libertação de 15 presos políticos e a publicação de uma nota contra o governo. No mesmo mês, é

promulgado o Ato Institucional nº 14, que prevê pena de morte e prisão perpétua em casos de “guerra

revolucionária subversiva”. Publica-se uma nova Lei de Segurança Nacional.

Outubro
Pelo Decreto-lei nº 926 institui-se a Carteira de Trabalho e Previdência Social (em substituição à Carteira

Profissional), a Carteira de Trabalho do Menor e a Carteira Profissional do Trabalhador Rural. Eram

emitidas pelas Delegacias Regionais do Trabalho e eram obrigatórias para “o exercício de qualquer

emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta

própria de atividade profissional remunerada”.

Julho
Criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Nesse mesmo ano, são criados

dois fundos, o PIS e o PASEP, como respostas à demanda de participação dos trabalhadores nos lucros

das empresas, um assunto discutido na Câmara dos Deputados, desde o ano de 1919.

Outubro
É apresentado o Programa de Metas e Bases para Ação do Governo. Tem início a construção de estradas

como a Rodovia Transamazônica, seguida pela Cuiabá-Santarém (BR-163), Manaus-Porto Velho (BR-319)

e Perimetral Norte. Mais tarde, será pavimentada a Belém-Brasília (BR-010) e a Pará-Maranhão (BR-316).

Novembro
Nas eleições legislativas, a Arena elege 233 deputados e 40 senadores e o MDB elege 87 deputados e 6
senadores.
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Trabalhadores rurais, s/l, entre 1938 e 1945.
Arquivo Gustavo Capanema, CPDOC/FGV 



O Ministério do Trabalho 
(1974-90)

Março
Toma posse da Presidência o general Ernesto Geisel, eleito pelo Colégio Eleitoral, em janeiro. Geisel inicia

política de distensão. 

Maio
No Dia do Trabalho, pela Lei nº 6.036, o Ministério do Trabalho e Previdência Social passa a se denominar

Ministério do Trabalho (MT), daí em diante apartado do Ministério da Previdência Social. Os assuntos que

constituem a área de competência do novo órgão são: trabalho; organização profissional e sindical;

fiscalização, mercado de trabalho, política de emprego, política salarial, política de imigração, colaboração

com o Ministério Público junto à Justiça do Trabalho. É nomeado ministro Arnaldo da Costa Prieto.

Novembro
Nas eleições para o Congresso Nacional, o MDB elege 16 senadores contra 6 da Arena, além de 335

deputados estaduais e 160 federais. Assim, conquista sua primeira e expressiva vitória. 

Dezembro 
Lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvimento.

Fevereiro
Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. 

Março
Fusão dos estados da Guanabara com Rio de Janeiro. É criado o novo estado do Rio de Janeiro.

Abril 
Fim da Guerra do Vietnã, com a derrota dos EUA.

Junho
Criada a Comissão Pastoral da Terra, CPT, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, convocado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),  realizado em Goiânia, Goiás.

Outubro
O jornalista Vladimir Herzog é encontrado morto no Destacamento de Operações de Informações –

Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) de São Paulo. 

Outubro
Criado o Sistema Nacional de Emprego (Sine), pelo Decreto nº 76.403, sob coordenação e supervisão do

Ministério do Trabalho, que fica obrigado a fornecer apoio técnico, financeiro e administrativo à sua

implantação e funcionamento. Sua função é oferecer atendimento e orientação ao trabalhador,

sobretudo ao desempregado, com vistas a facilitar o acesso ou a reintegração ao mercado de trabalho.

Novembro
Criado, pelo Decreto nº 76.593, o Programa Brasileiro de Álcool (Proálcool), para estimular a produção do

álcool-combustível e conter os gastos com a importação de petróleo, cujo preço estava em alta. 

Janeiro 
Morte do operário Manoel Fiel Filho nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo. O presidente Geisel

exonera o comandante do II Exército, o general Ednardo d´Avila Melo.

Março
Criado, pelo Decreto nº 77.354, o Serviço Nacional de Formação Profissional Rural (Senar). Órgão

vinculado ao Ministério do Trabalho, mas com autonomia técnica, administrativa e financeira, tinha por

fim organizar e administrar, em todo o território nacional, programas de formação profissional rural,

estabelecendo metodologias e elaborando instruções para a preparação da mão-de-obra rural.

Abril
Instituído o Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. Ele é

regulamentado pelo Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, que prioriza o atendimento aos

trabalhadores que ganham até cinco salários mínimos mensais. Estruturado na parceria entre Governo,

empresa e trabalhador, o programa tem como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do

Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho. Também em 1976, a nova

Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho passa a aplicar as Normas Regulamentadoras de

Segurança e Medicina do Trabalho, as NR, base legal para que se exigir das empresas medidas de

prevenção aos acidentes e às doenças do trabalho.
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Setembro
Campanha por reajuste salarial de 34,1% entre os

metalúrgicos de Santo André e região e de São

Bernardo do Campo e Diadema. Durante a gestão

de Delfim Neto no Ministério da Fazenda, os índices

da inflação foram manipulados, sendo os salários

corrigidos abaixo do devido. A política salarial do

governo cai em profundo descrédito com a ampla

revelação da manobra, que prejudicava

trabalhadores de todo país.

Outubro 
O presidente Geisel exonera o ministro do Exército, 

general Sílvio Frota, aspirante a candidato a 

presidente da República. 

Dezembro 
O presidente escolhe o general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, como seu sucessor.

Abril
Posse de Luís Inácio Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. Em seu

discurso, pronunciado diante de autoridades civis e militares, Lula admite que não acredita mais no diálogo

com os empresários. Frustrado esse canal, espera que os trabalhadores consigam valer o direito de greve.

Maio
Altera-se a denominação do Conselho Consultivo de Mão-de-Obra para Conselho Federal de Mão-de-

Obra, por meio do Decreto nº 81.663 que também dispõe sobre a nova estrutura do Ministério do

Trabalho.

Maio
Greve na fábrica de caminhões Saab-Scania em São Bernardo do Campo (SP). É o retorno da classe

trabalhadora à cena pública: durante o ano inteiro os trabalhadores, em todo o Brasil, iriam promover

agitações e protestos contra o arrocho salarial.
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Julho
Instituída a Lei nº 6.339, denominada Lei Falcão, que altera o Código Eleitoral, restringindo a propaganda

pelo rádio e pela televisão. Nesses programas, os partidos ficam limitados a mencionar a legenda, o

currículo e o número do registro dos candidatos na Justiça Eleitoral. É permitida apenas a divulgação da

foto do candidato e o local dos comícios.      

Agosto
Morre em acidente de automóvel o ex-presidente Juscelino Kubitschek, e seu enterro se torna um ato

político de repúdio à ditadura e de louvor à democracia.   

Setembro
D. Adriano Hipólito, bispo de Nova Iguaçu, é seqüestrado por órgão da repressão. Seu carro explode em
frente a CNBB, que então denunciava abertamente as torturas existentes no regime militar.  

Novembro
Eleições municipais dão vitória a Arena em todo o país. Mas o MDB vence nos principais centros
industriais.

Dezembro
O presidente João Goulart, o Jango, morre na Argentina. Foi o único presidente brasileiro a falecer no
exílio. Vinte mil pessoas vão a seu enterro na cidade de São Borja, Rio Grande do Sul. 

Fevereiro
A CNBB, em assembléia, aprova documento contra o regime militar e inicia campanha pela recuperação

dos direitos democráticos no país. 

Abril 
Criado o Conselho Nacional de Política de Emprego, no âmbito do Ministério do Trabalho, por meio do

Decreto nº 79.620, com o objetivo de propor medidas para equilibrar o mercado de trabalho, com vistas a

uma política de emprego. No dia primeiro do mês, o Congresso é posto em recesso. Em seguida, uma

série de medidas, denominadas “pacote de abril”, determina: eleições indiretas para governador,

ampliação do mandato presidencial de cinco para seis anos, eleição indireta para 1/3 dos senadores

(chamados biônicos) e aumento das bancadas dos estados menos desenvolvidos, o que beneficia a Arena,

partido governista. Também durante o período em que o Congresso está em recesso, o presidente realiza

uma reforma do Judiciário.
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Janeiro
Congresso metalúrgico em Lins (SP) aprova a criação de um partido dos trabalhadores.

Março 
O general João Batista Figueiredo toma posse na Presidência da República. Murilo Macedo é o ministro

da pasta do Trabalho, onde permanece até 1985.

Março 
Nova greve metalúrgica no ABC paulista. O ministro do Trabalho intervém nos sindicatos do ABC.

Abril
Instituído o FGTS para os trabalhadores rurais.

Agosto
Aprovada a Lei da Anistia. Centenas de exilados começam a voltar para o Brasil. 

Outubro
Greve geral dos metalúrgicos de São Paulo e

Guarulhos é declarada ilegal, provocando nova

intervenção nos sindicatos. Num piquete na

metalúrgica Sylvania, em São Paulo, a PM mata a

tiros o líder operário Santo Dias da Silva. Mais de

10 mil pessoas protestam em seu enterro. Os

reajustes salariais passam a ser semestrais.

Novembro
Aprovada Lei Orgânica dos Partidos (nº 6.767),

extinguindo a Arena e o MDB e restabelecendo o

pluripartidarismo no país. Em lugar deles são

criados o Partido Democrático Social (PDS) e o

Partido do Movimento Democrático Brasileiro

(PMDB).
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“Eu tive medo, mas estava lá, duro e firme, no pé da máquina, com os braços cruzados”.

(Depoimento de Sérgio Piveta, metalúrgico, 12/5/1978).

Julho
O MDB lança a candidatura do general Euler Bentes à presidência da República.

Setembro
São eleitos pelos colégios eleitorais dos estados, os novos governadores.

Outubro
Geisel anuncia o Decreto-lei nº 1.632, uma nova lei antigreve, desta vez coibindo qualquer tipo de

paralisação em setores declarados essenciais. O general Figueiredo é eleito, indiretamente, recebendo 355

votos, contra 266 dados ao general Euler, candidato de oposição. 

Dezembro
Por meio da Lei nº 6.618, a denominação da Fundacentro é alterada para Fundação Jorge Duprat

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho.

Dezembro
No bojo do processo de distensão anunciado pelo presidente e das lutas empreendidas pela sociedade

civil, é determinado o fim do Ato Institucional nº 5, das penas de morte, prisão perpétua e banimento. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
76

“

Tancredo Neves, Euler Bentes Monteiro
(ao centro, discursando) e Ulisses
Guimarães, em comício durante a
campanha à presidência da República.
s/l, entre agosto e novembro de 1978.
Arquivo Tancredo Neves, CPDOC/FGV. 
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Assembléia de metalúrgicos, sob a direção do líder sindical
Lula. São Bernardo do Campo, São Paulo. Acervo Edgard
Leuenroth, Unicamp. 
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Setembro
Fundado, por Leonel Brizola, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) com o intuito de reavivar o

trabalhismo varguista.

Novembro
Aprovada emenda constitucional que restabelece eleições diretas para governadores a partir de 1982. 

Abril
Bomba explode no estacionamento do Riocentro (RJ), onde era comemorado o Primeiro de Maio,

matando um sargento e ferindo um capitão. Indícios apontam para uma tentativa de atentado dos

militares, visando perturbar o processo de abertura.

Julho
Greve dos trabalhadores da Ford de São Bernardo do Campo contra 400 demissões. Transcorrida entre

passeatas internas e concentrações na Praça Primeiro de Maio (nome dado ao pátio da fábrica aonde os

trabalhadores se reuniam), conquista-se a primeira Comissão de Fábrica da indústria automobilística após

o golpe de 1964.

Agosto
Iª Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras  (Iª Conclat).

Setembro
O presidente João Batista Figueiredo inaugura o Memorial JK, em Brasília.

Janeiro 
Sancionada a Lei nº 6.978 que proíbe coligações e obriga o eleitor a votar apenas em candidatos do

mesmo partido para todos os cargos. É o “voto vinculado”.

Fevereiro
O Tribunal Superior Eleitoral concede registro definitivo ao PT.
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Janeiro
Ivete Vargas e Leonel Brizola solicitam, separadamente, o registro da legenda do PTB: Partido Trabalhista

Brasileiro.

Fevereiro
No dia 10 é aprovado por sindicalistas do campo e da cidade, intelectuais e lideranças populares o

manifesto de criação do Partido dos Trabalhadores (PT), no colégio Sion em São Paulo. Em junho, Luis

Inácio Lula da Silva é eleito presidente do PT.

Abril
Inicia-se uma greve de 330 mil metalúrgicos no ABC e em mais 15 cidades do interior de São Paulo. O

Ministério do Trabalho decreta intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de

Santo André. Foram presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional, 13 líderes grevistas, entre eles, Lula. 

Maio
Manifestação com cerca de
100 mil pessoas em São
Bernardo do Campo, São
Paulo, em comemoração ao
Dia do Trabalho. O Tribunal
Superior do Trabalho dá o
registro do PTB a Ivete Vargas.    

Agosto
Pela Lei nº 6.815 define-se a
situação jurídica do
estrangeiro no Brasil e cria-se
o Conselho Nacional de
Imigração (CNIG), vinculado ao
Ministério do Trabalho, a fim
de orientar, coordenar e
fiscalizar as atividades de
imigração.  
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Protesto contra o assassinato do líder seringueiro Chico Mendes. Xapuri, Acre, anos
1980. Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos de São Paulo. 



Trabalhadora (Conclat). No dia 27, acontece o primeiro grande comício pelas “Diretas Já para Presidente”,

em São Paulo.

Dezembro
Com a Lei nº 7.170 atenua-se a Lei de Segurança Nacional.

Janeiro 
Fundação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Cascavel no Paraná. Grande
comício com cerca de 300 mil pessoas pelas Diretas Já, na praça da Sé, centro de São Paulo. Uma série de
comícios se sucedem, mobilizando milhões de brasileiros, numa campanha para eleições diretas já na
sucessão do general Figueiredo.

Abril
No dia 25, com 298 votos a favor, 65 contra e 112 ausências, a emenda Dante de Oliveira, a das “Diretas

Já”, é rejeitada na Câmara dos Deputados. Só em 1989 o eleitorado voltaria a votar para presidente.

Maio
O salário mínimo é nacionalmente unificado, pondo fim aos salários regionais, mais baixos nas regiões

pobres. No dia 13 é deflagrada a greve de 4 mil canavieiros na região de Rio Verde, no sul de Goiás. No

dia 15, 10 mil bóias-frias iniciam greve nas áreas da cana e laranja de São Paulo e Minas Gerais. 

Junho
O partido do governo, o PDS, sofre uma cisão. José Sarney, Marco Maciel e Aureliano Chaves partem para

a formação da Frente Liberal.

Julho
Primeira greve na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, desde

sua criação em 1940. O PMDB e a Frente Liberal formam a Aliança Democrática, com o objetivo de apoiar a

candidatura do governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, às eleições indiretas à presidência da República.

Agosto
Greve de petroquímicos em Camaçari, Bahia.

Outubro 
Aprovado no Senado o projeto de Nélson Carneiro (PMDB) que revoga a Lei Falcão e libera propaganda

eleitoral na TV.
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Setembro
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplica a Lei Falcão, impedindo os debates de candidatos na TV. O Brasil
reconhece não ter condições de honrar os compromissos de sua dívida externa e recorre ao Fundo
Monetário Internacional, FMI.

Novembro
No dia 15, realizam-se eleições diretas para governadores, senadores, prefeitos, deputados federais e

estaduais. O Partido Democrático Social, PDS, elege a maioria dos governadores de estado.

Março
Trabalhadores rurais temporários, chamados de bóias-frias, passam a ter direito aos benefícios

trabalhistas, desde que tenham registro em carteira.

Abril
Em São Paulo, passeata contra o desemprego e a carestia termina em motim, reverberando o

desassossego nacional com a crise econômica. Celebrando o centenário de nascimento de Getúlio Vargas,

o PDT lança Leonel Brizola candidato à Presidência.

Julho
O Decreto-lei nº 2.045 impõe teto para reajustes de salário, deprimindo o salário real. No dia 21, eclode

uma greve geral contra a política econômica do governo, com efeitos parciais.

Agosto 
No Iº Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (Conclat), em São Bernardo (SP), funda-se a Central

Única dos Trabalhadores (CUT). No dia 12, é assassinada Margarida Alves, líder sindicalista da Paraíba.

Durante seus 12 anos dentro do sindicato, foram movidas mais de 600 ações trabalhistas contra

usineiros e senhores de engenho. O fato repercute fora e dentro do país.

Outubro
Com o manifesto oposicionista de dez governadores, defendendo eleições diretas para presidente da

República, tem início o movimento das “Diretas Já”. 

Novembro
O Congresso Nacional aprova o Decreto-lei 2.065, que deprime o valor real dos salários. Sindicalistas em

desacordo com os rumos tomados no I Conclat, resolvem criar a Coordenação Nacional da Classe
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Fevereiro/ Março 
O ministro da Fazenda Dílson Funaro lança o Plano Cruzado. O plano fez uma reforma monetária,

congelou preços e salários, prevendo, ainda, o “gatilho salarial”.

Março
II Conclat dá origem à Central Geral dos Trabalhadores (CGT). A CGT, em 1988, passará a se chamar

Confederação Geral dos Trabalhadores.

Abril
Criação do seguro desemprego, destinado a trabalhadores demitidos há mais de 60 dias. 

Julho
O Partido Comunista Brasileiro realiza seu primeiro congresso na legalidade, desde 1940.
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Janeiro 
No dia 15, Tancredo Neves, do PMDB, é eleito presidente da República, pelo colégio eleitoral, tendo José

Sarney, da Frente Liberal, como seu vice.  Inicia-se a transição para a democracia. 

Março 
O presidente da Republica eleito anuncia o seu ministério. Na pasta do Trabalho está o advogado

trabalhista Almir Pazzianotto Pinto, que permanecerá até 1988. Na véspera de sua posse, o presidente cai

doente e o vice assume, em caráter interino. O novo ministro anistia 164 sindicalistas perseguidos pela

ditadura, incluindo Lula. O presidente interino revoga a portaria que coíbe a existência das centrais sindicais.

Abril
No dia 21, morre Tancredo Neves, não chegando a assumir a Presidência. Seu vice, José Sarney torna-se

presidente.

Maio 
O Congresso delibera em favor do voto aos analfabetos, da legalização dos partidos proscritos e do

restabelecimento das eleições presidenciais diretas. No 4º Congresso da Contag, realizado no Distrito Federal,

Sarney anuncia projeto de reforma agrária. Sua meta é assentar 1,5 milhão de famílias até o ano de 1989.

Junho
O presidente assina proposta de emenda à Constituição prevendo eleições para uma Assembléia Nacional

Constituinte, a ser instalada em fevereiro de 1987. O Congresso aprova a emenda no mês de novembro.

Setembro
Surge a União Sindical Independente (USI).

Novembro
São realizadas eleições diretas para prefeitos das capitais, de estâncias hidrominerais e municípios de

segurança nacional.
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Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo, São Paulo, 1986. Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos de São Paulo.



Janeiro
O governo brasileiro suspende a moratória.

Junho
Bloco dissidente do PMDB abandona a legenda e funda o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB.

Setembro
Ronaldo da Costa Couto assume a pasta do Ministério do Trabalho, permanecendo até 1989.

Outubro 
No dia 5 é promulgada uma nova Constituição. A Carta Magna amplia os direitos individuais e as

liberdades públicas, estabelece eleições diretas para presidente e estende o voto aos analfabetos e aos

jovens com mais de 16 anos. Na área laboral, a jornada semanal é limitada a 44 horas, afirma-se o direito

de greve e o fim das intervenções do Estado nos sindicatos, mantendo-se a unicidade e o imposto

sindical. A licença-maternidade passa a ser de 120 dias e é criada a licença-paternidade. Também é

instituída a aposentadoria rural.
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Outubro
Greve na Nitroquímica contra risco de intoxicação. No dia 2 é deflagrada greve dos metalúrgicos no Rio

de Janeiro e, no dia 8, inicia-se uma greve no metrô também no Rio de Janeiro.

Novembro
No dia 15, são realizadas eleições para a Assembléia Nacional Constituinte e para os governos estaduais.

O PMDB obtém expressiva vitória. No dia 21, são anunciadas medidas para corrigir o Plano Cruzado,

chamado Cruzado II. Ele liberou os preços de produtos e serviços, autorizou que os preços dos aluguéis

fossem negociados entre inquilinos e proprietários e alterou o cálculo da inflação, além de aumentar os

impostos de cigarros e bebidas. Houve grande declínio das exportações e aumento considerável de

importações, esgotando-se as reservas cambiais.

Janeiro
O ministro do Trabalho convida empresários e sindicatos para um pacto social. Apesar da participação da

CGT e da USI, a proposta não prosperou. A inflação de 20% ao mês, aciona o “gatilho salarial”, ou seja, o

reajuste automático dos salários.

Fevereiro
Instalação da Assembléia Nacional Constituinte. O presidente da República anuncia a moratória, a

suspensão do pagamento da dívida externa. 

Março 
Tomam posse os governadores eleitos diretamente. Greve nacional de 750 mil bancários, demandando

reajustes salariais.

Junho
O presidente Sarney lança o Plano Bresser, que prevê o congelamento de preços, aluguéis e salários, por

dois meses, com extinção do “gatilho salarial”.

Julho
Em protesto contra o projeto de Reforma Agrária em debate na Constituinte, a União Democrática

Ruralista (UDR) realiza marcha em Brasília.

Dezembro
O ano termina com uma inflação acumulada de mais de 360%.
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Assembléia Nacional Constituinte por ocasião da votação do sistema de governo. Brasília, DF, 22 de março de 1988. 
Arquivo Ulisses Guimarães, CPDOC. 



Fevereiro
Por meio da Lei nº 7.731 foram extintas a Secretaria de Promoção Social (SEPS), o Conselho Superior de

Trabalho Marítimo (CSTM), e respectivas Delegacias, o Serviço Especial de Bolsas de Estudo (PEBE) e o

Conselho Federal de Mão-de-Obra (CFMO).

Março
A CUT e o CGT convocam greve geral contra a política econômica.

Maio
Congresso aprova reajuste mensal de salários até três mínimos. A coligação Brasil Popular (PT, PC do B e

PSB) lança a candidatura presidencial de Luís Inácio Lula da Silva.

Abril
O presidente José Sarney baixa medida provisória restringindo o direito de greve.

Outubro 
Criado o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por meio da Lei nº 7.839. Cabia

ao Conselho estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS,

acompanhar e avaliar a gestão econômica, financeira e social dos recursos e o desempenho dos

programas realizados, pronunciar-se sobre as contas relativas à gestão do FGTS, antes do seu

encaminhamento aos órgãos de controle interno para os fins legais.

Novembro
É realizada a primeira eleição direta para presidente da República em quase 30 anos. Concorrem 22

candidatos, entre os quais Fernando Collor de Mello, Luis Inácio Lula da Silva, Leonel Brizola, Mario Covas,

Ulisses Guimarães, Paulo Maluf. Collor (28% dos votos) e Lula (16%) vão para o segundo turno.

Dezembro
O candidato Fernando Collor é eleito, pelo voto popular, presidente da República do Brasil.

Ministério do Trabalho - Uma cronologia

�
87

Novembro
Tropas do Exército invadem a CSN em greve, e matam três operários. Ocorrem eleições municipais, nas

quais o PDT e o PT têm vitórias significativas.

Dezembro
É assassinado Chico Mendes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Xapuri, no Acre. Suas

últimas palavras: “Dessa vez me acertaram”. 

Janeiro
No dia 15, o ministro da Fazenda Maílson da Nóbrega apresenta novo plano econômico, chamado Plano

Verão. É editado o Cruzado Novo, sendo imposto outro congelamento de preços e acabando a correção

monetária. Propõe-se a privatização de diversas estatais.
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Assembléia em pátio da CSN. Volta Redonda (RJ), 1988. Arquivo Edgard Leuenroth/Unicamp.
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O Ministério do Trabalho e Emprego:
os anos 1990 e 2000

Janeiro
Lei nº 7.998, de 11 de janeiro, regula o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O FAT voltava-se para o

custeio do Programa de Seguro-Desemprego e do pagamento do abono salarial, além do financiamento

de programas de desenvolvimento. É criado também o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalho (CODEFAT), com encargo de aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho Anual do

Programa do Seguro-Desemprego e do abono salarial, e os respectivos orçamentos. 

Março
No dia 7, morre Luís Carlos Prestes. Seu enterro, no Rio de Janeiro, atrai a atenção de políticos, em geral,

e da população da cidade e do país.

Março
No dia 15 é empossado o presidente eleito, Fernando Collor de Mello. É nomeado para o Ministério do

Trabalho Antônio Rogério Magri, permanecendo até janeiro de 1992. Como primeira medida econômica

do governo, é lançado o Plano Collor, visando acabar com a inflação. O cruzado novo é substituído pelo

cruzeiro e a equipe econômica bloqueia, por 18 meses, os saldos das contas correntes, cadernetas de

poupança e demais investimentos superiores a Cr$ 50.000,00. Estão previstas demissões de funcionários

públicos e privatizações das empresas estatais. Os preços dos produtos são tabelados e os salários, pré-

fixados. 

Abril
O conjunto de medidas do Plano Collor é aprovado pelo Congresso. Por meio da Lei nº 8.028 são criados

os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Seguridade Social, Conselho Nacional do Trabalho, Conselho

de Gestão da Proteção ao Trabalhador, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, Conselho de

Recursos do Trabalho e Seguro Social. Ocorre, também, a extinção Conselho Nacional de Política Salarial e

do Conselho Nacional de Política de Emprego. O Ministério do Trabalho passa a se chamar Ministério do

Trabalho e da Previdência Social.

Maio 
É deflagrada uma greve de ferroviários no Rio de Janeiro, como protesto contra 6 mil demissões na Rede
Ferroviária Federal. Os ferroviários de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul aderem
ao movimento.

Junho
Greve nacional dos petroleiros por aumento de salário e contra demissões. Os trabalhadores da Ford Taboão,
em São Bernardo do Campo, entram em greve, paralisando apenas um setor vital da produção. Nesse mês, o
presidente Collor demite 53 mil servidores públicos federais e coloca em disponibilidade mais 52 mil. 

Outubro
São realizadas eleições para governador, senador, deputado federal e deputado estadual em todo país.

Janeiro
É decretado o Plano Collor II para controlar o mercado financeiro. Os preços dos produtos e os salários
são novamente congelados. O governo pratica uma política de juros altos, esforçando-se para desindexar
a economia. 

Fevereiro
A Autolatina (holding entre a Volks e a Ford) anuncia 5.110 demissões. Os operários entram em greve e há
recuo na decisão.

Março
É fundada a Força Sindical, uma nova central de trabalhadores.

Abril
Collor envia projeto de lei ao Congresso para a realização de uma reforma da estrutura sindical. Entre as

mudanças, está o sindicato por empresa e o fim da unicidade sindical.

Maio
Extinção do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

É convocada pela CUT e pela CGT uma greve geral nacional, mas a adesão é parcial 

Agosto
É proposto, pelo governo Collor, o fim da aposentadoria por tempo de serviço, da estabilidade dos

servidores públicos e da gratuidade do ensino superior.
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Agosto
Realizadas manifestações a favor do impeachment do presidente Collor em todo o país com expressivo

número de pessoas, entre elas jovens que se tornam conhecidos como os caras-pintadas. Relatório da CPI

incrimina o presidente Collor, que nega as acusações.

Setembro
Início do processo de impeachment do presidente Collor e seu conseqüente afastamento do poder. 

Outubro
O vice-presidente Itamar Franco assume a Presidência da República. Walter Barelli assume a pasta do

Trabalho. Morre em acidente aéreo, o líder do PMDB, deputado Ulisses Guimarães.

Novembro
Por meio da Lei nº 8.490, é criado o Conselho Nacional do Trabalho e o Ministério volta a ser Ministério

do Trabalho (MT).

Dezembro
O Senado vota o impeachment de Collor com 76 votos a favor e 3 contra. Ao ser condenado por crime de

responsabilidade, o ex-presidente perde o direito de ocupar cargos públicos e concorrer em eleições até

2000. Minutos antes dessa decisão, Fernando Collor renuncia à presidência da República. 

Fevereiro
A Câmara Setorial da Indústria Automobilística fecha seu segundo acordo.

Abril 
É concluída a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda.

Abril
Como previsto pela Constituição de 1988, é realizado plebiscito sobre a forma de governo. A votação se

encerra com os seguintes resultados: República, 66%; Monarquia, 10,2%; Presidencialismo, 55,4%;

Parlamentarismo, 24,6%. 

Agosto
Instituído o cruzeiro real como moeda de transição para o real.
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Setembro
Três categorias fazem greves nacionais: petroleiros, bancários e portuários. 

Outubro
Realiza-se a primeira privatização de uma empresa estatal no Brasil: a Usiminas.

Dezembro
Pela Lei nº 8.315, é criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) com o objetivo de

organizar, administrar e executar, em todo o território nacional, o ensino da formação profissional rural e

a promoção social do trabalhador rural, em centros instalados e mantidos pela instituição, ou sob forma

de cooperação.

Janeiro
Reunidos em congresso extraordinário, integrantes do PCB abandonam a agremiação e fundam o Partido

Popular Socialista (PPS).

Março
Câmara Setorial da Indústria Automobilística fecha seu primeiro acordo.

Maio
Por meio da Lei nº 8.422, o Ministério do Trabalho passa a ser denominado Ministério do Trabalho e da

Administração Federal (MTA), ficando a seu encargo os assuntos referentes ao mercado de trabalho,

política de empregos, seguro desemprego e outros programas de apoio ao trabalhador desempregado,

política salarial, inclusive das empresas estatais, política de imigração, etc.

É instalada uma CPI para apurar as denúncias de Pedro Collor contra seu irmão, o presidente Collor, e o

empresário e tesoureiro Paulo César Farias. 

Abril
Por meio do Decreto nº 509, foi criada a Delegacia Regional do Trabalho do estado de Tocantins. São

extintos os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Seguridade Social, Conselho de Gestão da Proteção

ao Trabalhador, Conselho de Gestão da Previdência Complementar, Conselho de Recursos do Trabalho e

Seguro Social, Conselho Nacional do Trabalho.
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Fevereiro
Anunciado o Plano Real, pelo ministro da fazenda Fernando Henrique Cardoso. Um indexador (URV)

precede a nova moeda, que seria ancorada no dólar até 1999.

Março
No dia 23, trabalhadores do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador aderem à greve convocada pelas

centrais CUT e CGT em protesto contra o Plano Real.

Setembro
Deflagrada, no dia 12, greve de 77 mil metalúrgicos do ABC pela reposição salarial pós-Plano Real. No dia

27, 50 mil petroleiros de 21 estados entram em greve por 108,36% de reposição. 

Tudo era soldado a ponto. O trabalhador era agressivo, as condições adversas. 

Mas o perverso mesmo era a rotatividade do pessoal. (Depoimento de Antônio Tavares, gerente de

Recursos Humanos, 1994).

Outubro
Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente da República no primeiro turno com 54,3% dos votos.

Outros 27% são dados a Luís Inácio Lula da Silva, do PT.

Dezembro
No dia 14, o presidente eleito despede-se, em discurso, do seu posto no Senado e anuncia as diretrizes

do novo governo, anunciando o fim da Era Vargas. Nesse ano o país perde várias personalidades como o

paisagista Roberto Burle Marx, o maestro Antônio Carlos Jobim e o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna.

Janeiro
Fernando Henrique Cardoso toma posse como presidente da República e Paulo de Tarso Almeida Paiva é
nomeado para o Ministério do Trabalho, permanecendo até março de 1998. No dia 3, a Comissão Pastoral
da Terra (CPT) denuncia a escravização de 4.500 trabalhadores rurais.
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Outubro
Entre 1993 e 1994, os parlamentares acusados de incluir emendas no orçamento da União para

enriquecimento ilícito foram investigados. Seis parlamentares foram cassados, quatro renunciaram e oito

foram absolvidos pela Câmara. Foi a chamada CPI dos Anões do Orçamento.

Novembro
Realizado no dia 4 uma marcha pela reforma agrária e a vida, de Campinas a São Paulo, com cerca de mil

sem-terra. 

� 1994�

� 1995�
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Ato pró-impeachment do presidente Collor na Praça da Sé, 1992.  Foto Juca Martins. Pulsar Imagens.



Abril
No dia 17 chega a Brasília a Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça. Caravanas da CUT

e da UNE participam do protesto, que reúne milhares de pessoas. O 17 de Abril torna-se o Dia

Internacional pela Reforma Agrária.

Maio
A Companhia Vale do Rio Doce é privatizada.

Junho
Aprovada Emenda Constitucional que permite a reeleição do presidente da República, de governadores e

prefeitos.

Julho
Cisão na Força Sindical e criação da Social Democracia Sindical (SDS). No dia 9, é aprovado na Câmara o

fim da estabilidade dos servidores públicos. Venda de 12 empresas estatais do setor de telecomunicações.
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Maio
É crida a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Greve nacional dos petroleiros, reivindicando
cancelamento das demissões, reescalonamento das faixas salariais e constituição de uma comissão paritária para
negociar os passivos salariais. A greve dura até junho, terminando com a ocupação das refinarias pelo Exército.

Agosto 
Trabalhadores sem-terra entram em confronto com a Polícia Militar em Corumbiara, Roraima. Morrem 11

pessoas. 

Setembro
O Ministério do Trabalho passou a ter nova estrutura organizacional por meio do Decreto nº 1.643.

Março
Cerca de 3 mil famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) tomam a Fazenda
Macaxeira, no Pará, realizando uma das maiores ocupações de terras no país.

Abril
Em Eldorado dos Carajás, Pará, os sem-terra protestam contra a lentidão da reforma agrária. Houve
choques com a polícia e o saldo foi de 19 mortos.

Junho
Convocada pela CUT, Força Sindical e CGT uma greve geral contra o desemprego.

Como sempre, a mídia apontou que a paralisação teria sido um fracasso, mas fizemos um estudo

comprovando que entraram em greve doze milhões de pessoas. Apesar de não ser o número de

grevistas esperado por nós, acreditamos que muita gente participou da greve. (Vicente Paulo da
Silva, sindicalista)

Janeiro
Aprovada na Câmara a emenda da reeleição, inclusive para presidente da República. No dia 21, O

presidente Fernando Henrique sanciona a lei dos contratos temporários de trabalho, de até 2 anos, com

direitos trabalhistas flexibilizados.
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Marcha contra o neoliberalismo, Porto Alegre, 1996. Acervo CUT, RS.
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Junho 
Criação do Ministério da Defesa e transformação dos ministérios do Exército, Marinha e Aeronáutica em

comandos militares.

Julho
Mil quatrocentos e cinqüenta trabalhadores da Ford Ipiranga, usina pioneira do nacional-

desenvolvimentismo, cruzam os braços logo ao saber da intenção da montadora de fechar a fábrica.

Agosto
Com o Decreto nº 3.129, o Ministério do

Trabalho passou a ter a seguinte

estrutura organizacional: Gabinete do

Ministro; Secretaria-Executiva;

Consultoria Jurídica; Corregedoria,

Secretaria de Políticas Públicas de

Emprego; Secretaria de Inspeção do

Trabalho; Secretaria de Relações do

Trabalho; Delegacias Regionais do

Trabalho; Conselho Nacional do Trabalho;

Conselho Curador do Fundo de Garantia

do Tempo de Serviço;Conselho

Deliberativo do Fundo de Amparo ao

Trabalhador; Conselho Nacional de

Imigração; Fundação Jorge Duprat

Figueiredo, de Segurança e Medicina do

Trabalho (Fundacentro).
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Abril
Edward Amadeo ocupa a pasta do Ministério do Trabalho num período em que o desemprego alcança

índices elevados.

Maio
A CUT inicia marcha de 15 mil trabalhadores a Brasília contra o desemprego. 

Outubro
Fernando Henrique Cardoso se reelege presidente logo no primeiro turno das eleições, com 54,27% dos

votos válidos, contra 31,71% do petista Luiz Inácio Lula da Silva. No dia 8, o presidente anuncia acordo

com o FMI, incluindo pacote fiscal com corte nos gastos sociais. Um terço do Senado é renovado e são

eleitos governadores e deputados federais e estaduais.

Novembro 
Medida Provisória nº 1.726 insere dispositivos na CLT, facultando a suspensão do contrato de trabalho

para a matrícula do trabalhador em cursos ou programas de qualificação profissional. Institui-se a bolsa

de qualificação profissional, permitindo o pagamento de benefício no desemprego de longa duração.

Dezembro
Acordo inédito entre a Volks e os sindicatos (ABC e Taubaté) para evitar 7.500 demissões. Em troca da

redução da jornada de cinco para quatro dias por semana, em três semanas do mês, houve o adiamento

de demissões e o corte de até 15% nos salários dos trabalhadores, que recebiam mais de R$ 2.416,00.

Janeiro
O presidente Fernando Henrique Cardoso assume seu segundo mandato presidencial. O Ministério do

Trabalho passa a denominar-se Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Medida Provisória

nº 1.799, de 1º de janeiro. É nomeado para a pasta, Francisco Dornelles. No dia 5 do mês, 2.800

metalúrgicos demitidos da Ford de São Bernardo entram na fábrica para trabalhar. A empresa interrompe

a produção, alegando falta de condições. 
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� 1999�
Manifestação de juízes do trabalhistas contra a
extinção da Justiça do Trabalho, vendo-se, ao
centro, o ex-minsitro do Trabalho, Arnaldo
Süssekind (1ª fila). Rio de Janeiro, RJ, !999.
Arquivo pessoal Arnaldo Süssekind

� 1998�



Outubro
São realizadas eleições presidenciais e o pleito para vai para o segundo turno. A vitória é de Luís Inácio

Lula da Silva (PT).

Janeiro
Posse do novo presidente da República. Jaques Wagner, do PT baiano, é nomeado para o Ministério do

Trabalho e Emprego, permanecendo até janeiro de 2004. 

Junho
O Decreto nº 4.764, do dia 24, estrutura a Secretaria Nacional de Economia Solidária. 

Julho
Pelo Decreto nº 4.796, é instituído o Fórum Nacional do Trabalho, no âmbito do Conselho Nacional do

Trabalho, do MTE, buscando promover o entendimento entre o governo federal e os representantes dos

trabalhadores e empregadores, com vistas a construir consensos sobre temas relativos ao sistema

brasileiro de relações de trabalho, em especial sobre a legislação sindical e trabalhista.

Janeiro
Ricardo José Ribeiro Berzoini é nomeado para o MTE, permanecendo até julho de 2005.

Abril
O MST inicia ocupações em todo o país. O movimento ficou conhecido como “abril vermelho”.

Maio
O Decreto nº 5.063 deu nova Estrutura Regimental ao Ministério do Trabalho e Emprego, reorganizando a

Ouvidoria-Geral e o Departamento de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude. 

Junho
Aprovado na Câmara Federal o valor do salário mínimo proposto pelo governo de R$ 260,00. 
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Abril
São comemorados os  500 anos do Descobrimento do Brasil.

Maio
O MST promove protestos em 20 estados. 

Maio
Deflagrada greve dos servidores federais, reivindicando reajuste salarial de 63,68%. A paralisação

terminou no dia 6 de dezembro com o reajuste 13,2%

Julho
Greve de policiais militares e civis na Bahia, com duração de 13 dias. Devido à falta de segurança, ocorre

uma onda de violência com saldo de 37 mortos, 126 feridos à bala, 80 estabelecimentos saqueados e um

prejuízos de aproximadamente R$ 10 milhões. 

Outubro
O Executivo envia à Câmara projeto de lei que propõe alteração na CLT, com parcelamento das férias e do

13º salário, diminuição do salário-família, FGTS, piso-salarial; além da não garantia de outros direitos

como proteção ante a automação, aviso prévio proporcional e de 30 dias.

Neste ano o senador Ademir Andrade, do Partido Socialista Brasileiro, PSB, propõe Emenda

Constitucional, PEC, nº 438/2001, que prevê a

expropriação das terras de pessoas que forem

flagradas explorando mão-de-obra escrava em

suas propriedades. Essa PEC permanece em

tramitação na Câmara dos Deputados, até fim de

2006, tendo sido aprovada pelo Senado Federal. 
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Corte de madeira no meio da floresta, Pará, 2003.
Delegacia Regional do Trabalho do Pará, MTE, Pará.
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Agosto
A criação do Instituto Carvão Cidadão, ICC, partiu da iniciativa das sete siderúrgicas do estado do

Maranhão. Objetivando contribuir para a erradicação do Trabalho Escravo, o ICC apresentou proposta à

Secretaria de Inspeção do Trabalho do MTE para desenvolver um trabalho de inserção social dos

trabalhadores resgatados do trabalho escravo, oferecendo vagas na área de reflorestamento das

Siderúrgicas associadas.

Outubro
Em 15 de outubro, por meio da Portaria nº 540 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, é criado o

Cadastro de Empregadores, a chamada Lista suja. A inclusão do nome do infrator no cadastro ocorre

após o final do processo administrativo decorrente dos autos de infração lavrados pelos auditores fiscais.

A exclusão, por sua vez, vai depender do monitoramento do infrator durante dois anos. Se durante esse

período, não houver reincidência e forem pagas todas as multas impostas pela fiscalização e quitados

todos os débitos trabalhistas e previdenciários, o nome é retirado.

Dezembro
É aprovada a Emenda Constitucional nº 45, da Reforma do Judiciário que, em seu artigo 114 dá a Justiça

do Trabalho competência para julgar as relações de trabalho e não só as relações de emprego.

Fevereiro
O governo envia ao Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição nº 369. sobre a Reforma

Sindical, elaborada pelo Fórum Nacional do Trabalho.

Julho
O sindicalista e metalúrgico Luiz Marinho é nomeado ministro do Trabalho e Emprego, permanecendo até

abril de 2007.

Outubro
Realizado referendo sobre a proibição da venda de armas. Dois terços dos eleitores foram contra a

proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil. 
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Março
O presidente da República assina medida provisória que eleva mínimo para R$ 350,00 a partir de 1º de

abril, valor que resultou de entendimentos estabelecidos com entidades sindicais.

Maio
O presidente Luis Inácio da Silva sanciona a Medida Provisória 293, sobre o reconhecimento das centrais

sindicais e a Medida Provisória 294 que institui o Conselho Nacional das Relações de Trabalho, composto

por cinco representantes de cada segmento (governo, trabalhadores e empregadores).

Junho
Manifestantes do Movimento da Libertação dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MLST) invadem Câmara

dos Deputados e deixam 20 feridos. 

Julho
A medida provisória editada pelo governo elevando o salário mínimo de R$ 300,00 reais para R$ 350,00

foi alterada na Câmara dos Deputados, que estendeu o mesmo percentual de aumento a aposentados e

pensionistas do Regime Geral da Previdência. Essa alteração sofre veto presidencial.

Outubro
Realizadas eleições para presidente, governador, deputado estadual e federal, e senador. No dia 1º de

outubro, no primeiro turno das eleições, o presidente Lula recebeu 48,61% dos votos válidos e Alckmin,

41,68%. No segundo turno, Lula foi reeleito com 60,83% dos votos válidos.

Abril
No dia 3 de abril assume o Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Luppi, do Partido Democrático

Trabalhista (PDT).

�2005�

�2006�

�2007�
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A criação do Ministério do Trabalho, associado à figura de Getúlio Vargas e, principalmente, à existência

da “lei”, é um fato consolidado na memória dos trabalhadores brasileiros, inclusive, dos trabalhadores

rurais que, até os anos 1970, estiveram excluídos dos direitos trabalhistas. A força dessa memória

consolidada fica evidente em vários depoimentos orais, recolhidos nos anos 1990 e 2000, por diferentes

pesquisadores, de vários estados do Brasil. 

Ah, minha irmã... o Getúlio adiantou nosso povo. O Getúlio começou a lei, com Getúlio tinha lei,

irmã. Não existia lei antes do Getúlio não, irmã. O Getúlio fez o Ministério, a polícia respeitava, o

Exército respeitava (...). Ele que botou o horário de 8 horas de trabalho, direito de não mandar o

pessoal ir embora, que eles estavam mandando todo mundo embora da fazenda. (...) Eu já estava

aqui na padaria, então o português falava assim: ´Tem que matar esse homem, tem que matar.`

(...) antes de 1930, não tinha lei não. O povo, a gente era bicho. Olha aqui: não foi a Princesa

Isabel que nos libertou não. (...) Ela assinou a libertação, mas quem nos libertou do jugo da

escravatura, do chicote, do tronco, foi Getúlio, Getúlio Dorneles  Vargas.

(Depoimento de Cornélio Cancino, 82 anos, neto de escravos, Rio de Janeiro, 9 de maio de 1995, citado por
RIOS, Ana L. e MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição, Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2005, p. 129)

Eu conheci vários governos. Conheci o Washington Luís (...). Era o governo que mandava tirar as

telhas da casa e botar o povo na estrada, que mandava tirar a mudança de dentro de casa e jogar

lá na estrada. Depois o Getúlio Vargas veio, pegou e criou essa lei trabalhista. Nós agradecemos e

devemos muito ao Getúlio Vargas. A legislação trabalhista está sendo desmontada... Getúlio Vargas

foi o rei, foi o homem que abriu o caminho de todos.

(Depoimento de colono de café e liderança sindical nos anos 1960, Rio de Janeiro, no ano 2000.  DEZEMONE,
Marcus. Memória camponesa: conflitos e identidades em terras de café. Dissertação de Mestrado. Niterói:
UFF, 2004, p. 125.)

Getúlio foi o homem que lutou pelos fracos. Foi o homem que deixou o pirão da mesa da gente

fraca. Com ele veio a lei. A gente não tinha direitos antes dele. Getúlio Vargas criou o Ministério,

criou os direitos, criou a carteira de trabalho. Esse negócio de férias foi Getúlio Vargas que criou.

Ele criou tudo. 

(Depoimento de Cecílio Gramosa, lavrador de cana da Bahia, em 2004. AMORIM, Liane, “Aspectos dos
Mundos do Trabalho da Cana-de-Açúcar Na Bahia (Usina Dom João, 1909-1969)”. Salvador, Qualificação do
Mestrado em História (UFBa, 2006).
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Homem libertado do trabalho escravo, Pará, 2005. 
Delegacia Regional do Trabalho do Pará, MTE, Pará. 
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Jacy Montenegro Magalhães

Eu me chamo Jacy Montenegro Magalhães e nasci no Ceará, no dia 24 de agosto de 1909.

É um imenso prazer conversar com o senhor, um dos homens que viu o Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio começar a atuar no Brasil. 

Há uma explicação muito lógica para isso. Fui revolucionário, como meus irmãos, Jurandyr e Juracy
Magalhães nos anos 19301. Aos 18 anos, em 1927, era o homem de ligação entre os que conspiravam,
em Pernambuco e na Paraíba, para mudar o regime. Por temperamento, atuava mais nos bastidores. Em
outubro de 1930, participei de combates, mas já no dia 24, quando ainda se lutava na Bahia, vim para o
Rio de Janeiro trabalhar com o Juarez Távora na Delegacia do Norte.2 Aquilo que o Chateaubriand
apelidou de “vice-reinado do Norte”.3 Na ocasião, estudava Medicina, mas o que me interessava mesmo
era a revolução. 

Depois de ter vindo para o Rio, o senhor retornou ao Norte?

Sim. Recusei-me a “passar por decreto” – preferi voltar e fazer exame. 

Nessa época o senhor já se preocupava com problemas relativos ao trabalho, saúde e
educação? De onde veio esse interesse?

A revolução tinha três finalidades básicas: a lei eleitoral, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, e a criação do Ministério da Saúde e Educação. 

Meu pai, Joaquim Magalhães, descendente dos potiguara, veio para Fortaleza aos 12 anos, trabalhar

como faxineiro de uma grande firma atacadista do ramo de estivas e miudezas: J. Lopes e Companhia.

Em três anos, tornou-se auxiliar de escrita e, com outros colegas, fundou o Clube Caixeiral. Naquele

tempo, todo o comércio era feito com os portos europeus – Havre, na França, e Liverpool, na Inglaterra. O

Brasil importava até manteiga. Seu Joaquim era um homem idealista e muito sólido, não só fisicamente,

mas psiquicamente. Quando os patrões reagiram, obrigando aqueles meninos a fechar a entidade, ele não

se deixou abater. Pertinaz, juntou-se aos mais firmes de idéias e criou uma outra associação, a Fênix

Caixeiral. O que eles pretendiam era simplesmente alfabetizar e assegurar ensino primário aos moços,

capacitando-os para o melhor desempenho possível. Lembro-me dele dizendo que quem faz o bom

Esta entrevista foi realizada por Angela de Castro Gomes, na casa do entrevistado, no Rio de Janeiro, nos dias 9, 11, 26 e 28 de
janeiro e 1º de fevereiro de 1984. Portanto, ela não foi produzida no contexto do projeto Memória Institucional do MTE, sendo a
ele agregada pelo seu valor histórico. 
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Que idade o senhor tinha nessa ocasião?

Vinte e dois anos. Quando Juracy tornou-se interventor da Bahia, minha ação se ampliou, e eu passei a

ter contato com os ministérios da Saúde, da Educação e do Trabalho. Foi quando conheci Getulio Vargas

e Lindolfo Collor6. Até então, o único dinheiro que eu ganhava era o dos Correios, um emprego pro rata –

cobrindo férias de funcionários efetivos –, ficando freqüentemente sem nada, nem para comer... Graças a

uma apresentação de Oswaldo Aranha, fui nomeado para uma das seis vagas de Fiscal da Nacionalização

do Trabalho, com a função de zelar pela aplicação da chamada Lei de Sindicalização7. Isso aconteceu no

segundo semestre de 1931. Fui o segundo fiscal a tomar posse, logo após o Bernardo Berreto de

Carneiro. Os restantes foram Olegário Mariano, Antônio Bento de Araújo Lima, Paulo Burlamaqui, genro

do Dr. Mário de Andrade Ramos, então presidente do Conselho Nacional do Trabalho, e João Carlos Vital,8

que fizera todo o levantamento cadastral imobiliário do Distrito Federal e tinha um mapa bem atualizado.

Minha área de trabalho ia da avenida Rio Branco, a partir da rua Santa Luzia, até a praça Mauá, onde se

situavam a maior parte do grande comércio e muitos bancos.

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio estava começando a ser organizado...

E as três maiores cabeças pensantes foram: Joaquim Pimenta, socialista, amigo de meu pai, que havia

sido expulso do Ceará pelos Accioly e que, no Recife, tinha se formado em Direito; Agripino Nazaré,

baiano, veterano de lutas sindicais; e Clodoveu de Oliveira, autor da lei que criou a carteira profissional 9

e o livro de registros, e definiu, em 1933, o conceito de infortúnio – “tudo aquilo que escapa à senilidade”

– fundamental para o esclarecimento dos acidentes de trabalho. A eles somavam-se, dois executivos de

primeiríssima linha, Valdir Niemeyer, secretário do Departamento Nacional do Trabalho e João Carlos

Vital. O apoio que sempre tive desses dois homens foi fundamental, na minha vida profissional. 

O senhor já tirara o diploma? 

Ainda não. Dois colegas de colégio, que terminaram comigo o ginásio, formaram-se em 1930: Eurico

Cardoso, no Rio, e Josué Moura Santos, na Bahia. O Ministério do Trabalho foi o meu chão. Aderi com

toda a convicção às idéias daqueles cinco homens, principalmente às do Clodoveu de Oliveira. Ele era um

gênio! Salgado Filho referia-se a ele como um “atuário placentário”. Menino ainda, aos 12 anos de idade,

em Barbacena, foi entregador de jornal. Na cidade, havia um doido manso, um francês, professor de

matemática, que vivia internado no centro psiquiátrico; sofria de esquizofrenia. Pois este senhor

encasquetou que devia ensinar ao Clodoveu tudo o que sabia. Assim, aos 19 anos, ele conhecia um

bocado de matemática aplicada e ciência atuarial. Naquela época, a Escola de Engenharia de Ouro Preto

era um estabelecimento de ensino modelar. Clodoveu tirou o curso ali – era um crânio! Depois, veio para

o Rio de Janeiro e empregou-se numa empresa italiana de seguros, a Assicurazioni Generali. Foi lá que
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patrão é o bom empregado, e que somente por egoísmo – “interesses”, como ele frisava – um patrão não

permite que se forme um bom empregado. Por medida de segurança, os patrões foram admitidos como

sócios honorários, e a Fênix, afinal, deu aos caixeiros do Ceará uma formação melhor que a dos filhos dos

ricos, que iam estudar no exterior e voltavam muito versados em moda, mas pouco afeitos ao trabalho.

Foi a Fênix Caixeiral que criou a primeira escola de contabilidade e a primeira escola de guarda-livros do

estado. E o Clube Iracema, ligado ao grupo, tornou-se um ponto de lazer mais animado que o Clube dos

Diários, da alta sociedade local. Também organizavam movimentos cívicos, tendo chegado a liderar

manifestações contra o aumento da carne, cuja distribuição era monopólio de uma gente protegida pelo

governo de Antônio Nogueira Accioly4.

Quer dizer que foi a experiência paterna que abriu os olhos dos filhos para as questões
sociais e para a política? 

Exatamente. Meu pai era um liberal. Admitia, perfeitamente, que cada filho torcesse pelo clube de futebol

que quisesse e escolhesse, livremente, a que facção política se filiar. Só exigia, embora fosse maçom, mas

em respeito à minha mãe, que fôssemos católicos. Mamãe, Júlia Montenegro Magalhães, era de uma

família pertencente à classe dirigente, os Brasil Montenegro, que obviamente foram contra o seu

casamento com um caboclo. Por sorte, papai era um homem muito compreensivo.

Onde o senhor estudou? Chegou a freqüentar as escolas organizadas pela Fênix Caixeiral?

Não. Como bom pequeno burguês, meu pai matriculou os filhos em estabelecimentos de ensino

particulares. Cursei o primário no Colégio Sagrado Coração, e o secundário, no Colégio Marista. Meu

aprendizado cívico, porém, teve início aos 3 anos de idade, em 1912, quando papai resolveu organizar

uma parada popular. Remplis de soi-même, dona Maroca Accioly mandou o genro dela, o então major

Raimundo Borges, chefe de polícia, acabar com aquela história. O sujeito recusou-se, e foi o comandante

da cavalaria, o velho Carneiro da Cunha, que ocupou a praça do Ferreira, espancando pais de família e

crianças. Houve desdobramentos: o povo foi para a rua, ergueu barricadas, o 46º Batalhão de Caçadores

permaneceu no quartel e não fez nada. O governo acabou caindo e foi o fim de 25 anos de poder dos

Accioly.

Mas veja o destino! Duas filhas desse major Borges, que chegou a general, vieram a se casar com meus

irmãos, Eliezer e Juracy. O senador Jutahy Magalhães era, portanto, bisneto do Accioly.5

O seu curso de Medicina foi concluído no Rio de Janeiro... 

Acabei transferindo minha matrícula. Trabalhava na secretaria da Delegacia do Norte e estudava. Vinha

de bonde da Praia Vermelha para a Cinelândia, descia, e ia para o Senado...
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Em sua opinião, quem teria sido o melhor ministro, naquela ocasião? 

Para nós, revolucionários, independentemente das posições de direita ou de esquerda, trabalhar com a
polícia era sempre penoso. E o Dr. Salgado Filho era delegado auxiliar do Dops... Todavia, preocupados em
realizar o trabalho para o qual havíamos sido convocados, não tínhamos um nome de nossa preferência.
De volta das lutas contra os paulistas, eu me reengajei nas funções de fiscal do trabalho, pelo
cumprimento da Lei de Nacionalização.15 Não me faltou apoio do ministro, nem de Mário de Andrade
Ramos, que se opunha fortemente ao reacionarismo de Nogueira Passos, líder do Centro Industrial
Brasileiro (CIB) – um pessoal que ainda usava colarinho duro e ostentava um tremendo aplomb.16 Por
sorte, estabelecemos contato com Euvaldo Lodi, um industrial mineiro, do setor de gusa, cujos negócios
haviam sido prejudicados por um acidente provocado pela Hime, empresa concorrente, e que vinha
travando uma intensa luta contra a reação do CIB. Foi com apoio do Lodi, no Rio, e dos irmãos Figueiredo
– Morvan e Nadir – em São Paulo, que conseguimos fincar as primeiras cunhas das novas idéias do
ministério entre os empregadores. 

O setor têxtil fluminense foi um dos que mais resistiu à legislação trabalhista. O Centro
Industrial de Fiação e Tecelagem era mais duro que o próprio CIB. 

Verdadeiros senhores feudais, eles se organizaram no Sindicato da Indústria de Tecelagem, entregue ao
Vicente de Paula Galliez, tão reacionário quanto trabalhador. Para assegurar maior dinamismo às nossas
tarefas, Salgado Filho transferiu a fiscalização do trabalho, do Conselho Nacional – onde quem a chefiava
era um conterrâneo do Dr. Getúlio, Vicente Moliterno – para o Departamento Nacional, e criou a
Inspetoria do Trabalho, cuja chefia coube a um outro delegado de polícia, Luiz Franco – um homem de
Alagoas, muito bom. Fomos transferidos para o prédio da Escola de Engenharia Elétrica e Mecânica, mas
como era um espaço muito pequeno, acabamos nos instalando na rua do Senado. Moliterno tornou-se
inspetor das Caixas de Aposentadoria e Pensões. Eu, que ainda cursava medicina e representava os
interesses da Bahia junto a diversos ministérios, permaneci como fiscal. 

Qual era a diferença entre um fiscal do trabalho e um inspetor do trabalho?

Na Inspetoria do Trabalho, os inspetores chefiavam os fiscais encarregados de um determinado setor.
Eram dois: Heitor Muniz e Miguel Vale. E havia também os inspetores regionais, responsáveis pelas
Inspetorias Regionais do Trabalho, correspondentes às atuais Delegacias Regionais do Trabalho. 
Minha orientação não mudou: mais do que multar, eu tratava de ensinar aos empresários que o
cumprimento da lei lhes seria benéfico, e que a aplicação dos decretos-leis que criaram a carteira
profissional e o livro de registro do trabalho evitava dissídios. Nossa legislação trabalhista não prevê
comprovação de falta a posteriori. Na verdade, ela só entrou em vigor no governo constitucional de
Vargas, quando era ministro Agamenon Magalhães. E enquanto ainda não existiam a Comissão Mista de
Conciliação e as duas Juntas de Conciliação e Julgamento, o livro de registro constituiu, de fato, um
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ele elaborou a Lei de Acidentes do Trabalho – isso ainda na República Velha.10 Depois de 1930, tomou

parte nos movimentos anarco-sindicalistas, envolvendo-se principalmente com o pessoal do cais, que

fazia a carga e descarga do café.

O que significava, exatamente, ser atuário? 

Atuário era o técnico que fixava as margens de previsão dos sinistros. Na maioria eram franceses. As
empresas mantinham seguro de vida e de acidentes pessoais, para se garantir no caso de ausência de
empregados, além de seguro contra incêndio. E isso tinha um custo, calculado na base da probabilidade.
As Caixas de Aposentadoria e Pensões, criadas em 1923 e vinculadas ao Conselho Nacional do Trabalho,11

também empregavam atuários. Paulo Câmara era um dos mais graduados.

A fiscalização do Ministério do Trabalho suscitava muita resistência nessa época?

Por certo, mas eu agia conforme os ensinamentos do meu pai, trabalhando incansavelmente, sem
desânimo. A intenção era implementar, fazer cumprir a lei. No British Bank, por exemplo, havia um tal de
Mr. Macintosh, gerente geral, a quem eu fiz pagar aos brasileiros exatamente o mesmo que ganhavam os
ingleses. Para isso, tive de resistir à pressão do advogado do banco, que acabou fechando. 
Lindolfo Collor, o primeiro ministro, era partidário de Sorel12 e depois que presenciou os conflitos
promovidos pelo Partido Comunista, em São Paulo, tomou consciência de que a legislação social tinha
por objetivo evitar esses embates e promover a cooperação entre empregados e empregadores. A mim,
essa história de luta de classes, no Brasil, sempre pareceu uma transferência dos problemas do
continente europeu ou da América do Norte. Lutar para quê? Nós nem temos capital!...

Como o senhor explica que fosse admitida a participação de pessoas que mantinham
relações estreitas com o sindicalismo revolucionário?

Dotado de um intelecto poderoso e de uma cultura sociológica muito grande, Lindolfo Collor era um
homem aberto, e o Dr. Getúlio fazia questão que o deixassem em paz! Dos cinco homens que mencionei,
Pimenta era marxista convicto; Agripino, anarco-sindicalista; Clodoveu possuía uma ideologia que só ele
mesmo sabia definir, soma de anarquismo e democracia; Valdir era nazista; e Vital cuidava apenas de
racionalizar o trabalho. Eu interagia com todos e posso garantir que não se chocavam. Nos apoiávamos
na estrutura do Conselho Nacional do Trabalho, que tomava conta das Caixas de Aposentadoria e
Pensões. No Conselho, destacava-se a figura de Mário de Andrade Ramos. Mas fomos surpreendidos pela
saída de Collor, substituído pelo Salgado Filho.13

O Valdir Niemeyer era integralista?

Ele era nazista por convicção. Mas justamente por conhecer Plínio Salgado, desconfiava do movimento e
jamais apoiou a Ação Integralista Brasileira nos sindicatos.14 Defendia, sim, um estado de força, por isso
aderiu ao Estado Novo e se identificou com o corporativismo.  
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– Não, respondi.  “Todos os seus empregados viram quando ensinei ao senhor. Se eu não multá-lo, eles
vão pensar que estou conivente com o seu erro. Se o senhor quiser, defenda-se, peça outra verificação, e
à medida que as coisas entrem nos eixos, eu mesmo opino que não há necessidade”... De fato, o
empregador tinha direito de recorrer da multa. Eu próprio sugeria que fosse feita uma segunda
fiscalização. Só escapavam do pagamento os que cumpriam a lei. Os que eram multados, mostravam a
seus empregados a força da lei. 
A lei, de fato, beneficiava a empresa, pois comprovava que não havia contradição entre capital, trabalho e
administração. O que existia era desconhecimento de uma verdade comum. As experiências que tive só
contribuíram para solidificar cada vez mais essa convicção. 

O senhor encontrava apoio nas entidades classistas de empregadores e de empregados ou não?18

Não muito, só na Associação dos Empregados do Comércio e na Associação Comercial, a cujo presidente
tive oportunidade de explicar que não havia, de minha parte, nenhum interesse em multar empresários.
Problemas maiores eu encontrei no setor atacadista de tecidos, em geral nas casas de portugueses que
mandavam vir seus empregados da terra natal, à moda antiga, na base do paternalismo exploratório: o
sujeito entrava às primeiras horas da manhã e só saía à noite. Isso, de segunda a sábado. Comecei
fiscalizando a aplicação da lei da nacionalização e, depois, da lei de férias, copiada da legislação
internacional. De início, houve certo estranhamento: “Descansar, eu?!” – “Pois é necessário, sim. Ao subir
uma ladeira, o senhor precisa parar em certo momento”. Eu agia na base da persuasão, e isso me deu
muita força moral, não só perante os empregadores, mas principalmente perante os colegas.
Os maiores negociantes varejistas da época eram dois cearenses, os irmãos Souza Carvalho, donos da
“Capital” e da “Exposição”. Procurei Milton Souza Carvalho e mostrei o erro que ele estava cometendo por
pura desorganização. “Mas o que eu vou fazer?” Sugeri: “Funda um sindicato patronal”. Assim surgiu o
Sindicato dos Empregadores Lojistas. Fizemos a mesma coisa com os empresários do setor de transportes.
Entre os bancários – onde era pouca a influência dos comunistas e maior a dos anarco-sindicalistas –,
pude perceber o horror que lhes causava a injustiça, e minha atuação fiscalizadora favoreceu bastante. O
Sindicato dos Empregados em Barbearia teve como presidente, por muitos anos, um sujeito que atendia
pelo apelido de “Pernambuco”; anarquista, tornou-se um líder democrático e organizou uma entidade
formidável. Realmente, as antigas associações de classe eram associações de apoio ao rico: na hora da
onça beber água, o patrão é que resolvia. Isso deixou seqüelas e, nos primeiros tempos da legislação do
trabalho, tanto empregados, como patrões, comportavam-se de forma tremendamente radical. No
entanto, o espaço para o entendimento já estava aberto, via as convenções coletivas. 

Os empregadores não queriam que as leis fossem aplicadas. 

Muitos donos de caminhão, que haviam trabalhado com carroças, resmungavam que no tempo deles não

era assim, e reclamavam dos empregados, incapazes e indolentes. Mas os próprios empregados também
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contrato de trabalho pessoal no qual se encontravam explícitos direitos e deveres e pelo qual se podia
adotar uma política preventiva das faltas. Anos mais tarde, entre 1940 e 1946, eu pude comprovar isso
junto a empresas como Nitroquímica, Votorantim, Lanifício Anglo-Brasileiro, Fiação Anglo-Brasileira de
Lã, Sofunge e Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, que empregavam uns 18 mil trabalhadores.
O absenteísmo é uma falta comum. E muitas vezes o empregador perde a questão na justiça. Por quê?
Porque o empregado que falta ao trabalho diz que faltou por doença, apanha um atestado no INPS, e o
que acaba prevalecendo é uma injustiça social. Há uma fraude. Fui um precursor dos controles que
evitavam tais práticas. Na Nitroquímica, que tinha mais de 5 mil empregados, criamos um impresso a ser
preenchido pelo chefe da seção do eventual faltoso, contendo seu nome, matrícula e a informação de
que o indivíduo não aparecera para trabalhar nem dera a menor satisfação – talvez por doença.  O papel
era encaminhado ao chefe do setor e daí, ao Departamento de Pessoal, que solicitava ao Departamento
Médico a ida de um doutor à casa do faltoso. No começo, houve uma reação muito grande por parte dos
médicos, que não se dispunham a fazer papel de polícia. Mas a questão não era de polícia, e sim de
saúde. Afinal, todos se convenceram e estabeleceu-se que um médico da empresa ficaria de plantão para
atender esses casos. Aquilo que o médico atestasse era encaminhado ao Departamento de Pessoal,
responsável pela folha de pagamento e pelos cartões de ponto; no caso, o cartão era retirado. No dia
seguinte, ao chegar à fábrica, o empregado tinha de dar satisfação. O contrato de trabalho previa que a
primeira falta constatada e verificada, resultaria em advertência; a segunda, em três dias de suspensão; e
assim, sucessivamente, uma semana, quinze dias, um mês e... rua.
Sem nenhum abuso de poder e em que pese objeções de chefes de pessoal e advogados, isso permitiu
criar autodisciplina. O patrão brasileiro é chamado de “tubarão” mas, na realidade, chega todo dia no
trabalho e a primeira pessoa que procura é o chefe do escritório, para saber quem pagou as duplicatas
vencidas e quem não pagou. Depois de verificar qual o capital de giro de que dispõe,  chama o chefe da
seção de vendas, para apressar o atendimento, e o chefe de produção, com quem avalia algum eventual
problema técnico. Do chefe da seção de pessoal ele não quer saber... Sem qualquer medida preventiva, o
resultado são acidentes de trabalho. Ou seja, as empresas não se organizam para evitar acidentes, mas
em virtude da ocorrência de acidentes! 

Fale um pouco como o senhor atuava como fiscal do trabalho?

Ao entrar em vigor a lei que fixou a jornada de 8 horas de trabalho,17 uma antiga reivindicação,
principalmente dos comerciários, os fiscais da nacionalização tiveram suas tarefas ampliadas. Eu persisti
na minha orientação: ensinar, antes de lavrar o auto de infração. Freqüentemente, minhas advertências
entravam por uma orelha e saiam pela outra. Então, eu multava.  Só em duas ocasiões fui alvo de
tentativas de corrupção. Lembro-me de um  português, dono de um botequim na esquina da rua Rodrigo
Silva com a rua da Assembléia, que me ofereceu uma “cebolinha”: tal era o nome que se dava à nota de
20 mil réis. 
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Como era possível localizar esses trabalhadores que o senhor está mencionando? Havia
algum tipo de informação dentro do ministério?  

Eles eram atraídos pela seriedade da fiscalização. Por seus próprios passos, e por interesse no processo,
procuravam o ministério; a nossa sede era na praça da República. Lá, eu os recebia, conversávamos sobre
o conteúdo das leis e sobre a necessidade delas serem cumpridas. Foi assim com o “Pernambuco”, com o
Luiz França e muitos outros. Em geral, todos tinham queixas, além de problemas nas respectivas
associações, excessivamente voltadas à luta de classes. No que diz respeito aos patrões, a tática variava:
aproximação, convencimento e repressão. Demos uma razzia, certa vez, no setor de padarias; saímos,
cinco fiscais, em dois automóveis, e ao longo da noite multamos todo mundo. O sindicato deles
funcionava na praça Tiradentes, onde hoje é o Detran, e fizemos questão de informar o próprio
presidente com antecedência.
Um detalhe essencial à compreensão da eficiência alcançada pelo “método do Jacy”, como se dizia, é que
os fiscais não tinham nenhuma participação nas multas, apenas interesse pedagógico. Na época, a equipe
da fiscalização compunha-se de Paulo Burlamaqui, Bernardo Berreto de Carneiro, Antônio Bento de
Araújo Lima, Humberto Ferrano, eu e Olegário Mariano, encarregado da parte burocrática do serviço.
Dividíamos o trabalho e atuávamos sob a mesma orientação.  

Em 4 anos, de 1930 a 1934, o Ministério do Trabalho teve três ministros: Lindolfo Collor,
Salgado Filho e Agamenon Magalhães. A primeira Lei de Sindicalização, de 1931, é da
gestão de Collor; a maior parte das leis de regulamentação do mercado de trabalho são
implementadas no período de Salgado Filho; e uma nova Lei de Sindicalização, a de 1934,
passa a vigorar quando é ministro Agamenon Magalhães, depois da Constituição. Isso
influiu ou alterou a atividade da fiscalização?

Não, não influiu muito. Logo após a divisão das zonas de fiscalização, João Carlos Vital foi mandado para um

congresso na Polônia. Voltou de lá com um diploma de Racionalização do Trabalho. A amizade que existia

entre nós tinha raízes quase familiares: o pai dele fora oficial do exército e trabalhara na fábrica de pólvora,

em Piquete, dirigida pelo sogro do Juracy, o então tenente-coronel Raimundo Borges. Vital somou ao “método

do Jacy” e à minha força política, as noções que aprendeu no exterior, do taylorismo e do fayolismo.19 Isso

deu substância à nossa atividade e propiciou até o surgimento de novas leis. Já o relacionamento com

Joaquim Pimenta foi herança paterna. Agripino Nazaré tornou-se mais tarde Procurador-chefe da Justiça do

Trabalho, tendo como adjuntos Geraldo Faria Batista e o Oscar Saraiva. Eles eram minhas referências do ponto

de vista jurídico. Geraldo era aparentado com os Melo Franco, e se dedicava mais à área da previdência.  

Procede a informação de que a carteira de trabalho era vendida nesse período?

Sim. Custava ao Ministério do Trabalho 4.500 réis e os trabalhadores pagavam por ela cinco mil-réis. Com
alguma racionalização, o preço poderia ser reduzido a 500 réis. Aquilo chegou aos ouvidos do Salgado
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faziam onda... A primeira convenção coletiva foi montada pelo Valdir, e envolveu, justamente, o Sindicato

dos Trabalhadores no Transporte. A entidade patronal situava-se na rua Dom Gerardo, onde se reuniam

uns portugueses bigodudos, reacionários. Mas o líder dos empregados também era português, “seu”

Aguiar, e essa coincidência permitiu que se aparassem as arestas. A resistência provinha, em geral, de

gente personalista, que buscava se destacar nas assembléias, e também dos comunistas, que atuavam

organizadamente, através de elementos infiltrados, e que, defendendo as reivindicações, conduziam as

votações do jeito que queriam. O patrão, cego pelo reacionarismo, não percebia o processo em

andamento. Era necessário lhe mostrar os problemas existentes na linha de produção, e os meios e

modos através dos quais ele podia obter melhores resultados. Essa primeira convenção trouxe benefícios

que perduraram, haja vista a baixa ocorrência de greves no setor de transportes. 

Essa ação pedagógica da fiscalização fez recuar esse reacionarismo do patronato?

Fez com que, entre os patrões, despertassem novos interesses. Na minha área de atuação, o antigo centro

cosmopolita do Rio, a outra associação forte era a dos empregados de bares e restaurantes. Também eles, por

nós induzidos, criaram o seu sindicato de empregados, sob a liderança de um negro, Luís Augusto França,

apelidado “Bico Doce”. Ele me acompanhava na fiscalização, e ao sermos recebidos pelo dono do

estabelecimento, eu esclarecia: “Este senhor não está aqui na qualidade de fiscal, mas para comprovar a

honestidade da ação do Ministério do Trabalho. O que as autoridades querem é evitar dissídios”. Um português,

proprietário de um restaurante famoso situado na rua Senador Dantas, onde hoje é o Hotel OK, presidia uma

associação que lutava contra os cosmopolitas. “O senhor pensa que é possível um entendimento?” E eu

respondia: “Sim. Vamos conseguir”. Assim, aos poucos, surgiu também o sindicato patronal.

No setor de padarias, os trabalhadores enfrentavam as piores condições. Os proprietários ainda se

incumbiam de fazer a massa e se recusavam a reconhecer os direitos prescritos pela lei, principalmente

os que se referiam ao trabalho noturno. A associação dos empregados era dominada por esquerdistas, o

que exigiu de nós um esforço muito grande. Afinal, graças à colaboração do pessoal mais jovem,

chegamos a um entendimento com o senhor Luís Barbosa, dono de uma padaria que ainda existe, na

esquina da rua Alice, em Laranjeiras, e que presidia o sindicato patronal dos donos de padarias.

No setor financeiro, eu conhecia muito o presidente da Associação dos Bancos, que me deu apoio na luta

contra o Banco de Crédito Hipotecário de Minas Gerais, cujos donos, uns franceses muito reacionários,

recusavam-se a cumprir as leis. Ele era diretor do Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais. Político

eminente na República Velha, homem de bem e democrata convicto, mostrou-se aberto ao novo processo

político. E o Sindicato dos Bancários teve como seu primeiro presidente um funcionário do Banco

Boavista. Assim, íamos caminhando...
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favoreceu enormemente, e a Lei dos Dois Terços começou a ser respeitada, criando-se um ambiente
propício à divulgação do social-trabalhismo que eu pregava.

É nesse período que Euvaldo Lodi vai para a direção do CIB e Oliveira Vianna torna-se
consultor jurídico do ministério.

O Dr. Oliveira Vianna20 foi indicado por Alberto Torres, que fazia parte da corrente do Juarez Távora. E o
Lodi vai ser o vice-presidente do CIB, tendo o apoio de Mário de Andrade Ramos e do velho Ludolf, o
dono de uma fábrica de material isolante que havia no morro da Mangueira. O CIB ficava na rua Buenos
Aires, bem no centro da minha área de fiscalização, e eu ia lá constantemente. Quando assumiu a
presidência já se criara a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e a Confederação Nacional da
Indústria estava em vias de se constituir. Quem ocupava a secretaria era o Francisco Negrão de Lima, com
quem estabeleci uma afinidade política muito grande.21 Chico trouxe de Belo Horizonte, como 2º
secretário, Antônio Horácio Pereira, que acabou sendo responsável, não só pela parte administrativa da
CNI, como pelos projetos de lei que emanaram de lá. Telegrafista, formado em Direito, foi um dos
maiores burocratas que conheci. Em suma, partimos para o enfrentamento com Vicente de Paula Galliez,
que ocupava a secretaria-geral do Sindicato da Indústria Têxtil.

Com que argumentos o Galliez sustentava essa resistência?

O Galliez trouxe a reação do berço; nele, a reação era algo inato, genético. Oriundo de uma família de
classe média alta, com raízes no Império, rico e dono de empresa, foi secretário-geral do sindicato até se
aposentar. Ele entendia que nada devia ser feito pela primeira vez. Nós, ao contrário, achávamos que
tínhamos que nos antecipar e evitar a luta de classes. 

Ele realmente tinha força para se opor à aplicação das leis trabalhistas?

Toda a força. E em virtude disso teria causado problemas terríveis. Isso foi contornado pelo fato de eu ter
procurado os empregadores diretamente, passando por cima dele. Assim, tive acesso às fábricas, onde fiz
contato com os chefes de pessoal, que não me viam como fiscal, mas como orientador. Essa minha
atuação solapava o poder político do Galliez, embora os patrões continuassem a elegê-lo, pois
dependiam do apoio logístico do sindicato nacional. Ele os ajudava a driblar o fisco... Foi nessa época que
eu vim a conhecer o Euvaldo Lodi, pessoalmente. Qual era a contradição que nos opunha? O Galliez
defendia um sindicalismo por categoria, vertical, e nós – Lodi, Chico Negrão de Lima e eu – defendíamos
um sindicalismo eclético, misto, para facilitar as convenções.

Qual era o projeto que o senhor e seu grupo defendiam?

O projeto que os “tenentes” tinham em mente previa a organização dos trabalhadores através dos
sindicatos, e sua participação política através da representação classista, prevista pelo Decreto nº 22.653,
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Filho que se animou a fazer uma visita ao Departamento de Estatística, onde havia uma tipografia. O
Vital estava lá. O ministro perguntou: “É verdade que o senhor pode fazer diminuir o preço tanto assim?”
– “Posso, desde que o senhor me dê liberdade e me permita triplicar o salário dos empregados”. Salgado
aceitou o desafio, e em pouco tempo a carteira passou a custar dez vezes menos. Detalhe: ninguém teve
de fazer hora extra. 

Salgado Filho conseguiu, afinal, superar aquela fama de delegado do Dops e acabou se
integrando ao Ministério, tornando-se inclusive muito bem-visto...

Salgado era um homem muito ligado ao Dr. Getúlio e ao Oswaldo Aranha. Além disso, casara-se com
uma senhora cujo irmão, médico famoso no Rio Grande do Sul, desposara a irmã do general Góes
Monteiro. Inteligente, sensível, altamente educado, foi quem, de fato, consolidou o Ministério. Foi na sua
gestão, na verdade, que se fez a maioria das leis, imediatamente postas em prática. O prestígio que eu
tinha com ele decorria da qualidade do meu trabalho; eu não fazia politicagem. Foi com a sua
aquiescência que levei a fiscalização aos líderes sindicais. O pessoal de cinema, por exemplo, não os
artistas, mas os empregados nas bilheterias, operadores, vaga-lumes – os chamados “lanterninhas” – e os
encarregados da limpeza das salas, enfrentavam condições difíceis, trabalhando até meia-noite... Só
podiam reunir-se de madrugada. Os operadores tinham um sindicato, cujo presidente chamava-se
Taliaberto; a turma da administração tinha outro, dirigido por um rapaz jovem, Luís Araújo. Salgado os
conhecia de outros tempos, e me alertou acerca do reacionarismo dos exibidores, entre os quais
pontificavam Luiz Severiano Ribeiro e Francisco Serrador. Só que ao me aproximar do setor, eu me dei
conta de que o sectarismo era dos gerentes. Valendo-me, então, das relações políticas que possuía,
estabeleci contato direto com os dois homens, e o cenário mudou, instantaneamente. 

Nos setores de indústria era a mesma coisa? 

As leis estavam mudavam a realidade. A Lei dos Dois Terços, por exemplo, trouxe para as fábricas de
tecidos um problema muito sério: quase todos os técnicos eram estrangeiros. Mas havia brasileiros em
condições de assumir os postos de trabalho. Eu agi da mesma forma que no caso do British Bank:
primeiramente, obriguei a igualar os salários. Quem presidia o Sindicato dos Trabalhadores em Tecido era
um rapaz chamado Braz. Ele trabalhava na Fábrica Corcovado, dos irmãos Dolling, ultra-reacionários.
Perseguido pelos patrões, foi demitido, e Vital arrumou-lhe um emprego no Instituto de Aposentaria e
Pensão dos Industriários, onde acabou porteiro-chefe.  
Nossos esforços sempre estiveram centrados na organização dos sindicatos. No Centro Industrial do
Brasil, contávamos com o apoio de Mário de Andrade Ramos e César Rabelo, engenheiro das Empresas
Elétricas Brasileiras. Em contrapartida, tínhamos pela frente a figura de Nogueira Passos, um reacionário,
como já mencionei. Encontramo-nos numa reunião social, em Copacabana, e não discutimos porque eu
não discuto nunca, mas dialogamos, e a partir de então ele abandonou as suas posições. Isso nos
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instauração do Estado Novo é que passou a vir ao Ministério. Enfim, através dele, fizemos boas relações
com os irmãos Figueiredo, aos quais já me referi; empresários do ramo de eletromecânicos, eles eram
donos de uma pequena fábrica próxima à avenida Ipiranga. Financeiramente, Clóvis dispunha de muito
mais verba do que nós, e deu um impulso formidável ao sindicalismo patronal e de empregados. 

Foi quando surgiu, no cenário político-sindical, lideranças afinadas com o Ministério do
Trabalho...

Em oposição aos “vermelhos” – anarco-sindicalistas e comunistas –, nós éramos os “amarelos” - o
pessoal do Ministério -, e os “pelegos”, aqueles trabalhadores que começavam a convencer-se das
vantagens que o sindicalismo proposto pela nova legislação poderia acarretar para eles.  

Em que áreas os “vermelhos” tinham maior influência?

No setor de transportes viários, bondes, inclusive; nas barcas que faziam o trajeto entre o Rio e Niterói;
nas estradas de ferro – mais, na Leopoldina, menos, na Central; entre os empregados da Light e nos
estaleiros navais. E sempre por causa do reacionarismo dos patrões. A fiscalização se concentrava nessas
áreas. Incansável, Valdir dirigia os trabalhos e tinha a última palavra. A tática surtiu efeito, tanto que os
comunistas logo se deram conta que estavam perdendo terreno para “Bico Doce”, “Pernambuco”, Braz...
Ou seja: quem estava indo pra cima do patrão era a fiscalização. 
Os trabalhadores cujas reivindicações atendíamos nunca foram “pelegos” – nem estavam filiados a
nenhum partido político. Seu vínculo conosco resumia-se ao registro de suas entidades junto ao
Ministério, algo que tinha por base a própria legislação. Do ponto de vista estatal, o sindicato patronal
devia funcionar como uma espécie de holding, exercendo a coordenação de interesses econômicos, ao
passo que as entidades dos trabalhadores seriam voltadas, não para a luta de classes, mas para as
reivindicações. Isso, obviamente, impedia o crescimento de comunistas e também de integralistas. 
Aí dá para entender como a concepção sorelista de Lindolfo Collor sinalizava que devia haver luta social,
sim, mas dirimida pelo Estado. Para ele, um Estado paternalista e para nós, um Estado que formulasse leis
e fiscalizasse sua aplicação, pelas organizações de empregadores e de empregados. Esse foi também o
pensamento de Euvaldo Lodi, político hábil, ao passo que Morvan e Nadir Figueiredo, mais pragmáticos,
eram excelentes organizadores. 

As disputas entre “vermelhos” e os novos líderes sindicais eram muito acirradas? 

Entre os bancários, menos, e mais entre os trabalhadores da Leopoldina e da Light, cujo líder sindical
trabalhista – como então se dizia – era um motorneiro judeu, de nome Jacó, apoiado não só pelo
Ministério, mas pela própria diretoria técnica da empresa. Na Central do Brasil contávamos com
elementos do Ministério da Viação. Graças a esses contatos, e à moderação que caracterizava Salgado
Filho, o Ministério existia como uma ilha num mar de intrigas políticas. Nos anos que se seguiram, a
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de 20 de abril de 1933. Queríamos ainda alocar empregados e empregadores nos Conselhos Técnicos,
com vistas à elaboração de leis mais adequadas à realidade, factíveis, ao invés de uma pletora de leis que
– como se diz – não pegam! Coerentemente, a lei que previu um sindicalismo misto foi aprovada na
antevéspera da saída de Salgado Filho do Ministério. Com base nela é que surgiram, logo a seguir, cinco
federações, no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco; unidas, elas
constituíram a Confederação Nacional da Indústria. 
Um aspecto relevante é que essas leis, embora emanadas de um poder autoritário, foram aceitas pela
nação, pois foram bem elaboradas. Oriundos do Ministério da Agricultura, um grupo de burocratas muito
competentes – com destaque para Afonso Costa, que além de tudo era um gramático de mão cheia –
desvendava para nós os escaninhos da legislação existente. Com eles aprendemos a distinguir,
previamente, os objetivos gerais dos particulares, indicando as peculiaridades que precisavam ser levadas
em conta. Graças a esse método, as leis puderam ser concebidas para definir rigorosamente os
procedimentos, enquanto os regulamentos e as instruções, baixados nos seis meses seguintes, diziam
respeito à sua aplicação. Obviamente, as discussões não se acirravam tanto no momento da elaboração
da lei, mas quando se ia instituir o regulamento.  

Quem mais resistia às inovações trabalhistas?

Eu já me referi aos bancários, categoria importante – uma elite. Seu sindicato era na avenida Rio Branco,
nº 151. De lá partiam informações oriundas das próprias agências que orientavam a fiscalização dos
bancos. No entanto, devido a um erro tático do seu presidente, Luiz Milhora, o pessoal de esquerda
tomou conta da entidade, elegendo para a vice-presidência um comunista de nome Etcheverry,22 que
trabalhava no Banco Português. Claro que esse rapaz não poderia deixar de ser “vermelho”: os “portugas”
lhe haviam dado um aumento irrisório, de 5 mil réis! Getúlio opunha-se à jornada de seis horas para o
setor, e foi Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda, quem conseguiu transformá-la em lei. Isso nos
garantiu o apoio da categoria, em que pese a luta que se travava pelo controle do sindicato. 

Nesse período, o senhor já estabelecera sólidos contatos com a Federação das Indústrias do
Rio. E em São Paulo, como eram as relações entre o Ministério do Trabalho e os paulistas? 

Em São Paulo, João Alberto contatara o Departamento Estadual do Trabalho, que também cuidava de
grupos de imigrantes, mantendo hospedarias... Algo mais ou menos esdrúxulo no contexto da nova
legislação trabalhista. Mas éramos muito amigos, e por intermédio dele, passei a me entender com o
pessoal do DET. Ia a São Paulo, não todo mês, mas com freqüência, ou alguém de lá vinha ao Rio. O
órgão fora criado por Jorge Street – rico industrial do setor têxtil, imbuído de tamanho paternalismo que
acabou indo à falência –, e era dirigido por Bandeira de Melo. Mas a voz ativa, mesmo, era a de Clóvis
Martins Carvalho, que mantinha contatos com Valdir e comigo. Por uma questão de hábito, ele procurou
primeiro o Departamento Nacional do Trabalho, supondo estar ali o centro do poder. Só depois da
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Ministério e no Palácio do Catete, além de meu irmão Juracy... Só para se ter idéia da transformação que
ocorreu, os médicos que na Assistência Municipal ganhavam salário de 700 mil-réis, na Caixa de
Acidentes do Cais passaram a ganhar dois contos e quinhentos.

E os estivadores tinham como pagar?

Não, não tinham. Só para se ter uma idéia, o depósito inicial exigido era de 200 contos de réis em
apólices da Dívida Pública. Então, a Companhia Brasil de Seguros, de São Paulo, assumiu o risco de
incapacidade permanente e morte, mediante 30% do prêmio. Quem fazia os cálculos era o Clodoveu, e o
resultado foi extraordinário. Deu tranqüilidade ao Cais do Porto. Com o Estado Novo, porém, os
ministérios foram rateados: Educação, para Minas; Viação, para a Bahia; Trabalho, para o Ceará. Valdemar
Falcão assumiu a pasta.24 E os políticos passaram a ter uma influência enorme.

Nesse período, eram estreitos os contatos entre o ministro do Trabalho e Getúlio Vargas?

Muito estreitos. Nos despachos com o presidente da República, o ministro carregava duas pastas, uma
vermelha e outra verde, e uma bolsa preta. A primeira pasta continha assuntos confidenciais, a serem
deliberados e, eventualmente, transferidos à segunda, já transformados em projetos. A bolsa preta era
reservada aos recursos que cabia a Getúlio decidir. Como o ministério era do Trabalho, Indústria e Comércio,
os problemas também se referiam a patentes, mercados etc. Vargas se mantinha perfeitamente informado
sobre tudo o que se passava na esfera trabalhista, onde fazíamos questão de exaltá-lo. Ele foi o pai e a mãe
da criança que acalentávamos. 
Oriundo de uma casta do Partido Republicano gaúcho e diferentemente dos demais políticos, ele era um
pragmático, sempre dando uma das mãos à cruz e outra à caldeirinha. Defendeu Borges de Medeiros
quando as circunstâncias exigiram; foi ministro da Fazenda de Washington Luís e saiu-se bem na pasta;
tornou-se governador do estado; fez a revolução. Dividiu o poder conosco, de tal sorte que qualquer ato
jurídico ou administrativo praticado sobre os estados do Norte e do Nordeste, jamais deixaria de passar pelo
nosso conhecimento. Isso, mais a força militar do Batalhão de Caçadores, sob o comando de um “tenente”,
impediu os políticos locais de estrebuchar. De Minas para cima, quando houve eleições para a Assembléia
Nacional Constituinte de 1933, já não existia mais ninguém contra Getúlio.
Quando da posse de Agamenon no ministério, em julho de 1934,24 Vital ficou incumbido das questões
técnicas afeitas ao gabinete, e designou Aguinaldo Oliveira, do Instituto Nacional de Tecnologia, para
tomar conta da área de indústria e comércio, e Valdir, como responsável pelos assuntos trabalhistas e
sindicais. Fui convidado para o cargo de assistente técnico do gabinete, mas recusei. Sabia que o doutor
Agamenon fora jogado escada abaixo na Folha da Manhã, de Pernambuco, pelos irmãos Lima Cavalcanti.
Eles o acusavam de estar traindo a revolução. Era um homem no qual eu não botava fé. Mas Vital
insistiu: “Ele quer porque quer que você faça parte do gabinete”. – “Então, vamos juntos, conversar com
ele”. Olho no olho, eu disse a S. Exª que na qualidade de técnico, companheiro do Vital, ele podia contar
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Aliança Nacional Libertadora, apesar da força política de alguns dos que nela atuaram – meu irmão
Eliezer e Carlos da Costa Leite, por exemplo – não conseguiu parar uma carrocinha de padeiro na
cidade.23 As ordens que emanavam do movimento eram anuladas pela autoridade que exercíamos no
curso do processo político trabalhista. 

O senhor se mantinha informado acerca das atividades sindicais dos comunistas? 

Não. Sempre fui alérgico à polícia, e muito mais ligado ao ministro, pessoalmente... Embora quem se
encarregasse da ligação entre Ministério e a 4ª Delegacia Auxiliar – o Dops – fosse meu chefe, Luís
Franco, que dirigia a Inspetoria do Trabalho. O gabinete do ministro funcionava no antigo Pavilhão
Britânico, com um salão de recepção e três salas: a do titular da pasta, a do seu chefe de gabinete e a
dos técnicos. Ao término daquela fase inicial, montamos a Associação dos Funcionários, sob cuja
chancela o Paiva saiu candidato a deputado federal. Vital, então, assumiu a chefia de gabinete. 
Minha situação não era das melhores, uma vez que Eliezer passara-se francamente para a esquerda, e
embora eu e meus outros dois irmãos – Jurandyr e Juracy – sermos visceralmente anticomunistas, o
brasileiro tem um hábito secular de desconfiar de todo mundo. Ninguém acreditava que eu estivesse
contra meu próprio irmão!... Em conseqüência, tive de suportar diversos questionamentos. Nem tanto
dentro do Ministério, onde eu atuava abertamente e, de resto, a fiscalização continuou na sua lida de
promover razzias nos vários segmentos econômicos e profissionais, o que contribuía decisivamente para
neutralizar a subversão.  
A assessoria do ministro assistia-o nos processos que chegavam ao gabinete. As normas e princípios que
presidiam à organização e funcionamento dos serviços públicos fundamentavam-se no direito inglês. Os
pleitos iam ter às mãos de um oficial administrativo, responsável por um parecer, contra ou a favor, que
dificilmente seria contraditado pelo chefe da seção. Só os casos de violação do direito chegavam, em
grau de recurso, ao diretor do departamento, e em última instância, ao ministro. Por conseguinte, o
gabinete tinha muito pouco trabalho burocrático.
Em 1937, eu e Clodoveu de Oliveira havíamos acabado de criar a Caixa de Acidentes dos Trabalhadores do
Cais do Porto, pondo fim a um sem número de conflitos envolvendo os estivadores, que passaram a ter
assistência médica e farmacêutica pagas pelo sindicato. Foi quando eu ouvi pela primeira vez a expressão
“galinha morta”, indicativa do camarada que se fingia de acidentado para fraudar as companhias de
seguro e receber uma indenização. O dinheiro acabava sendo dividido entre o empregado e o técnico da
própria seguradora... Havia três, na época: a Segurança Industrial, italiana; a Sul América, francesa; e a
Internacional de Seguros, alemã. O que fizemos foi retirar delas as suas carteiras de acidentes de
trabalho, reunindo estivadores, trapicheiros, ensacadores de café e o pessoal de carga e descarga de
vagões de carvão mineral, para os quais foi feito um seguro, cujo risco total ficou sob a responsabilidade
do Sindicato dos Estivadores. Na época, choveram intrigas contra mim, felizmente bloqueadas pelas
relações que eu tinha na bancada “tenentista” e na imprensa, sem falar dos contatos no próprio
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dispunham de um poder muito grande – atuando sistemática e ininterruptamente, a fiscalização dobra
qualquer empresa. O patrão que não cedia à aplicação da lei tornava-se alvo de uma verdadeira
“chantagem” fiscal. Via de regra, porém, a simples ameaça de multar já afastava dificuldades, em geral
criadas por advogados ou por chefes de pessoal, cevados em problemas miúdos, parasitas, freqüentemente
pilhados roubando a própria empresa em que trabalhavam. Tudo na vida é interesse... Mas o que nós
fazíamos correspondia às reivindicações econômicas e políticas de muitos empresários, tanto assim que
até reacionários empedernidos como Otávio Pupo Nogueira27 acabaram do nosso lado. 
Outro que se destacou – mas como nosso aliado – foi Diniz Gonçalves Moreira, do setor têxtil. O que era
a indústria têxtil em São Paulo? As grandes empresas pertenciam àquela nobreza papalina, que também
dominava o sindicato patronal. Nossa tática consistia em dar assistência técnica às firmas estrangeiras –
fábricas de alpargatas, de geladeiras e de linhas de coser –, enquanto buscávamos penetração junto aos
diversos setores de empregados. Porém, sem jamais intervir nas eleições a favor de A ou B – para não
sermos acusados. Valdir dizia, brincando, que éramos meros enxugadores de gelo. Talvez fôssemos... Mas
a verdade é que aqueles sindicatos que foram matrizes do processo que iniciamos, comandaram muitas
das negociações patronais.

E como atuou o Instituto de Organização Racional do Trabalho, o Idort, nesse momento?28

O Instituto de Organização Racional do Trabalho foi fundado por Francisco Sales de Oliveira, sócio do
Maldonado, e dava apoio técnico à recuperação de algumas empresas. Eram três irmãos: Alberto,
presidente da OSP; Francisco, dirigente do Idort; e Armando Sales de Oliveira, governador de São Paulo. A
estrutura de apoio sindical que eles montaram poderia ter se espalhado pelo país inteiro. Toda a
fiscalização estava disposta a atuar nesse sentido. Mas à medida que ela foi posta a serviço dos interesses
políticos do governo do estado, o processo estancou. A idéia acabou a sete palmos abaixo do chão. 
Algo que eu aprendi muito bem foi o trabalho de coordenação: na hora precisa, o responsável por tudo
não precisa aparecer. Clóvis Martins Carvalho e o Rubens Maragliano compreenderam perfeitamente o
significado daquela holding de serviços. Essa experiência devia ter sido reproduzida em todo o país. É
uma pena que os arquivos da Organização Sindical Paulista tenham se perdido!... 

O senhor teve também uma atuação em Minas...

Eu tinha 25 anos e já estava casado quando, em maio de 1935, fui operado da garganta. Para que eu
recobrasse a saúde, o chefe de gabinete de Odilon Braga, ministro da Agricultura, ofereceu-nos uma estadia
de 15 dias em São Lourenço. Já estávamos prestes a vir embora quando irrompeu a greve dos empregados
em restaurantes e hotéis, paralisando totalmente a vida da cidade. A pedido de Valdir, montei aquela que foi
a segunda convenção coletiva de trabalho. O prefeito era Humberto Sanchez, advogado, integrante da
entourage política do ex-presidente da República Venceslau Brás, e cuja filha veio a desposar Aureliano
Chaves. De São Lourenço, passei por Itajubá, onde os comunistas tinham atacado a casa de Venceslau Brás.

Entrevista Jacy Montenegro Magalhães

�
123

comigo 100%, mas politicamente, eu permaneceria com Juracy. Depois que ele jurou ser fiel ao meu
irmão, aceitei a incumbência. Fui nomeado oficial de gabinete, responsável pela área sindical terrestre e
por toda a fiscalização. 
Foi uma fase de greves, todas desencadeadas pela Aliança Nacional Libertadora, e como Agamenon tinha
vínculos intelectuais com a esquerda, mandou buscar Agripino Nazaré e o nomeou chefe da Procuradoria
do Trabalho. Oliveira Vianna permaneceu como consultor jurídico. Por ordem do ministro, todos os
dissídios foram transferidos para mim e para Agripino. Na chefia de Polícia, Filinto Müller 26 era muito
amigo de Jurandyr, meu outro irmão; eu é que não confiava nele!

E o que foi, afinal, a Organização Sindical Paulista? Parece algo bastante importante, mas
muito pouco falado.

A OSP foi uma ponte entre as lideranças patronais e de trabalhadores. Dirigida por um conselho misto, a
entidade funcionava no 1º andar do prédio da Livraria Maldonado, cujo dono era sócio de uma tipografia,
a Sales & Cia. Podemos imaginá-la como uma espécie de holding de serviços, que prestava assistência
jurídica e assistência médica a todos, indistintamente. Num trabalho formidável, levantou-se cada um
dos problemas de saúde existentes nas fábricas – na maioria, estabelecimentos de pequeno porte –
assegurando-lhes um respaldo social. Qualquer ocorrência tinha pronto atendimento, inclusive questões
políticas, graças ao peso do governo estadual. 

Mas de onde vinha o dinheiro? 

Não havia nenhum financiamento externo, digamos assim. O Ministério do Trabalho não dava um tostão.
Na realidade, nós éramos uns pobretões, vivendo de favor em uma dúzia de imóveis diferentes... Enfim,
os serviços da OSP eram pagos pelas próprias empresas que os solicitavam, empregadores e empregados
cotizados. E todos os técnicos, altamente qualificados, atuavam com inteira liberdade, não cedendo um
milímetro sequer ao interesse patronal, e recebendo bons salários. Eu não tenho a menor dúvida de que
foi graças à fiscalização e às atividades da OSP, que se criaram os sindicatos paulistas. Todos eles, menos
o dos metalúrgicos. 
A reação da Associação Comercial e do Centro das Indústrias foi neutralizada pelo Departamento
Estadual do Trabalho. No Rio e em São Paulo, em virtude de já existir um sentimento social trabalhista
implantado, a pequena burguesia ascendente encontrava em nós um ponto de apoio. Enquanto isso, a
Associação Comercial só cuidava dos interesses dos grandes plantadores e exportadores de café, e o
Centro das Indústrias não dava atenção a nada além das empresas Matarazzo, Crespi, Penteado... O DET
agia em duas frentes: fornecendo documentação e dando assistência jurídica. Em São Paulo, mediante
um moderno processo de identificação datiloscópica, a Carteira Profissional era entregue em 3 minutos!
O método acabou sendo copiado pelo exército canadense. 
A equipe de fiscais, chefiada por Rubens Maragliano, também teve um desempenho primoroso. Eles
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Bier Ullmann, uma fábrica de lã, e com um funcionário da própria Renner, demonstrando a ambos as
vantagens de se cumprir a lei. Assim, acertamos as bases de uma convenção coletiva, e a questão ficou
contida dentro do processo.
Para a luta sindical que seria travada num âmbito muito mais amplo, convoquei o padre Leopoldo Bretano,
líder do Movimento Social Operário. “Vamos organizar sindicatos a partir dos Círculos Operários Católicos”,
propus. O sacerdote possuía uma boa visão social trabalhista e assumiu a idéia na hora. Os resultados
foram formidáveis. Evidentemente, foi preciso convencer as lideranças patronais da sua seriedade,
garantindo que seus objetivos eram democráticos, e que ao concretizá-los, estaríamos solapando a
atividade tanto dos integralistas como dos comunistas. E o que era mais importante: sem o uso da força
policial. Aos poucos, nossa verdade foi se impondo.30

Conquistamos uma primeira vitória com a convenção dos madeireiros. E em Pelotas, marcamos outro
tento. Na cidade, tinham sede as duas empresas responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica do
estado: Empresas Elétricas Brasileiras e Bond and Share. Além disso, havia 14 sindicatos de empregados no
comércio. Os comunistas, evidentemente, lideravam, mas contávamos com o apoio do Sindicato dos
Garçons, cujo presidente era um tal de Provenzano, e de dois antigos dirigentes metalúrgicos, Aldo de
Abreu, deputado estadual, e Carlos Santos, deputado federal; com a ajuda deles, listamos as reivindicações.
Fiz contato, também, com o professor Alcides de Mendonça Lima, grande homem público, fundador do
Partido Socialista Brasileiro, que possuía uma influência enorme na região. Afinal, acompanhado de dois
fiscais, busquei entendimento com a Associação Comercial. Depois, fui conversar com Mr. Buster Mayer,
um americano, técnico em eletrônica, obstinado na desobediência à legislação. Levei comigo os dois
parlamentares, o presidente do sindicato dos empregados da Tramway, e um comunista, líder dos
comerciários. Na nossa frente, o gringo teve o desplante de declarar que não ia cumprir a lei e ponto final.
“Uma ova!” – reagi. “O senhor sai daqui preso”. Eu já ameaçara assim o inglês da City, em Santos... Enfim, o
sujeito acabou cedendo. Enquanto permaneci em Pelotas pude testemunhar o esforço do padre Bretano.
Do círculo que ele criou, originou-se a União Sindical, uma entidade bastante sólida.

Do Rio Grande do Sul, o senhor retornou ao Rio?

Não. Carlos Santos viajou para Rio Grande antes de mim, a fim de negociar com o pessoal do cais e com
os empregados do Frigorífico Swift. Fiquei ainda uma noite, para atender ao pedido do Provenzano, que
era do Sindicato dos Garçons e queria estar comigo a sós. Marcamos num banco da praça defronte ao
Grande Hotel. À meia noite, ele apareceu. “Doutor, o senhor me fez conhecer a verdade”. – “Como?!” –
“Sou comunista. Estou num curso de ativistas ministrado por um russo. Trouxe aqui, para o senhor ver, as
apostilas das 14 aulas que já tive”. E me entregou toda aquela documentação, que eu tratei de ler
sofregamente. Para minha felicidade, em Rio Grande morava monsenhor Eurico Magalhães – meu primo,
ex-secretário da diocese de Pelotas – que se juntou ao padre Bretano; ambos deram uma ajuda valiosa
para vencer a resistência dos empresários locais. 
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Aí organizei uma comissão mista de fiscalização, congregando patrões e ferroviários do sul de Minas. Em
Silvestre Ferraz, feudo da família do Carlos Luz, havia quatro irmãos que se digladiavam: dois a favor e dois
contra Benedito Valadares, o então governador do estado. Era briga de ferro e fogo! Meti-os todos num
cinema, e de lá só saímos quando a situação se apaziguou. O mesmo aconteceu em Maria da Fé, onde
conseguimos desbancar o antigo coronelismo, sem briga, sem nada. 
Enfim, eu estava nessa lida quando Valdir Niemeyer me chamou; eu acabara de resolver a greve dos
garçons. “O ministro tem um prêmio para você”, ele disse. Eu precisava mesmo vir ao Rio, para fazer provas
na faculdade – tirei 10, em Clínica Médica, e 9, em Pediatria. Aqui o ministro me incumbiu de representá-lo
nas comemorações do centenário da Revolução Farroupilha. À última hora, não havia transporte: o avião
estava lotado com a delegação. Gabriel Pedro Moacir, filho do velho Pedro Moacir, casado com a irmã de
minha mulher, arranjou duas passagens num naviozinho, o Comandante Campelo, a bordo do qual chegamos
a Porto Alegre. Lá, fiz amizade com Castilhos Goycochea, que fora secretário de Getúlio no Ministério da
Fazenda; ele ousou escrever um livro sobre a psicognomia de Vargas e foi demitido por causa disso.29

Sua missão no Rio Grande do Sul era, portanto, restrita?

De início, sim, meramente protocolar, mas ampliou-se. Eu e minha mulher pretendíamos ir para a casa do
Gabriel, mas ao saber que Juracy estava doente, num quarto do Hotel Schmidt, na rua da Praia,
resolvemos procurá-lo, imediatamente. Encontrei-o cercado por oficiais aliancistas, transferidos pelo
governo federal para guarnições do Rio Grande do Sul: Agildo Barata, Amoretty Osório, Lázaro Lins, Costa
Leite... Queriam seu apoio para o levante. “Não. Somos contra”, respondeu meu irmão. Mal eles haviam
saído, Juracy me colocou a par da briga feia e forte que estava ocorrendo entre Getúlio e  Flores da
Cunha, o governador. 
O presidente chegou quando eu já ia me retirando, e insistiu na minha permanência. “Você não recebeu
nenhuma instrução do ministro antes de vir pra cá?” – “Não, senhor”. – “Pois temos aqui um problema
muito sério”. – “E de que se trata?” – “Meu velho companheiro do Partido Republicano, Ramiro de Oliveira,
tem um filho, Ernani, inspetor do trabalho, que está fazendo vista grossa às violações da lei trabalhista
praticadas nas fábricas Renner”. Considerando a influência da Aliança Nacional Libertadora sobre os
sindicatos gaúchos, Vargas temia uma greve que poderia ter sérios desdobramentos políticos. Ciente das
desavenças dele com o governador, respondi que agiria, desde que Flores fosse informado da minha
missão e Agamenon não interviesse. Era também importante que, através dos Correios, eu pudesse estar
em permanente contato com Juracy. “Assim será”, declarou Getúlio Vargas. 
A tarefa era espinhosa. Ernani de Oliveira, então Inspetor Regional do Trabalho, fora denunciado por um
fiscal, Israel Rangel, o que me obrigava a abrir inquérito; paralelamente, teria de ser empreendido um
vasto trabalho de organização, uma vez que não existia uma única liderança sindical que não estivesse
sob a ascendência de um comunista muito conhecido, Dyonélio Machado. Para neutralizar os efeitos das
infrações que vinham sendo cometidas, fiz amizade com um diretor de uma empresa concorrente, a Cia.
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primeiro presidente foi Alberto Sales de Oliveira, irmão do governador do estado, e a assistência médica

estava a cargo do dr. Prado, concunhado de Clóvis Martins Carvalho. 

Está claro que o pequeno e médio empresariado foram fundamentais para a organização
desse novo sindicalismo patronal apoiado pelo Ministério do Trabalho. E as eleições
classistas deram algum impulso ao processo de sindicalização?

Quando iniciamos a construção da representação classista fomos chamados de fascistas. “Isso é

corporativismo!” Uma ova! No entanto, as eleições não favoreceram em nada. Ao contrário, foram

prejudiciais. Toda a estrutura do pleito ficou nas mãos de Barreto Pinto, um homem de triste memória,

secretário de Hermenegildo de Barros, no Tribunal Eleitoral. Ele mexia os cordões para que a máquina

judiciária conferisse seriedade a algo que não era sério: uma cascata de sindicatos, perfeitamente legais,

embora sem qualquer vivência, apenas com um delegado eleitor. No Ministério do Trabalho, seu contato

era Valdir, que por fidelidade ao nazismo não tinha escrúpulos políticos para agir. Quando o procurei para

conversar a respeito, ele me afastou: “Ah, menino, deixa disso!” Realmente, com pouco mais de vinte

anos, eu devia parecer a ele uma criança!... 

Havia quem resistisse, contrapondo-se à política de sindicatos de papel?

A covardia cívica é uma instituição brasileira. Ninguém mais levantou a voz. Eu revidei com meu trabalho,

no Rio Grande do Sul e no Paraná, arregaçando as mangas para criar sindicatos autênticos, econômicos e

patronais. Apesar da agitação, inclusive o levante comunista,30 a Lei de Sindicalização continuou em

vigor e, no caso, era uma lei que permitia o pluralismo, diferentemente da de 1931, e que conviveu com a

experiência de deputados classistas.

A Constituinte, de fato, criou o pluralismo sindical por atividade, mas Clodoveu de Oliveira conseguiu

introduzir um dispositivo pelo qual só se concederia carta sindical às entidades que tivessem dois terços

dos filiados com carteira profissional assinada. Uma exigência impossível de satisfazer. O único sindicato

capaz disso foi o da Light: lutando contra a esquerda, para recuperar o controle da diretoria, Jacó contou

com o apoio da empresa e obteve o atestado de dois terços.  

Convertido em pólo político, o gabinete ministerial controlava os votos dos deputados classistas eleitos

para a Câmara dos Deputados. Além disso, Agamenon tinha as suas articulações... Para secretário

particular, chamou Aloísio Pena, filho de Afonso Pena Júnior, ministro da Justiça e Negócios Interiores, e

nomeou subsecretário um rapaz de Pernambuco, enteado do senador José de Sá, proprietário da Folha da
Manhã. Outro pernambucano que integrou o gabinete foi o jornalista Jarbas Peixoto, revolucionário de

1930 e de 1932. Com isso, ele neutralizou os Lima Cavalcanti. A parte técnica e jurídica ficou sob nossa

alçada. Eu despachava com ele todos os assuntos referentes ao sindicalismo terrestre, ficando por conta

de Valdir as questões de caráter geral e o sindicalismo marítimo. Também estavam a meu cargo os
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Quanto tempo o senhor ficou no Rio Grande do Sul?

Cheguei em 17 de julho de 1935. Um frio cachorro! Às vésperas do rompimento do general Flores da
Cunha com Getúlio Vargas. Na mesma ocasião em que Lindolfo Collor veio do Rio, não com objetivos
políticos, mas na condição de diretor da Sul América de Seguro de Vida. Sempre tive por ele amizade e
admiração. Por isso, não hesitei em acompanhar Gabriel Moacir, Magalhães Castro e o ex-ministro Mem
de Sá, integrante do diretório do Partido Libertador e redator-chefe do jornal Pupila, que foram ao
aeroporto, recebê-lo; éramos quatro pessoas. Ele desembarcou do hidroavião da Condor e entrou direto
na lancha em que fôramos buscá-lo. Fiz mais! Encontrei um retrato dele guardado em meio a velharias e
mandei restaurar. O fato causou repercussão. Voltei do Rio Grande do Sul em janeiro de 1936. 

A representação classista, existente entre 1934 e 1937, deu algum impulso ao
sindicalismo?

Foi uma vergonha! Com a ajuda do interventor em Minas, fabricaram-se sindicatos patronais que só
existiam no papel – apenas para dar votos aos deputados classistas que iriam constituir a maioria. Sem o
menor escrúpulo, Agamenon permitia que as tramóias fossem urdidas dentro do seu próprio gabinete.
Sindicalismo de verdade só existiu em alguns pontos do Nordeste e, principalmente, no Sul. Em São
Paulo, graças a Morvan e Nadir Figueiredo, ao Clóvis Martins Carvalho e a mim; e no Rio, pelo esforço de
dois ex-sindicalistas, Atanagildo Rocha e Luís Araújo, ambos auxiliares de fiscalização. 

Esses auxiliares de fiscalização eram recrutados entre sindicalistas?

Os primeiros integraram uma comissão sindical de fiscalização que criamos no Sindicato dos Bancários.

Não era para dedo-durar – já disse e repito: não tenho vocação policial – mas para que os funcionários

nos comunicassem fatos e ocorrências. O Banco Hipotecário de Minas Gerais, por exemplo, mantinha

uma parte do seu pessoal, que trabalhava à noite, escondido num determinado andar do prédio, na rua

Buenos Aires. Os controladores eram franceses. Pois eu fui à casa de monsieur Pierre, em Santa Teresa, e

obriguei o francês a ir comigo ao banco, para dar o flagrante da ilegalidade. Anos depois, o sujeito

morreu num desastre de trem, em Teresópolis. Em suma, combatíamos a Aliança Nacional Libertadora

sem usar a polícia, sem botar trabalhador na cadeia... Isso veio depois.

Agamenon Magalhães apoiava esse tipo de fiscalização?

Não. Aos poucos, ele foi cortando as nossas asas... Dava pareceres favoráveis à atividade da Caixa de

Acidentes do Trabalho, mas não deixava que ela estendesse seu raio de ação. Além disso, criava

dificuldades enormes para a Organização Sindical Paulista, que mantinha excelentes relações com o

governo. A OSP esteve na a origem de todo o sindicalismo paulista, tanto o patronal, cujas entidades se

localizam na rua Barão de Itapetininga, como o de empregados, com sedes na rua do Carmo. Seu
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telegrama, pedindo notícias dele. Ora, para todo mundo, Capitão era Prestes. Aquilo deu motivo a
intrigas, que não me prejudicaram de imediato, porém mais adiante... 
O padre Bretano ainda nos ajudou muito na conquista da hegemonia entre os sindicatos dos
trabalhadores das minas de carvão do estado. Arroio dos Ratos, explorada por uma companhia francesa,
era administrada por um indivíduo bastante conservador. A gravidade da situação ficou patente quando
explodiu uma greve. A companhia preparou uma recepção, na casa de hóspedes. “Não. Prefiro ficar na
pensão”. – “Mas lá só vivem operários”. – “Vamos ver”. De madrugada, decidi inspecionar uma das minas...
“O senhor não pode ir com essa roupa”. – “Então me empresta algo que seja adequado”. Desci a 3 mil e
tantos metros de profundidade, junto com o advogado do sindicato dos empregados e o advogado da
empresa. Fomos anotando tudo o que estava errado, e mostrando a um e a outro como devia ser... Ao
término da visita, um repórter quis bater uma foto. “Pode tirar”. Saí com a expressão de um verdadeiro
revolucionário. Em Butiá, que pertencia a uma firma nacional, tive a sorte incrível de encontrar um
grande amigo, Batista Pereira, um dos primeiros engenheiros de petróleo no Brasil. Ele estava
reorganizando os negócios de forma correta. Em três dias, colocamos tudo em ordem e assinamos um
convênio válido para ambas as minas. Lamentavelmente, o telegrama e aquela fotografia deram margem
a que pedissem a minha cabeça. 

Mas o senhor ainda teve uma passagem pelo Paraná e por Santa Catarina...

Em dezembro de 1935, eu deveria ter feito as últimas provas para tirar o diploma; meus colegas se
formaram enquanto eu estava no Rio Grande do Sul. Guardo até hoje uma cigarreira de prata que ganhei
de empregadores e empregados, durante a realização de um churrasco. Afinal, depois de designar um dos
meus auxiliares como representante, consegui embarcar em janeiro de 1936. E chegando ao Rio, encontrei
Eliezer preso. Prestes foi detido pouco depois, tendo em seu poder uma relação de nomes e respectivos
codinomes de vários militantes, inclusive o de meu irmão. Contrariando Jurandyr e Juracy, tomei a decisão
de salvá-lo; estava certo de que ele não era comunista. Jamais ingressara no Partido Comunista e eu sabia
a razão. Porque um russo, de quem se tornara médico, lhe dissera como era o PC por dentro.

Ele só aderiu à ANL por causa do Pedro Ernesto. Fui, então, acompanhado por João Marques dos Reis,

ministro da Viação, à casa de Pedro Ernesto, que exigiu de meu irmão o compromisso de lhe enviar uma

carta, tão logo conseguisse alcançar um destino seguro. Tal carta, escrita a lápis, foi de fato enviada.

Naquela madrugada, Eliezer e a mulher embarcaram para a Bahia, de onde seguiram para o interior do

Ceará e, tempos depois, para a França, a bordo de um navio. Do episódio me restou a convicção de que

Prestes deixou-se prender de propósito, e entregou aquela listagem de nomes para favorecer a ação

policial. Pedro Ernesto acabou sendo preso também,34 e a minha vida se tornou um bocado difícil. Pior é

que Leitão de Abreu, diretor da faculdade de Medicina, não aceitou as certidões do Ministério do Trabalho,

atestando que eu estava a serviço, e exigiu que eu me submetesse de novo a provas de Pediatria e Clínica

Médica – escrita e oral. Com isso, me formei em 2ª época, o que me deixou profundamente chocado. 
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processos em grau de recurso oriundos do Departamento Nacional de Imigração e Povoamento, do

Departamento Nacional de Seguro Privado e Capitalização, e das Caixas de Aposentadoria e Pensões dos

trabalhadores. Depois de ler apressadamente o que eu escrevia, ele rabiscava uns garranchos

ininteligíveis, dizendo que queria ver-se livre daquele trabalho. “Você faz o relatório... Por que não redige

também a decisão?” – “Para evitar que a Fiscalização inteira pense que eu estou mandando no senhor”. 

E João Carlos Vital, do que passou a cuidar? 

Vital amava racionalizar os papéis da administração pública. Ele conseguiu reduzir os quase mil tipos de
envelopes – quase mil! – usados pela Presidência da República e os gabinetes dos ministros, para quatro.
Depois, fez o mesmo com os papéis de ofício etc. O exército gostou tanto que propôs a criação de uma
comissão que se incumbisse de resolver os problemas de funcionalidade do serviço público. Essa é a origem
do Dasp, o Departamento de Administração e Serviço Público. Ele era um homem de bem, honesto, sério.
Morava de aluguel, e só comprou apartamento com dinheiro emprestado, no primeiro condomínio do Rio
de Janeiro – aquele “ferro de engomar” na esquina do Arpoador com rua Francisco Otaviano –
organizado por Edgar de Melo, diretor do Departamento de Contabilidade da Secretaria de Estado. Edgar
tinha sido oficial de Marinha, no tempo do Bernardes. Punido, e ingressou no serviço público. Vital
precisava de doze contos para dar de entrada, e não tinha. Eu arranjei que a Caixa Econômica lhe
emprestasse a quantia. Ele quis saber se poderia pagar em 15 anos; em troca, faria o projeto do novo prédio
do Ministério do Trabalho, a ser erguido no terreno doado por Pedro Ernesto. No subsolo, onde hoje existe a
garagem, ele criaria o Instituto Nacional de Orientação e Pesquisa Psicotécnica. Tudo acertado, o projeto foi
elaborado, e ele ainda trouxe um espanhol, veterano da guerra civil espanhola, para montar o instituto. E a
dívida, pagou aos poucos. Veja só!

Agamenon, portanto, deixava toda a parte técnico-administrativa nas mãos de sua
assessoria, naturalmente  para só cuidar de política.

Então!... Ele passou a ter uma ação política danada. A esta altura, a liderança patronal passou às mãos de
Pedro Rache e Euvaldo Lodi assumira a vice-presidente da Câmara dos Deputados. Para a presidência,
Pedro Aleixo32 concorreu com Antônio Carlos33 e saiu vencedor. Tudo obra de Agamenon. Em
contrapartida, na relação com os sindicatos de trabalhadores, ele se mostrava cada vez mais receptivo à
esquerda, recebendo comunistas no gabinete. Sertanejo, revoltado ante os problemas da sua região e a
vida dura dos familiares, ele desenvolveu uma espécie de filosofia socialista, mas era acima de tudo um
oportunista. No poder e a serviço do poder, fazia aquilo que o poder desejava.

Quando se deu o levante comunista, aqui no Rio, o senhor estava no Rio Grande do Sul.
Como foi isso?

Em família, chamávamos Eliezer de “capitão”, e eu fiz a besteira de usar esse apelido ao passar um
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sem nenhum levantamento prévio, atuarial... O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários foi
feito na raça! Seu primeiro presidente, um ex-procurador nomeado por Vargas, limitava-se a sancionar a
distribuição das vagas que cabiam, em cada estado, a tal ou qual deputado, todos, evidentemente,
subordinados ao ministro do Trabalho. Mesmo as indicações de pessoas capazes, tinham de passar por
estes canais espúrios. E a ignorância era generalizada!... Lembro-me de ter dado explicações a respeito a
um grupo de ferroviários de Mafra, em Santa Catarina, e Rio Negro, no Paraná – as duas cidades ficam
defronte uma da outra, separadas pelo rio; a reunião foi no restaurante da estação, e sai de lá chocado.
Num encontro patronal, eu sustentei que o empregador em débito com a sua contribuição e a dos seus
empregados era ladrão. Eles se ofenderam. “Os senhores estão roubando”. – “Mas como?!!!” – “Roubando a
si próprios”. Porque eles não sabiam sequer que também tinham direito à pensão, aposentadoria etc. Havia
reacionários também. Salomão Guelman, por exemplo, era o maior industrial do ramo de móveis. Na época
a movelaria paranaense só perdia para a produção de mate. Irredutível no descumprimento da lei, ele
curvou-se à “chantagem” da fiscalização, e aceitou assinar um convênio que garantiu os direitos
trabalhistas de seus empregados.
No Paraná, adotei um modo de agir mais direto: ao invés de me dirigir ao prefeito, pedia ao empregador
para fechar a fábrica uma hora antes do encerramento do turno, e ia lá, dar lições de social trabalhismo
aos gerentes e trabalhadores. Assim, na base da confiança, conquistei respeitabilidade e as melhores
amizades. Até hoje, pelo que estou informado, existe naquela região um formidável sentimento de
colaboração e cooperação entre as classes. Impressionado, Vital quis criar uma norma de ação a partir da
minha experiência. Instituir o que seria um trabalho piloto de alguns fiscais mais experientes, e que dariam
instruções aos mais novos. Porque, de fato, o que precisávamos era de uma nova mentalidade. “Fulano não
presta”, dizia-se de um patrão reacionário ou dado a métodos policiais. – “Quem não presta somos nós.
Nós é que estamos errados. O empregador e o empregado estão no papel deles. Nós, como funcionários do
estado, estamos a serviço deles. Cabe a nós fazer com que se entendam. Essa é a nossa missão”. 

Nesses estados, o senhor  contava com a ajuda da Igreja?

No Paraná, não havia apostolado operário, mas em Santa Catarina, o padre Alberto Cobi nos deu uma
ajuda inestimável. Fundador do Círculo Operário Católico de Joinville, ele me apresentou à sociedade
local. O problema é que empregados e patrões mal falavam português – só alemão. Meu intérprete foi o
ex-ministro da Viação, derrubado em 1930, Vitor Konder. Nos 17 dias que durou a minha viagem pelo
estado, ele não saiu do meu lado um só instante. Em Blumenau, o responsável pelo registro da Carteira
Profissional era um pretinho, filho de baiano, que aprendera a ler e escrever em alemão. Tomei
satisfações do pai: “E pode?!” – “Fazer o que, doutor? Na escola pública, a professora, além de não
prestar, não aparece”. O governador era Nereu Ramos... 
Voltei a Joinville, rapidamente, e já em Curitiba, ao receber uma carta de Juracy na qual ele relatava o
encontro que tivera com Getúlio – ele se propunha a renunciar, na Bahia, para facilitar os desígnios de
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Não tendo notado nenhuma indisposição contra mim, tratei de tocar o meu trabalho. Ciente da

conspiração do Estado Novo, em que ponto estava e que rumo tomava, voltei a procurar Pedro Ernesto,

mas ele não me deu crédito. Já Agamenon, tremendo politiqueiro, só pensava em nomear o primo, o

padre Olímpio de Melo, que presidia a Câmara dos Vereadores, como interventor do Rio de Janeiro.

Quando Getúlio pediu que eu fosse ao Paraná, lembrei que as dívidas das inspetorias do Trabalho, no Rio

Grande do Sul e em Santa Catarina, só haviam sido pagas devido ao meu esforço. Doze contos e

quinhentos mil réis! Agamenon não tomara a menor providência... “Bom, Doutor Getúlio – nunca o

chamei de presidente – eu vou, mas preciso do apoio incondicional de Manoel Ribas, e que Marques dos

Reis determine ao Alexandre Gutierrez, da Rede Ferroviária Paraná-Santa Catarina, que me forneça todos

os recursos materiais e financeiros necessários. Assumo o compromisso de prestar contas de cada tostão.

E mais, como estou formado, ao fim dessa missão gostaria de obter um cargo no exterior. Exatamente

como o senhor fez com João Alberto, transferindo-o do Exército para o Itamaraty, e nomeando-o cônsul.

O senhor pode me transferir do Ministério do Trabalho, para a missão de chefiar o escritório comercial do

Brasil em Praga”. – “Mas por que Praga?!” – “Porque eu tenho muita vontade de estudar a política de Edvard

Benes35 cujo governo democrático tem sido capaz de resistir às pressões conjugadas de Hitler e de Stalin. No

Brasil, também precisamos de uma metodologia que não seja imposta”. Para resumir, ele convocou o major

Garcez do Nascimento, ajudante de ordens – por sinal, paranaense – e ordenou que ele tomasse as medidas

indispensáveis ao atendimento dos meus pedidos. Assim, em julho de 1936, embarquei para o Paraná.
Fui, oficialmente, como delegado do ministro do Trabalho e inspetor interino da 15ª Região do Trabalho.
Só depois de estar lá é que me dei conta das razões do pedido de Getúlio: preocupava-o o ativismo forte
dos ferroviários da São Paulo-Rio Grande, e a aversão que nutriam pela política. A empresa era, na
verdade, uma holding, cujos trilhos estendiam-se de Itararé à cidade gaúcha de Marcelino Ramos. No
setor de transporte marítimo havia duas firmas, a Companhia Paraná, com portos em Antonino e
Paranaguá; e a Rede São Francisco, que operava de São Francisco até União da Vitória. Agia sempre da
mesma forma: telegrafava, com antecedência, para o prefeito, pedindo que ele reunisse na Prefeitura, ou
na Câmara, ou no lugar que fosse mais acessível, delegações de empregados e de empregadores. A cada
grupo, eu fazia uma exposição em separado sobre a legislação do trabalho. Não consegui fundir os três
sindicatos, mas os serviços melhoraram bastante – com certeza! E fiz uma prestação de contas
irrepreensível. Muito me orgulha o fato de ter trabalhado pelo social trabalhismo justamente onde o
sindicalismo se enraizou e cresceu – nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Entre 1935 e 1936 houve uma espécie de corrida pela criação de Institutos de
Aposentadorias e Pensões. Como foi isso?

Os portugueses nos legaram as sociedades mútuas, que se propagaram pelo Nordeste, prestando serviços
inestimáveis. Tal é a origem histórica dos institutos. O problema é que essas novas organizações surgiram
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em apupos; fui brindado com nomes muito bonitos... Também não dei atenção. Acabei discutindo com o

comitê de greve, e chegamos a um acordo com o sindicato patronal. O movimento encerrou-se sem

violência, ninguém foi preso. Foi uma grande vitória, um feito histórico!

Numa segunda investida, o pessoal de esquerda tentou mobilizar os motorneiros da Light. De novo, eu

fui pra dentro da assembléia. Desta vez, o problema se resumia ao descumprimento da lei. As

reivindicações eram justas e foram atendidas. O terceiro round contra os “vermelhos” foi na greve do

pessoal de transportes terrestres e marítimos de Niterói, os empregados da Cantareira, de barcas e

bondes. Mais tarde, voltamos a nos enfrentar quando eles convocaram a greve da Central e da

Leopoldina, e nós botamos os trens para funcionar. Em todos esses embates, eu só contava com o apoio

da fiscalização: jamais chamei a polícia.

Dentro dos sindicatos, confrontavam-se os setores que atuavam segundo as diretrizes do Partido

Comunista e o pessoal não-comunista. Externamente, a pressão dos políticos era fortíssima. Mas de cada

greve, eu extraía ensinamentos. Com a fiscalização, a verdade transparecia, e os que haviam aderido

supondo serem verdadeiros os argumentos da Aliança Nacional Libertadora, logo se voltavam para nós.

Foi assim no Sindicato dos Comerciários, no Sindicato dos Bancários...

O senhor tinha contato direto com  lideranças comunistas? 

Quem pertence à Companhia de Jesus ou ao PC não tem vontade própria, limita-se a seguir palavras de
ordem. Por outro lado, convicto de minha ação cívica, eu não me incomodava com epítetos. Podiam me
xingar de “amarelo”, entreguista, eu não me importava. Meu diálogo com eles era nas assembléias,
disputando os votos dos participantes. Tínhamos, também, alguns rapazes treinados – os assistentes de
fiscalização – encarregados de divulgar a atuação do Ministério em suas respectivas áreas de ação. Mas,
acima de tudo, havia a nossa certeza acerca do social trabalhismo. Nós não defendíamos Vargas ou o
regime, mas um conjunto de idéias revolucionárias, e sinceramente, acredito que estávamos com a razão.
Foi por isso que a Aliança Nacional Libertadora fracassou. 

Quando o senhor sai do gabinete  do ministro? 

No dia seguinte à minha volta de Curitiba – um domingo – fui à casa de Valdir, que muito francamente
me colocou a par dos fatos que vinham ocorrendo. Disse-lhe que, sendo assim, eu não poderia continuar
no gabinete. Segunda-feira, ao chegar ao Ministério, Agamenon mandou me chamar. Tentou me
demover: “Sou amigo de Juracy”. Respondi que não estava de acordo com seus planos e pedi que me
dispensasse das funções de assistente do gabinete. E adverti: “Vou pedir audiência ao Dr. Getúlio”. 
Coincidentemente, a audiência foi marcada para a mesma data da chegada de Juracy ao Rio: 20 de
janeiro, dia de São Sebastião. Deveria ter sido no início da tarde, mas acabou sendo a última. Getúlio quis
saber a causa da minha demissão. “O senhor está sendo levado a fazer algo que contraria os seus
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Vargas – resolvi dar por encerrada a minha missão. Luiz Vergara me dera garantias de que a nomeação
para o cargo no exterior estava de pé, mas eu optei por abandonar o Ministério. 

Embora sendo cearense, todo o seu trabalho foi realizado no Rio de Janeiro e em estados
do Sul... 

Por suposto!... Na Bahia, eu me sentiria impedido de atuar dada a presença de meu irmão Juracy. No
Ceará, os laços de família constituíam impedimento igual. Em Pernambuco, os Lima Cavalcanti eram
amigos, mas pessoas difíceis. Não sei de ninguém que tenha sido enviado ao Nordeste para realizar algo
equivalente ao que fiz nos estados do Sul. Alguns funcionários do Ministério andaram por lá, mas em
missões específicas, nada relacionadas ao sindicalismo. 

Quando, na sua percepção, Agamenon Magalhães começou a conspirar?

Desde o começo de 1935. Certamente, antes que eu retornasse de Minas. Agamenon assumiu o

ministério como representante de Pernambuco, uma pessoa da confiança dos Lima Cavalcanti.

Inteligente, muito hábil, aos poucos ele foi se tornando necessário a Getúlio, e passou a servi-lo. Recebia

líderes sindicais esquerdistas em seu gabinete – gente comprometida com a agitação aliancista – com o

único intuito de manipulá-los. Já em 1935, ele tentara convencer Juracy a dar um golpe... Da boca de

meu irmão ouvi a confidência de que fora procurado por ele, para uma conversa, que afinal se realizou

na avenida Atlântica, defronte ao mar, e na qual Agamenon tentou aliciá-lo para chefiar o movimento

que instituiria um estado forte. Juracy objetou que acabara de aprovar, na Bahia, a Constituição estadual,

e com apoio das lideranças de oposição. “Só não obtém acordo quem não quer”. Perguntou, também, se

Agamenon havia discutido com Carlos Lima Cavalcanti e com Getúlio. “Não!... Não fale com eles!” Juracy

falou, mas Getúlio desmentiu, embora obviamente estivesse ciente de tudo. 

Dentro do Ministério do Trabalho, vazou alguma notícia acerca dessa conspiração?

Agamenon ligou-se muito a Filinto Müller e, por intermédio dele, a Alzira Vargas. Vital, grande amigo de

Filinto, não podia ignorar o que se passava. No entanto, dentro do Ministério, quem mexia os pauzinhos

era Valdir. Navegávamos num mar bravio, onde as facções extremistas – integralistas e aliancistas –

travavam uma luta tremenda. As provocações se sucediam... Eu me mantive enquanto pude, mas em

condições muito desiguais. Fatalmente, a ocasião para a ruptura não demoraria.   

Antes disso, o senhor foi responsável pelo fim de algumas greves no Rio de Janeiro. 

No gabinete, minha função era essa: dirimir as greves. Quando eclodiu a greve dos padeiros, eu e Filinto

Müller nos estranhamos: ele se opunha à nossa intervenção. Deixei-o falando sozinho e me dirigi à rua

da Harmonia, sede do sindicato, para encarar os comunistas. À minha chegada, a assembléia prorrompeu
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Pernambuco. Além do mais, nas idas e vindas entre a companhia de seguros e a fiscalização, eu me
distanciei da política, e me tornei, de certa forma, imune a ela. O golpe de estado me parecia inevitável, e
eu me sentia impotente, não obstante tivesse contribuído para a criação do social trabalhismo e para
implantação do sindicalismo nos estados do Sul. 
Muitos homens que conheci naquela época e com os quais trabalhei seguiram carreiras políticas. Luís
Assumpção foi Delegado Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, de 1938 a 1945. Osvaldo Paranaguá
chegaria ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) gaúcho. Abilon Souza Naves presidiu a Caixa Econômica e foi
diretor da Carteira Agrícola do Banco do Brasil; elegeu-se senador pelo PTB do Paraná. Ney Leprevost foi
prefeito de Curitiba, também pela legenda do PTB. Todos eles eram pessoas respeitadas e temidas. Respeitados
pela gente séria, honesta, que queria o progresso econômico; temidos pelos corruptos e politiqueiros.  

Afinal, desde Lindolfo Collor, o curso do Ministério do Trabalho vinha sendo mantido... O golpe
de 1937 e a política do Estado Novo não interromperam os processos que o senhor tem descrito? 

Agamenon era um homem muito inteligente e honesto nas questões que envolviam dinheiro, mas
tremendamente manobreiro, e frente aos inimigos, um energúmeno. Com os “tenentes”, porém, não se
metia, porque nós tínhamos uma força política consistente. Aceitávamos um governo forte, mas nos
opúnhamos a uma ditadura. O que minou a nossa força foi o fato de termos nos deixado absorver pela
política. Juracy, por exemplo, afastou-se do tenentismo à medida que se envolveu cada vez mais com os
seus amigos baianos. Aconteceu o mesmo com todos os interventores, que para enfrentar a oposição nos
estados, estabeleceram vínculos com o que restava do velho coronelismo. Do Amazonas ao Espírito
Santo, os “tenentes” ficaram sem liderança. 
De fato, durante esse segundo qüinqüênio dos anos 1930, o tenentismo acabou implodindo. E, nesse
processo, no Ministério, a nossa política social trabalhista foi desmoronando. Não sem a contribuição de
Agamenon, que foi solapando a estrutura sindical orientada pelo social trabalhismo, em proveito da
estrutura que mais lhe convinha. Para isso, o leitmotiv ou a isca que atraiu a insegurança dos brasileiros,
foi o medo do comunismo e do fascismo. E aí veio o Estado Novo.

1 Os irmãos Jacy, Jurandyr e Juracy Montenegro Magalhães participaram do movimento que resultou na Revolução de 1930. Vale
ressaltar a importante atuação de Juracy (1905-2001) como militar, nesse momento, quando ocupou o posto de lugar-tenente do
chefe civil do movimento na região Nordeste, o paraibano José Américo de Almeida. Em 1931, Juracy foi nomeado por Getúlio
Vargas interventor federal na Bahia. Ver: www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ [acesso em 8/11/2006]

2 Juarez do Nascimento Fernandes Távora (1898-1975), militar, participou da Coluna Prestes, exército guerrilheiro que durante
cerca de dois anos percorreu o interior do Brasil, em campanha contra o governo do presidente Artur Bernardes. Após a
Revolução de 1930, no mês de novembro, já com o novo governo, assumiu o Ministério da Viação e Obras Públicas, por alguns
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próprios interesses. O Brasil não tem outra liderança, além da sua, e sob uma ditadura isso se perderá”.
Nossa conversa durou bem umas duas horas, e saí de lá demissionário. Mantive a palavra que dei a Vital
e Valdir, de não interferir na marcha dos acontecimentos, e me afastei do gabinete. Hoje, acredito ter
cometido um equívoco: atuando dentro do Ministério, com seriedade e honestidade, quem sabe poderia
evitar muitos desmandos. 
Voltei à Fiscalização, ao meu cargo efetivo no Departamento Nacional do Trabalho, cujo diretor era um
grande amigo, Matias Costa. Nos meses subseqüentes, ainda cumpri uma derradeira missão política,
acompanhando Juracy a São Paulo, para uma tentativa de entendimento com Armando Salles. Meu
irmão queria que o governador de São Paulo retirasse a sua postulação à Presidência da República –
enquanto José Américo faria o mesmo – abrindo espaço a uma candidatura militar. A de Dutra,
naturalmente. Enfático, Juracy não via outra maneira de evitar o golpe de estado. 
Tudo debalde, pois passadas 24 horas daquele encontro, Getúlio já sabia da conversa inteira, e enviou
Vicente Rao a Armando Salles com a tarefa de desautorizar e desmentir tudo o que fora dito. Quanto a
José Américo, embora não houvesse quem lhe negasse apoio, ele acabou sem o apoio de ninguém. Então,
resolvi dar um basta na política, e aceitei o convite de Virgílio de Melo Franco e Solano Carneiro da
Cunha, para fundar uma companhia de seguro, a Metrópole de Acidentes do Trabalho. 

Era um emprego na iniciativa privada, do outro lado da trincheira...

Fui contratado como superintendente de produção. Havia, na época, dezessete companhias no ramo de
acidentes do trabalho, e a Metrópole passou a ser a 18ª Isso graças a mim, pois foi dificílimo obter o
reconhecimento do Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização. Pedi ao Vital, que tomou
as providências.  

Mas o senhor continuou vinculado ao Ministério.

No Ministério do Trabalho, eu havia desempenhado um duplo papel, como fiscal e como “tenente”, e nesta
última condição, desfrutava da confiança de todas as correntes revolucionárias, inclusive do pessoal mais à
esquerda, dos quais discordava sem deixar de ser amigo. Nossos vínculos tinham origem nas experiências de
1930 e de 1932. O jogo político e os interesses miúdos secaram a raiz tenentista. E isso desde a gestão de
Agamenon, que passava o dia inteiro a fazer política e a instigar rivalidades. Cada corrente defendia uma linha,
cada indivíduo o seu egoísmo. Assim, as grandes lideranças se perderam. Mas meu cargo efetivo não acarretava
nenhum impedimento. Como fiscal do trabalho, eu tinha missões determinadas e as cumpria. Só não podia
exercer medicina do trabalho externamente, o que se tornou, inclusive, proibido pela legislação do Estado Novo. 

Ninguém, no Ministério, lhe criou maiores problemas? 

Agamenon tinha mais o que fazer!... Logo após eu ter saído do gabinete, ele passou a acumular as pastas
do Trabalho e, interinamente, a da Justiça. Em 10 de novembro de 1937, foi nomeado interventor de
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13 Em abril de 1932, Joaquim Pedro Salgado Filho (1988-1950) foi nomeado ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, em
substituição a Lindolfo Collor, após a crise política que afastou diversos representantes gaúchos do governo federal. Durante sua
gestão, Salgado Filho instituiu as Juntas de Conciliação e Julgamento, para julgar conflitos individuais entre patrões e
empregados, e as Comissões Mistas de Conciliação, para dirimir conflitos coletivos; promoveu a regulamentação do trabalho
feminino e do horário de trabalho na indústria e no comércio; ocupou-se da organização de sindicatos profissionais e instituiu a
Carteira Profissional. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 6/11/2006]. Ele permaneceu ministro até julho de 1934, quando Agamenon
Magalhães assumiu o posto, após a promulgação da Constituição de 1934.

14 A Ação Integralista Brasileira (AIB) foi uma organização política de âmbito nacional inspirada no fascismo italiano, fundada por
Plínio Salgado em 1932. Jornalista e escritor de renome, vinculado à corrente modernista dos verde-amarelos, Plínio Salgado
voltou de uma viagem que fez à Itália em 1930 bastante impressionado com o regime vigente naquele país, onde conheceu seu
líder maior, Benito Mussolini. Fundou então o jornal A Razão, em cujos editoriais formulou de maneira mais acabada suas
concepções políticas nacionalistas e antiliberais. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 08/11/2006]

15 A Lei de Nacionalização do Trabalho, Decreto nº 19.482, de 12 de dezembro de 1930, ou, como é mais conhecida, a Lei dos 2/3,
exigia que 2/3 de trabalhadores de uma empresa tivesse nacionalidade brasileira. 

16 Nogueira Passos, filho de Francisco Pereira Passos, prefeito do Distrito Federal entre 1902-1906, era dono de uma serraria e um
dos líderes do Centro Industrial Brasileiro.

17 Lei de regulamentação da jornada de trabalho, Decreto nº 21.364, de 4 de maio de 1932, determinava uma jornada de 8 horas
e o descanso semanal.

18 A representação classista na Assembléia Nacional Constituinte foi prevista pelo Decreto nº 22.653, de 20 de abril de 1933. A
Constituição de 1934 aprovou sua continuidade. 

19 Taylorismo é o sistema de organização do trabalho concebido pelo engenheiro norte-americano Frederick Winslow Taylor (1856-
1915), com o qual se pretende alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço. Quase ao mesmo
tempo em que Taylor realizava seus estudos nos Estados Unidos, surgiram na França os estudos de Henri Fayol (1841-1925),
engenheiro de minas. A análise de Fayol teve um enfoque oposto ao de Taylor. O autor francês dirigiu sua atenção à estrutura
organizacional da empresa, começando pela cúpula desta. Distinguiu então seis diferentes classes de funções: técnica, comercial,
financeira, de segurança, contábil, e administrativa. Destacou que a função de alta direção da empresa é quase exclusivamente
administrativa e fixou princípios da administração. Ver: Houaiss, 2001 e o site: smurf3.tripod.com/administracao [acesso em 5/9/2006]

20 Francisco José de Oliveira Viana (1883-1951), sociólogo e bacharel em Direito, foi consultor jurídico do Ministério do Trabalho e
ministro do Tribunal de Contas, além de membro da Academia Brasileira de Letras e do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro.
Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 8/11/2006]

21 Francisco Negrão de Lima (1901-1981) formou-se em 1924 pela Faculdade de Direito de Belo Horizonte. Mudou-se para o Rio
de Janeiro em 1930, após a vitória do movimento revolucionário. Em 1932, foi designado secretário da Federação Industrial do Rio
de Janeiro. Com as articulações para o golpe de Estado que implantaria o regime do Estado Novo, foi incumbido de contatar os
governadores dos estados do Norte e do Nordeste para sondar a posição destes. Com  a deflagração do golpe, foi convidado para
a assessoria do ministro da Justiça Francisco Campos. Ver: livro Paulo Duque, capítulo 2 nota 10. Banco de notas do CPDOC

22 João Etcheverry, em 1934, atuava como diretor procurador no Sindicato dos Bancários, no Rio de Janeiro.

23 A Aliança Nacional Libertadora (ANL) foi uma organização política de âmbito nacional, fundada oficialmente em março de
1935 com o objetivo de combater o fascismo e o imperialismo no Brasil. Em reação ao crescimento da Ação Integralleira
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dias. Em janeiro de 1931, foi designado delegado militar junto aos dirigentes dos estados do Norte e Nordeste, passando, por isso,
a ser chamado de "vice-rei do Norte" pela imprensa. Ver: www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/index.htm [acesso em 6/11/2006]

3 Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello (1892-1968) é um dos grandes nomes história do jornalismo brasileiro. A
partir de 1924, com a compra, no Rio de Janeiro, do matutino O Jornal, Assis Chateaubriand começou a montar um grande
conjunto de empresas que chegou a abarcar, anos mais tarde, dezenas de jornais, rádios e emissoras de televisão espalhados por
todo o Brasil. Este conjunto era denominado “Diários e Emissoras Associados”. Ver www.cpdoc.fgv.br e www.senado.gov.br [acesso
em 11/11/2006]

4 Antônio Pinto Nogueira Accioly (1840-1921) foi três vezes presidente do Estado do Ceará durante a Primeira República.

5 Jutahy Borges Magalhães (1929-2000), filho de Juracy Montenegro Magalhães e  Lavínia Borges Magalhães, foi senador no
período de 1979 até 1995. Ver: www.senado.gov.br [acesso em 12/11/2006]

6 Lindolfo Leopoldo Boekel Collor (1890-1942) foi nomeado Ministro do trabalho, Indústria e Comércio logo após a Revolução de
1930, por Getúlio Vargas. Uma das primeiras medidas tomadas pelo novo governo foi a criação deste Ministério. À frente dessa
pasta, Lindolfo Collor promoveu profundas alterações no tratamento dado à questão social no país, ocupando-se do
reconhecimento de entidade sindicais, da regulamentação da jornada diária de trabalho, da regulamentação do trabalho feminino
e infantil, entre outros aspectos. Ele deixou a pasta em março de 1932, em meio à grave crise política. Ver: www.cpdoc.fgv.br
[acesso em 6/11/2006]

7 A primeira Lei de Sindicalização, de março de 1931, Decreto nº 19.770, teve como objetivo principal tornar as organizações sindicais
de empresários e trabalhadores, órgãos de colaboração do Estado. A lei orientava-se por um modelo sindical baseado no ideário do
corporativismo, sancionando a unicidade sindical e a tutela das associações pelo Estado. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em
12/11/2006]

8 João Carlos Vital foi diretor de gabinete do ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Joaquim Pedro Salgado Filho (1932-1934).
Presidiu a comissão organizadora do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), e foi ministro interino do
Trabalho, Indústria e Comércio de maio a setembro de 1938. Participou da organização do Instituto de Resseguros do Brasil (IRB),
do qual foi o primeiro presidente (1939-1945). Ver: livro Erasmo Martins Pedro, capítulo 1, nota 58 (Banco de Notas do CPDOC).

9 A Carteira Profissional, mais conhecida como Carteira de Trabalho, foi instituída pelo Decreto nº 22.035, de 29 de outubro de 1932,
quando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio era chefiado pelo ministro Salgado Filho. Ver: www.senado.gov.br [acesso em
6/11/2006]

10 A Lei de Acidentes de Trabalho, aprovada pelo Congresso em 1919, é considerada a primeira lei previdenciária do Brasil.

11 As Caixas de Aposentarias e Pensões (CAPs) foram criadas em 1923, mesmo ano de instalação do Conselho Nacional do
Trabalho, inicialmente apenas para os ferroviários. Com elas e por razões atuariais, foi instituída a estabilidade no emprego após
dez anos de serviço. As CAPs, ao lado dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (os IAPs), se multiplicariam após a criação do
Ministério do Trabalho. O primeiro IAP, o dos marítimos, data de 1933.

12 O sociólogo francês George Sorel (1847-1922) foi um dos principais teóricos de uma “corrente sindical” que na França, Itália e
Estados Unidos, se auto-intitulava “revolucionária”. Ele tentou conciliar o anarquismo federalista de Proudhon com o marxismo.
Dizia que a ação direta e a greve geral elevariam o conflito entre as classes sociais e acarretariam uma possível vitória da classe
operária, devido à justiça de sua causa, à sua maioria numérica e à sua superioridade física. 
Ver: www.pstu.org.br/teoria_materia.asp?id=4935&ida=0 [acesso em 5/9/2006]
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mandato na Câmara Federal. A partir de maio de 1935, passou a exercer a função de líder da maioria governista na Câmara. Ver:
www.cpdoc.fgv.br [acesso em 21/11/2006]

33 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada (1870-1946), então presidente de Minas, era o candidato natural à presidência da República
na sucessão de Washington Luís em 1930. No entanto, o acordo tácito que vinha garantindo a alternância de São Paulo e Minas
no governo federal foi rompido quando Washington Luís, representante de São Paulo, preferiu indicar outro paulista para
sucessor. Preterido, Antônio Carlos passou a articular a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas à presidência. Anos depois, em
fevereiro de 1933 participou da fundação do Partido Progressista (PP), e nessa legenda foi eleito, em maio seguinte, para a
Assembléia Nacional Constituinte. Comprometido com a candidatura de Vargas na eleição indireta para presidente, a ser realizada
pela Constituinte, recebeu o apoio deste para presidir a Assembléia e foi, de fato, eleito para o cargo.  Após a promulgação da
nova Constituição em 1934, renovou seu mandato na Câmara dos Deputados e foi confirmado como presidente da casa. Em maio
de 1937, foi derrotado por Pedro Aleixo na eleição para a presidência da Câmara. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 21/11/2006]

34 Entre o fim do ano de 1935 e início de 1936, centenas de civis e militares foram presos em todo o país, sob a acusação de
envolvimento com a ANL e com levante comunista. Em março de 1936 é decretado o estado de guerra e em abril, o prefeito do
Rio de Janeiro, o médico Pedro Ernesto, é preso, acusado de apoio ao movimento. Sua prisão tem forte repercussão, mas ele só
seria solto às vésperas do Estado Novo, em novembro de 1937. 

35 Edvard Benes (1884-1948) foi um líder do movimento da independência da Tchechoslováquia e tornou-se, em 1935, o segundo
presidente deste país. Após a anexação dos Sudetos (cadeia de montanhas na fronteira entre a República Tcheca e a Polônia) pelos
nazistas, Benes renunciou, partindo para o exílio em Londres. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, retornou a seus país como
presidente, período em que assinou os ditos “decretos de Benes”, que confiscaram os bens de alemães e húngaros. Voltou a
renunciar em 1948, quando do golpe de estado comunista. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Edvard_Benes
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(AIB), formaram-se pequenas frentes antifascistas que reuniam comunistas, socialistas e antigos "tenentes" insatisfeitos com a
aproximação entre o governo de Getúlio Vargas e os grupos oligárquicos afastados do poder em 1930. No segundo semestre de
1934, um pequeno número de intelectuais e militares – entre os quais Francisco Mangabeira, Moésia Rolim e Carlos da Costa Leite
– começou a promover reuniões no Rio de Janeiro com o propósito de criar uma organização política capaz de dar suporte
nacional às lutas populares que então se travavam. Dessas reuniões surgiu a ANL, cujo primeiro manifesto público foi lido na
Câmara Federal em janeiro de 1935. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 6/11/2006]

24 Valdemar Cromwell do Rego Falcão (1895-1946) foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio entre 25/11/1937 e 13/6/1941.
Ver: www.mte.gov.br/Menu/Ministerio/museu/default.asp [acesso em 12/11/2006]

25 Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães (1893-1950) foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio entre 26/7/1934 e
25/11/1937.

26 Filinto Strubing Muller (1900-1973) foi chefe de Polícia do Distrito Federal entre abril de 1933 e julho de 1942. Ver:
www.cpdoc.fgv.br [acesso em 8/11/2006]

27 Otávio Pupo Nogueira foi um intelectual paulista que assessorava o empresariado de São Paulo nos anos 20. Ele foi secretário
da Associação dos Proprietários das Fábricas de Têxteis e trouxe para o Brasil a “teoria do protecionismo” do economista romeno
Mihail Manoilescu, que teve grande repercussão no Brasil dos anos 1930. Ver:
http://ftp.unb.br/pub/UNB/ipr/rel/sociedades/2000/bol26.pdf [acesso em 21/11/2006]

28 Criado em 1931, o Instituto de Organização Racional do Trabalho, Idort, estruturou-se nos moldes da Taylor Society, dos
Estados Unidos, e divulgou no Brasil o processo racionalista de trabalho, a partir das idéias de Frederick W. Taylor (1856-1915).
Contou com o apoio dos empresários paulistas, organizados pela Associação Comercial de São Paulo, tendo à frente o engenheiro
Armando de Salles Oliveira e o professor Roberto Mange, da Escola Técnica Liceu de Artes e Ofícios e da Escola Politécnica. Ver:
www.ifch.unicamp.br/ael/website-ael_idort/website-ael_idort.htm [acesso em 21/11/2006]

29 A psicognomia foi criada pelo educador belga Paul Bouts logo no início do século XX. Bouts acreditava que era possível
compreender as características e tendências dos seres humanos a partir da “leitura” da conformação do crânio e dos órgãos dos
sentidos, como nariz e olhos. Segundo o dr. Renato M.E. Sabbatini, Bouts misturou a grafologia a tipologia e a frenologia para
criar sua teoria. A frenologia, principal influência de Bouts, é a doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma
parte do córtex cerebral e o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente,
sendo este tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Ver: Dicionário Eletrônico Houaiss, 2001; e
www.cerebromente.org.br/n01/frenolog/frenmod_port.htm [acesso em 21/11/2006]

30 No início do ano de 1935, a situação do movimento sindical em Porto Alegre, bem como de suas principais lideranças era
muito difícil, devido à repressão desencadeada, ocorrendo prisões e mesmo eliminação física de vários líderes.

31 Em novembro de 1935 estourou em Natal (RN) um levante militar em nome da ANL. Em seguida ao movimento em Natal, que
obteve apoio popular e chegou a assumir o controle da cidade por quatro dias, foram deflagrados levantes em Recife e no Rio de
Janeiro. O governo federal não teve dificuldade para dominar a situação, iniciando logo a seguir intensa repressão contra os mais
variados grupos de oposição atuantes no país, vinculados ou não ao levante. A ANL, alvo principal dessa onda repressiva, foi
inteiramente desarticulada. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 12/11/2006]

32 Pedro Aleixo (1901-1975) foi partidário da Aliança Liberal, que lançou a chapa Getúlio Vargas-João Pessoa à presidência da
República. Em seguida, deu apoio ativo ao movimento armado que afastou Washington Luís da presidência e levou Vargas ao
poder. Em 1933, elegeu-se deputado federal constituinte por Minas Gerais na legenda do Partido Progressista, agremiação que
naquele momento buscava unificar as forças políticas favoráveis a Vargas no estado. Em outubro do ano seguinte, obteve novo
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Clemens Vaz Sampaio

Eu me chamo Clemens Vaz Sampaio. Nasci na vila de Brejões, município de Amargosa, estado da Bahia, no
dia 22 de junho de 1924, filho de Clementino Almeida Sampaio e Estela Vaz Sampaio. Meu pai trabalhava
no comércio de café; comprava e armazenava o produto, repassando-o às empresas exportadoras de
Salvador. Em 1929, perdeu tudo o que acumulara através dos anos, e ficou pobre.1 Mas Dona Estela era
modista; fazia vestidos para as senhoras da sociedade. A família não era pequena: tive cinco irmãos. Acima
de mim, Neuza, a mais velha, e Ruy, falecido precocemente. Dos mais moços, Clélio, morreu há pouco
tempo; Nilza, faleceu em julho de 2006; e Carlos Magno, ainda vive.

O senhor passou a infância nessa vila?

Boa parte, sim, até que nos mudamos para a sede do município, a cidade de Amargosa, onde meu pai
reiniciou a vida, trabalhando no campo; ele se tornou agregado de um tio meu, e foi incumbido de escavar
o vazadouro de uma represa, cuja turbina movimentava uma serraria. Enfim, garantiu o sustento da
família empunhando a enxada. Menino, ainda, eu continuei estudando, mas aos 11 anos, já ajudava “seu”
Clementino. Quando ele conseguiu reabilitar-se, financeiramente, fomos morar na capital do estado.
Em Salvador, Dona Estela continuou costurando, e meu pai foi contratado por um espanhol,
chamado Frutos Dias, dono de uma loja de ferragens e utensílios domésticos – rádios, fogões
elétricos, geladeiras etc. Na época, os eletrodomésticos eram uma grande novidade! Vinham dos
Estados Unidos, e ele ia à casa dos clientes para vender, o que significava ensinar como ligar e
sintonizar os aparelhos. Eles eram deixados devidamente instalados e, depois de um período de
experiência, como se chamava, quase todo mundo comprava. Eu carregava a sua pasta e ia
aprendendo o nome das ruas. Sem deixar os estudos!... 
Morávamos no Areal de Cima, em frente ao ginásio Ipiranga, onde completei o primário, tendo sido
aluno do professor Isaías Alves de Almeida. Depois, cursei dois anos no Ginásio São Salvador, e fiz
o exame de admissão num colégio público altamente conceituado, o Ginásio da Bahia. Estava
prestes a concluir o curso complementar quando estourou a II Guerra Mundial, e eu me apresentei
como voluntário, para servir à Força Expedicionária Brasileira.2
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que também tentavam se articular, como Herosílio Baraúna, Leo Dagario, Ludgero de Souza. Estive
em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde conheci José Talarico.6 Assim teve início o movimento que
desembocou na eleição de Getúlio, em 1950. Imprimíamos faixas, cartazes, e distribuíamos panfletos,
convocando a população para manifestações, e sempre dando destaque à divisa Ele voltará. Era um
lema nacional! Que vida... Todo o acervo de documentos dessa fase, que eu tinha guardado, foi
levado, em 1964, quando derrubaram o Jango e invadiram minha casa, em Brasília. Foi um horror!7

O dinheiro para tudo isso vinha do comércio?

Não. Os comerciantes, em geral, negavam-se a colaborar. O povo é que garantia a arrecadação, mediante
quantias pequenas, muitas vezes insignificantes, mas que se somavam. Comprei máquinas de tipografia, e com
a ajuda de Otávio Catarino dos Santos, contador, instalei-as num pavimento do depósito da empresa do meu
pai, na ladeira do Pau da Bandeira; o prédio ainda existe defronte à Rádio City. De lá, o material de propaganda
saía a um custo bem mais barato. Entre 1949 e 1950, ajudei a fundar o diretório estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro, PTB; participava das reuniões, discutia, mas não quis aceitar nenhum cargo de direção.
Quando Getúlio se elegeu, assisti a sua posse. Na companhia de Landulfo Alves, já então senador
pelo PTB, estive no Palácio do Catete. O presidente, na presença de Segadas Viana,8 me ofereceu
um cargo público que recusei; a minha vida comercial, na Bahia, estava apenas começando, e eu
precisava dar atenção aos compromissos que havia assumido. 

Então, como é que o senhor foi parar no serviço público?

Muito simples. Landulfo vivia insistindo, baseado na minha atuação no PTB, para que eu assumisse uma
colaboração mais efetiva, e apressou-se a indicar o meu nome, quando Amilcar Cardoni foi demitido da
Delegacia Regional do Trabalho da Bahia por uma série de falcatruas que cometera. Getúlio,
praticamente, me intimou: “Você vai ser o delegado do Trabalho na Bahia”. – “Presidente, eu até gostaria,
mas tenho compromissos e, além disso, não sou funcionário do Ministério”. – “Isso pode ser resolvido”.
Rezei um bocado, pedindo a Deus o contrário, pois eu estava progredindo muito e ganhando um monte
de dinheiro. Rapidamente, a Casa Clemens se tornara uma das mais movimentadas de Salvador. 
E, de fato, inicialmente, o ministro do Trabalho não demonstrou boa vontade; afinal, eu já recusara um
cargo oferecido por ele. Mas ao tomar conhecimento da iminente publicação, no Diário Oficial, da minha
designação para um serviço no Ministério da Agricultura – de onde, provavelmente, seria requisitado –
decidiu-se. Em conseqüência, tomei posse em dois empregos públicos ao mesmo tempo.

Mas o senhor assumiu a Delegacia Regional do Trabalho?

Exatamente. Tomei posse em 1952. De Vargas, recebi uma diretriz bastante singela: “Cumpra a lei e não
transija com os desonestos”. A DRT ocupava um sobrado, uma casa velha, muito maltratada, na esquina
da rua Portugal. A precariedade do imóvel refletia o descaso com que o governo Dutra tratara os direitos

Entrevista Clemens Vaz Sampaio

�
143

O senhor foi para a Itália?

Não. Inscrito no exército, acabei transferido, em 1942, para a aeronáutica. Fiz o curso de piloto militar, no
Rio de Janeiro, e fui aprovado, apesar de ter sofrido um acidente. Meu instrutor, um homem pouco afeito
à aviação – tinha medo de voar –, entendeu que eu deveria decolar, mesmo sem condições de vôo, e
quando me recusei, chamou-me de covarde. Reagindo ao insulto, tirei o aeroplano do solo, mas não
consegui aterrissar; o trem de pouso bateu numa saliência e fez o aparelho capotar. Desacordado, fui
parar no hospital do Galeão, mas quatro horas depois já me sentia bem, e com ordem do comandante
geral da escola para voar de novo. Ele queria evitar que eu ficasse com medo.
Em 1943, o que me impediu de ir para a Itália foram os mosquitos que havia nos brejos da Ilha do
Governador, que me deixaram doente, e o fato de eu ter denunciado ao presidente da República
uma série de ilícitos praticados na base aérea. Escrevi uma carta sobre essa delicada questão ao
presidente. Vargas, então, encaminhou minha carta ao ministro Salgado Filho,3 que a remeteu de
volta ao Galeão, onde oficiais superiores mandaram me prender por quebra da disciplina.
Permaneci numa cela, incomunicável, durante 30 dias, comendo feijão cozido com carne podre, e
sofrendo, em conseqüência, uma tremenda infecção intestinal. Mas tendo escapado do acidente
aéreo, eu não ia morrer assim. Sentindo-me injustiçado, após cumprir o prazo da prisão, escrevi à
minha mãe, pedindo que ela se comunicasse com Getúlio. E ele fez isso. O presidente enviou à cela
onde eu ainda me encontrava um oficial do exército, adido ao seu gabinete, a quem relatei toda a
história. Fui solto em 24 horas e me tornei um getulista para o resto de minha vida.  

O senhor voltou para Salvador?

Demorei-me alguns meses no Rio, mas depois, voltei. Retomei o trabalho com meu pai e tratei de
concluir o curso colegial. Pensava em estudar medicina, mas acabei solicitando ao “seu” Clementino que
me emancipasse, para que eu pudesse me estabelecer por conta própria, profissionalmente. O documento
está registrado no Tabelião Porto de Souza, na rua Portugal. Feito isso, associei-me a um amigo, Antônio
Costa, e constituímos uma firma, em Cachoeira, onde vendíamos rádios e geladeiras. Hoje, a cidade está
morta, mas, naquela época, era muito próspera, pois sediava diversas indústrias de fumo. Enfim, o
negócio deu certo, e abri uma conta corrente no Banco do Brasil, da qual sou titular há mais de 60 anos. 
Em 1947, porém, vendi minha parte na sociedade a um amigo de Antônio Costa, e regressei a
Salvador. Na menor das salas da firma de meu pai, a C. Sampaio Companhia, situada no edifício
Bonfim, à rua Virgílio Damásio, nº 4, montei o meu próprio escritório e voltei ao comércio. Fui tão
feliz que em seis meses fundei a Casa Clemens, numa loja na rua da Misericórdia. Nessa época,
descontente com a  política do governo Dutra,4 que dilapidava as reservas que o país acumulara
durante a guerra, eu idealizava o retorno de Vargas, e mesmo sem qualquer vínculo partidário,
comecei a tecer os meus pauzinhos. Incentivado pelo ex-interventor Landulfo Alves de Almeida5 –
o pai dele e meu avô, pai de “seu” Clementino, eram parentes – fiz contatos com outras pessoas
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Naquela época, nas pequenas cidades do interior, os trabalhadores sabiam da existência da
legislação trabalhista e da ação da DRT? Eles acreditavam na possibilidade da lei ser
cumprida?

Vagamente. A maioria era completamente ignorante. Nas usinas de açúcar havia muito maltrato, talvez
em virtude de hábitos seculares, que remontavam à época da escravatura. Do ponto de vista dos
usineiros, os trabalhadores não tinham nenhum direito. Nas fábricas do setor fumageiro – Suerdick,
Daneman, Pimentel – os empresários agiam com mais humanidade, por paternalismo apenas, pois se
julgavam, no fundo, igualmente isentos de cumprir a lei. Por isso, surpreendiam-se quando a fiscalização
os obrigava a obedecer.

Eles não temiam o delegado regional do Trabalho?

Não, muito ao contrário, porque eram pessoas economicamente poderosas, vinculadas a políticos influentes,
e entendiam ser capazes de anular a autoridade do Ministério do Trabalho. Sofri muita perseguição por
parte dessa gente, que esbravejava contra minha ação, e chegava ao ponto de lançar suspeitas, através da
imprensa, sobre minha honestidade pessoal. Certa vez, quando a Folha da Tarde publicou, na primeira
página, uma nota nesse sentido, eu tive de agir com firmeza, para obter imediata retratação.

A que o senhor atribui tamanho desrespeito? 

Talvez ao fato de meu antecessor, na DRT, nomeado pelo ministro Morvan Dias Figueiredo,9 ou seja, ainda
durante o governo do general Dutra, ter-se vinculado à Federação das Indústrias da Bahia, certamente
pensando em defender os interesses do capital e manter os trabalhadores como meros escravos. Hugo de
Faria se opôs à minha indicação,10 e depois que assumi o cargo, moveu contra mim uma campanha
insidiosa. A DRT tornou-se alvo dos mais variados tipos de pressão. Afinal, quando perceberam que o
presidente da República não admitiria qualquer interferência no meu trabalho,  tentaram subornar-me.
Recebi uma oferta de Cr$ 400.000,00 – quatrocentos mil cruzeiros! – que seriam depositados numa
conta corrente, aberta em meu nome, no Banco da Bahia... Provavelmente, para agilizar as atividades da
Delegacia do Trabalho. Recusei, e pedi que o portador do donativo se retirasse do meu gabinete ou
mandaria prendê-lo. 

Era mesmo muito dinheiro... Mas, depois disso, as pressões cessaram?

Pois sim!... Um levantamento no setor de Orientação Sindical nos permitiu verificar a inexistência de
qualquer informação acerca do recolhimento do imposto sindical.11 Era uma roubalheira monumental!
Oficiei às entidades patronais e de trabalhadores, exigindo imediata prestação de contas. Não recebi
resposta alguma. Esgotado o prazo de 30 dias que eu lhes dera, organizaram-se numa esdrúxula
confraria e desencadearam uma campanha pela minha demissão. Concedi-lhes mais 15 dias, para que
efetuassem o que a lei impunha, e dentre mais de 60 sindicatos, somente um se apresentou. Determinei,
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dos trabalhadores. Mais: para obter a sua carteira profissional, o cidadão esperava 90 dias. O documento
era confeccionado no Rio de Janeiro. Revoltado, pedi uma audiência ao ministro e solicitei que ele
permitisse a emissão local, e que me entregasse 10.000 carteiras, que seriam distribuídas enquanto a
Bahia não pudesse dar conta do recado. Caso contrário, eu me demitiria. Segadas talvez não tenha levado
a sério o que ouviu, mas ao receber a minha carta de demissão, chamou o diretor administrativo do
Ministério do Trabalho e exigiu que o sujeito me entregasse as carteiras. Botei-as num avião e, ao chegar
a Salvador, instituí um sistema que permitia ao trabalhador recebê-la em 45 minutos. 

Quantas pessoas trabalhavam com o senhor na DRT?

Cerca de quarenta pessoas. Mantínhamos setores de orientação sindical, emissão de carteira de trabalho
e fiscalização, além do setor administrativo, propriamente dito. Todos funcionavam razoavelmente bem.
Alguns poucos auditores eram corruptos, e foi muito fácil identificá-los, pois como comerciante eu os
recebia. Visando prestigiar os fiscais sérios, em maioria, determinei que o serviço se realizasse em duplas:
na pior das hipóteses, iriam à rua um correto e um larápio. E, eventualmente, eu integrava uma dessas
duplas. Assim, fiscalizei a usina de açúcar Paranaguá, pertencente a um suíço. Recebêramos uma
denúncia de que ele cometia abusos, pagando menos do que o direito e tratando mal os empregados,
inclusive com violência física. 
Naquela época, o delegado dirigia o seu próprio automóvel. Eu possuía uma caminhonete Ford, e
nela percorremos 70 km, até o município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Eu e mais dois
auditores. Fomos recebidos pelos gerentes. “O dono não está”. – “A lei não impõe que ele esteja
presente. Chamem-no, porque não temos tempo a perder”. O gringo apareceu quando já havíamos
iniciado o nosso trabalho e pretendeu nos botar para fora da usina. Dei-lhe voz de prisão, e, com
isso, ele ficou calmo. Encerrada a fiscalização, ordenei que pagasse, no ato, a parcela sonegada dos
salários. Quanto às demais irregularidades constatadas, ele teria 30 dias para saná-las – ou seria
autuado. Daí em diante, a Paranaguá entrou nos eixos, mantendo respeito total à legislação. 

As denúncias eram freqüentes?

Ao contrário, eram muito raras. Na maior parte dos casos, os auditores apuravam irregularidades através
de suas visitas regulares. Mas eu me lembro de outro incidente grave, em Cruz das Almas, a 150 km de
Salvador. Por coincidência, a visita da fiscalização também fora motivada por uma denúncia. Enfim,
fomos lá para verificar o que estava havendo de errado nos armazéns de estocagem de fumo de um
senhor chamado Lauro Passos, chefe político da UDN na região. Até hoje, várias pessoas dessa família são
tidas como vultos históricos da cidade. Pois bem, ele demorou a chegar e nos surpreendeu em plena
execução da auditoria. Aí, desacatou-nos, mas, acabou se submetendo ante a ameaça de prisão.  
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No entanto, um ano após o senhor tomar posse na DRT, Segadas Viana deixou o
Ministério do Trabalho. 

Exatamente. Num momento dramático, em plena greve dos marítimos,13 ele cedeu o cargo a João
Goulart, a meu ver, um homem extraordinário. 
Em 1950, refugiado na Fazenda Itu, em São Borja, Vargas não queria saber nem da hipótese de
candidatura, e resistiu ao máximo, enviando, afinal, Salgado Filho para entender-se com os chefes do
Partido Social Democrático, no Rio de Janeiro. Ocorre que o emissário voltou ao pampa com a mosca
azul, cogitando da idéia de ser ele próprio candidato à Presidência. Informado de tudo, Getúlio não
deixou que o ex-ministro da aeronáutica sequer abrisse a boca, e alguém partiu para cima dele,
disposto a lhe dar uma bofetada. “Quem é?” – perguntei. “É Jango”.14 Assim nos conhecemos.
Chefe do PTB gaúcho e presidente nacional do partido, ao assumir o Ministério ele deu início a um
trabalho muito interessante de fortalecimento e desenvolvimento do sindicalismo. Depois de
Segadas Viana, que se rendera aos burocratas, Jango foi um ministro do Trabalho de verdade. A
essa altura, nosso relacionamento se estreitara, convertendo-se em amizade. Ele me deu todo o
apoio, enquanto estive na DRT. Antes, eu não era uma figura inteiramente decorativa, porém muito
em função da minha atitude pessoal. Com ele, eu me senti delegado do Trabalho pra valer! Era
prestigiado no cumprimento da lei.
Já em um prédio novo, ocupando três pavimentos, os serviços melhoraram muito. O número de
funcionários cresceu, sendo todas as vagas preenchidas por concurso. Respeitada pelo comércio e
pela indústria, o setor de Fiscalização alcançou índices inéditos de eficiência. Na sua gestão
ministerial, e sem deixar de manter diálogo com os trabalhadores, Jango prestigiou enormemente
as Delegacias do Trabalho em todo o país. 

Mas os empresários implicavam com ele.

Muito, embora em sua presença demonstrassem simpatia. O brasileiro tem essa característica esquizofrênica...
Vivemos como se esse não fosse um país de gente pobre, a maioria analfabeta ou semi-alfabetizada, onde apenas
1/3 da população possui algum nível de conhecimento. É alto, ainda hoje, o índice dos trabalhadores baianos sem
registro em carteira e sem salário fixo, ganhando comissão, ou seja, algo bem abaixo do salário mínimo. 

Como é que o reajuste de 100% do salário mínimo repercutiu na Bahia? 

Foi terrível! A proposta, obviamente aprovada por Getúlio, potencializou a aversão que os patrões
sentiam por Jango, e disseminou, entre os militares, desinformados ou mal informados, a idéia de que o
ministro do Trabalho desempenhava um papel deletério, contribuindo para arruinar a nação. Ele acabou
deixando o ministério...15 E, em 1955, o fato dele ter sido eleito vice-presidente da República, na chapa
de Juscelino Kubitschek, foi interpretado pelo empresariado e o alto comanda das Forças Armadas como
uma ameaça de continuidade da política getulista.

Entrevista Clemens Vaz Sampaio

�
147

então, que o Banco do Brasil congelasse as suas contas. O gerente telefonava, aflito: “Doutor Clemens,
pelo amor de Deus, anule esse ofício. Tenho comigo um monte de cheques desses sindicatos. Minha
posição está ficando insustentável”. – “Se pagar um único que seja, perde o emprego”. Ele que se
preocupasse; eu, não. Minha felicidade era não precisar ser delegado...
Nessa época, Artur Fraga presidia a Federação das Indústrias da Bahia, e compunha a diretoria um ex-
colega meu, Orlando Moscoso Barreto de Araújo, mais tarde deputado estadual pelo Partido Republicano,
PR, e vice-governador, na gestão de João Calmon. Aliás, ele chegou a assumir o governo da Bahia, em
janeiro de 1964. Enfim, ainda não tendo ingressado na política partidária, ele arrebanhou os “pelegos” e
foram de avião para o Rio de Janeiro, exigir que Segadas tornasse sem efeito os meus atos.
Quem me pôs a par dos acontecimentos foi Eduardo Carijó, chefe de gabinete do Segadas Viana.
Pelo telefone, ele me advertiu que congelar depósitos de sindicatos era uma prerrogativa
ministerial, fora da minha alçada, portanto. Dá-se que, rebuscando antigos papéis da DRT, eu
encontrara uma delegação de poderes assinada pelo ministro Morvan Dias Figueiredo, conferindo
ao meu antecessor absoluta autoridade sobre os sindicatos. Essa portaria, que jamais fora
revogada, estendia-se a mim. Segadas veio ao telefone, e eu lhe expliquei a situação. Mas ante a
sua insistência para que eu recuasse, encerrei nossa conversa, prometendo enviar minha demissão
por telegrama: “O senhor nomeia outro e faz o que julgar conveniente”. 
Naquele tempo, a Western demorava três a quatro dias para entregar uma correspondência.12

Segadas, porém, não perdeu tempo, e foi ao Catete, levando o decreto de nomeação do meu
substituto debaixo do braço. Competia apenas ao presidente da República demitir e nomear os
delegados do Trabalho de todo o país. Só que, ao invés de assinar, Getúlio ordenou a Landulfo que
providenciasse a minha ida ao Rio. Fui, carregando na pasta todos os documentos que embasavam
a posição que eu assumira. Vargas me recebeu e foi direto ao assunto. “O que é que está havendo
na DRT da Bahia?” Respondi no tom: “Estou seguindo a sua orientação, cumprindo a lei sem
transigir com os desonestos”. Ele balançou a cabeça, pegou o telefone e fez com que Segadas
mudasse de idéia no ato. O ministro ficou bonzinho, bonzinho... 

O senhor finalmente conseguiu que os sindicatos prestassem contas?

Todinhos. E aí, tendo acesso a contas totalmente desarrumadas, é que se pode avaliar a dimensão da
desgraça que ocorria. Conscientes da sua responsabilidade, eles vieram, todos, todinhos, empregados e
empregadores, pedir desculpas pelos erros. O imposto sindical era um rio de dinheiro!... 

O ministro não se sentiu desprestigiado? 

Ele era um homem inteligente e bastante competente. Conhecia bem o Ministério que, todavia, estava
sob domínio de um grupo de funcionários de carreira, para os quais a coisa pública não passava de
propriedade particular. 
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Era impossível!

À noite, Vargas me telefonou. Soubera de outra greve, desencadeada pelos empregados da Valença
Industrial, a mais antiga fábrica de tecidos em atividade, no Brasil, sediada na cidade baiana a que deu
origem e que leva seu nome. Ordenou que eu pegasse o primeiro vôo e fosse para lá. Às 5 horas da
manhã, embarquei num DC-3 da Panair, e fui fazendo escalas em Vitória, Porto Seguro, Canavieiras,
Ilhéus, até chegar a Salvador – às seis da tarde! A fim de ganhar tempo, pedira ao comandante que
passasse um rádio, solicitando outro avião, que me levasse à Valença. Pulei de um para o outro!...
Chegando, fui direto ao sindicato: “Greve, por que greve?” – “Porque não nos pagam.” – “Eu expliquei.
Isso é manobra dos patrões; eles suspendem o pagamento e culpam Getúlio Vargas pela agitação”. Finda
a reunião, voltaram todos aos seus teares.

O senhor acredita que os trabalhadores, com esse procedimento, demonstravam um sincero
desejo de não trazer problemas para Vargas?

Sem dúvida, sem dúvida.

E nas assembléias, ninguém o aparteava ou retrucava?

Com certeza. Sobretudo os comunistas. Eles defendiam a manutenção da greve, enquanto os patrões não
cumprissem as normas legais. Eu replicava, dizendo tratar-se de um momento de exceção. De fato, o
presidente da República estava sendo apontado como o responsável pelo tumulto irrompido após o
assassinato do major Rubem Vaz.16 Aliás, que era meu primo, posto que filho de tia Porcina, irmã de
Dona Estela, minha mãe. Ele era um patriota honesto, mas estava iludido por Carlos Lacerda,17 contra
quem me bati, ferozmente, depois que me elegi deputado federal, pelo PTB, em 1955. Boquirroto,
covarde, Lacerda fugia de mim, desde o dia em que ameacei dar-lhe uns tabefes.  

Voltando às greves, o senhor foi surpreendido pelo suicídio de Vargas ainda em Valença... 

Na véspera, às 23hs, estive na fábrica da Valença, cumprimentando os trabalhadores que haviam
atendido ao apelo de retornar ao trabalho. Saindo de lá, peguei um táxi e tomei o rumo de Amargosa,
distante cerca de 60 km, a fim de visitar minha parentela. Às 6 horas da manhã, eu dormia ao lado do
motorista, quando um carro passou em sentido contrário, buzinando. Acordo. Era um conhecido. Ele salta
e me conta a notícia: “O presidente deu um tiro no peito”. Fiquei desorientado, perdi a calma e segui
direto para Salvador. 
Na DRT, limpei as gavetas e escrevi um telegrama ao senhor Café Filho,18 pedindo demissão em
caráter irrevogável, “para não servir a um governo de ladrões e assassinos”. Já encastelado na Casa
Militar, Juarez Távora ordenou a minha prisão.19 Os “canas”, obedecendo ao chefe de polícia,
Laurindo Régis, foram me encontrar no meio da rua, participando de uma manifestação popular.
Gritei: “Querem me prender!” A massa os botou pra correr. 
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Foi uma surpresa, para o senhor, a saída de Jango do Ministério do Trabalho?

Já esperávamos. Tanto ele, como eu, sabíamos da penetração, na caserna, das intrigas do poder
econômico. Quem o sucedeu foi Hugo de Faria, a quem Jango nomeara chefe de gabinete na tentativa de
reduzir as pressões que sofria. Eu me referi ao fato dele não me aceitar bem na DRT. Mas, com o tempo,
tornamo-nos camaradas; com restrições, evidentemente. Inclusive, viajamos juntos à Europa, para
participar da Conferência Internacional do Trabalho: eu, representando o governo brasileiro e ele, a
Federação das Indústrias. Não era rico, mas expansivo e gentilíssimo, além de muito educado, muito fino.
Sabia, como se diz, onde as cobras dormiam. Acabou conquistando a amizade de Jango, que era afável e
amigo de todos. Hugo mantinha contato com os militares, e isso também deve tê-lo ajudado a assumir o
Ministério do Trabalho, naquela conjuntura gravíssima.   

Como é que o senhor enfrentou as greves que ocorreram durante a sua passagem pela
DRT? 

A greve é um direito estabelecido por lei, que só ocorre quando os interesses financeiros se sobrepõem às
garantias trabalhistas. São os endinheirados, através da imprensa, que disseminam a idéia de que o
governo é responsável pelo não atendimento das reivindicações. Nos anos 1950, o que motivava as
greves era, principalmente, o não-pagamento de salários. Ciente disso, e tendo se tornado alvo de uma
campanha que atribuía à Presidência da República o incentivo aos movimentos grevistas, Getúlio pediu-
me que viajasse ao Rio Grande do Sul, onde ocorria uma greve, para convencer os trabalhadores a
retornar ao trabalho. Isso foi no dia 18 de agosto de 1954 – a menos de uma semana do seu suicídio.
“Vai rápido” – ele me disse.
Sem ao menos almoçar, peguei o avião para Porto Alegre e, de lá, para Pelotas e Rio Grande, onde
os operários encarregados da construção de uma rodovia tinham cruzado os braços. No meio da
lama, conversei com eles e me inteirei de suas demandas. 

O senhor foi sozinho?

Sozinho. Em seguida, procurei os patrões e fiz ver a eles que estavam agindo ilegalmente, e que eu só
pretendia chegar a um acordo. Debalde! Topei com uma resistência absolutamente tenaz. Voltei aos
trabalhadores e lhes disse que, apesar de vítimas, era preciso suspender a parede: “Vocês foram lesados
por seus patrões, que acusam o Dr. Getúlio de fomentar a desordem. Devemos provar que isso é mentira”.
Disciplinadamente, de manhã bem cedo, todos retomaram o trabalho. 
Regressei ao Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, pela manhã, e me dirigi ao Catete. Recebido pelo
presidente, relatei os fatos. Ele me pareceu abatido, embora alegasse estar bem. Convidou-me para
uma homenagem que os portuários iriam lhe prestar, às 18 horas. Reencontrei-o, no meio da
multidão, com um aspecto ainda pior. Mas quem poderia imaginar...
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1 A depressão que afetou a economia mundial entre 1929 e 1934 foi a mais longa e profunda recessão econômica já
experimentada até hoje. Ela se anunciou, ainda em 1928, por uma queda generalizada nos preços agrícolas internacionais.
Mas o evento marcante, foi a crise financeira detonada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 24 de outubro de 1929.
O fato de que, já nessa época, os Estados Unidos ocupasse uma posição hegemônica na economia capitalista mundial,
como maior potência industrial e financeira, foi determinante para que a crise assumisse proporções mundiais. Foram
grandes os efeitos da depressão norte-americana sobre a economia brasileira. Em 1930, o produto nacional bruto sofreu
uma queda de 18,7%, a que se seguiu uma nova diminuição, de 11,7%, em 1931. A recuperação só veio após o
encerramento da Revolução Constitucionalista de 1932, portanto, o país começa a sair da crise em 1933. Ver:
www.cpdoc.fgv.br [acesso em 21/01/2007].

2 Força Expedicionária Brasileira, FEB, é o nome dado à divisão de infantaria, constituída em 9 de agosto de 1943 e
enviada à Itália em 1944, para lutar contra os países do Eixo (Alemanha, Itália e Japão). A designação FEB passou a
englobar as forças brasileiras de terra, mar e ar, que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Ver: Dicionário Histórico
Bibliográfico Barsileiro.

3 Getulio Dornelles Vargas (1882-1954) foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul de 1923 a 1926, quando foi indicado
pelo presidente Washington Luiz para assumir o Ministério da Fazenda. Permaneceu no cargo até dezembro de 1927, já
que, no mês anterior, havia sido eleito presidente do estado do Rio Grande do Sul. Nas eleições de março de 1930, Vargas
se apresentou como o candidato de oposição ao governo federal, mas foi derrotado nas urnas por Júlio Prestes, candidato
da situação. Uma onda de insatisfação contra o estado de coisas reinante no país acabou desembocando na chamada
Revolução de 30, movimento que, iniciado em Porto Alegre, no dia 3 de outubro, destituiu o presidente Washington Luiz e
conduziu Vargas ao poder. Um mês depois do início da revolução, Vargas tomou posse como chefe do Governo Provisório.
Votada uma nova Constituição, em 16 de julho de 1934, no dia seguinte, Vargas foi eleito pelo Parlamento para um
mandato de quatro anos na Presidência da República. Em 10 de novembro de 1937, sob o pretexto de que o país estava
ameaçado pela subversão, assinou uma nova Constituição, que determinava o fechamento do Poder Legislativo, destituía
os governadores estaduais, e colocava nas mãos do presidente poderes ditatoriais. Derrubado em 29 de outubro de 1945,
Vargas voltou ao poder, em 1950, como presidente eleito. Em 24 de agosto de 1954, pressionado a renunciar por
acusações de corrupção, acabou por se suicidar. Joaquim Pedro Salgado Filho (1988-1950) foi nomeado ministro do
Trabalho, Indústria e Comércio, em abril de 1932, em substituição a Lindolfo Collor. Permaneceu no cargo até julho de
1934, sendo substituído por Agamenon Magalhães. Ver: DHBB.

4 O general Eurico Gaspar Dutra (1883-1974), ministro da Guerra do governo Getúlio Vargas entre 1936 e 1945, foi lançado
candidato presidencial do Partido Social Democrático, PSD, durante a crise final do regime do Estado Novo, em 1945, contra
o candidato udenista, brigadeiro Eduardo Gomes. Mesmo tendo articulado a deposição de Vargas, Dutra contou com o
apoio do PTB e das principais lideranças “queremistas”, que preferiram apoiá-lo a votar nas forças de oposição a Vargas,
articuladas na legenda da União Democrática Nacional, UDN. Dutra foi eleito presidente em 1945 e governou entre 1946 e
1951, sendo sucedido por Getúlio Vargas. Ver: DHBB.

5 Landulfo Alves de Almeida (1893-1954) foi interventor no estado da Bahia entre 1938 e 1942, durante o Estado Novo.
Foi também eleito senador pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) da Bahia, nas eleições de 1950. Ver: DHBB.

6 José Gomes Talarico nasceu em São Paulo em 1915. Em 1945 foi um dos fundadores do PTB, juntamente com José
Segadas Viana e outros. Ligado ao movimento queremista, que defendia a continuidade de Vargas e a convocação de uma
Assembléia Nacional Constituinte, apoiou o presidente da República e foi preso ao tentar organizar a resistência, quando
de sua queda em outubro de 1945. Durante o governo de João Goulart, entre 1961 e 1964, Talarico ganhou projeção
como o assessor sindical do presidente, continuando seu fiel amigo durante todo o exílio do ex-presidente. Ver: DHBB.
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Houve violência, nas ruas de Salvador, durante a onda de protestos pelo suicídio de
Getúlio? 

Sim. Uma semana antes, a praça da Sé fora palco de um comício durante o qual Régis Pacheco,20

governador do estado, e Otávio Mangabeira,21 ex-governador, pediram a renúncia de Vargas. Pois, então,
no dia 24, ao passar por aquele logradouro, o povo queimou o palanque que ainda permanecia armado.
Depois, rumou para o palácio da Aclamação, no Campo Grande, onde entrou em choque com a polícia e
tropas da aeronáutica. Mas, debaixo de uma saraivada de tiros, tivemos de debandar.

O senhor estava lá?

Sim. E os protestos continuaram. Na porta da minha loja, diante do retrato de Getúlio Vargas, o povo
colocou velas, e impediu, nos dias subseqüentes, que a polícia desfizesse o que parecia um altar. 

O senhor não tinha medo de invadissem a sua loja?

Graças a Deus, esse item, medo, não entrou na composição da minha índole. Além do mais, sou
totalmente desvinculado de bens materiais. Por isso me tornei político, numa época em que tudo era
completamente diferente de hoje. Para começar, a lei não exigia que o cidadão, para ser candidato, se
inscrevesse num partido um ano antes das eleições. Essa exigência é imoral. Por quê? Porque não existem
partidos políticos responsáveis, tudo é fingimento, oportunismo. Nessas condições, uma legislação dessa
natureza apenas impede que sejam políticos os homens de bem, que trabalham no serviço público ou na
atividade privada, que lutam, cotidianamente, pela sua sobrevivência e a da sua família. O cidadão não
tem tempo de atuar num partido, e quando aparece uma oportunidade, ele está impedido!... 

Pois bem, mas o senhor se candidatou a deputado. 

Como eu disse, as regras eram outras. Elegi-me deputado estadual em 1954. Foi uma decisão repentina.
Quinze dias após a morte de Getúlio Vargas, precisamente no dia 8 de setembro de 1954, o senador
Landulfo Alves esteve em minha casa; éramos amigos, mas amigos mesmo, confiantes, leais. Contrariando
a opção que eu havia feito, de abandonar a vida pública e voltar aos meus interesses particulares, ele
pretendia que eu seguisse carreira política. Argumentava que eu teria uma contribuição a dar, prestando
algum esclarecimento em relação aos acontecimentos que o país acabara de viver. Queria que eu
disputasse uma cadeira na Câmara dos Deputados, mas preferi concorrer à Assembléia Legislativa.
Marcado para 3 de outubro, o pleito estava em cima da hora. Mas fui eleito, juntamente com Waldir
Pires22 e Antônio Carlos Magalhães.23 No ano seguinte, quando JK conquistou a Presidência da República,
eu me tornei deputado federal pelo PTB da Bahia. E aí, comecei uma outra etapa de minha vida. 
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16 Na madrugada do dia 5 de agosto de 1954, ao voltar de um comício no Colégio São José, Carlos Lacerda sofreu um
atentado na entrada do edifício onde morava, na rua Tonelero, em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro. O jornalista foi
ferido no pé, mas o major-aviador Rubem Vaz, que naquele dia lhe dava proteção, foi morto. O governo foi acusado, e
Lacerda, de pronto, levantou a suspeita de que o alto escalão governamental estivesse envolvido diretamente no
planejamento e na execução do atentado de que fora vítima e que acabara provocando a morte do oficial. Esse episódio
foi crucial para o agravamento da crise que levou ao suicídio de Vargas, ainda no mesmo mês. Ver: www.cpdoc.fgv.br
[acesso em 21/1/2007]

17 Carlos Lacerda (1914-1977), um mês antes de morrer, concedeu aos jornalistas de O Estado de S. Paulo uma longa
entrevista, que foi publicada em livro em 1978 pela Ed. Nova Fronteira, sob o título de Depoimento. Foi aluno da
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, de 1932 a 1934. Abandonou o curso e passou a se dedicar à criação da Aliança
Nacional Libertadora (ANL), fundada em 1935. Rompendo com o movimento comunista em 1939, a partir de então se
dedicou ao jornalismo. Em 1947, foi eleito vereador no Distrito Federal na legenda da União Democrática Nacional (UDN),
mas renunciou ao mandato meses depois. Em 1950 fundou a Tribuna da Imprensa, jornal em que moveu ferrenha
campanha de oposição a Getúlio Vargas. Deputado federal pela UDN do Distrito Federal de 1955 a 1960, neste último ano
foi eleito governador do recém-criado estado da Guanabara (1960-1965). Apoiou o golpe militar de 1964, mas foi cassado
pelo AI-5, em 30 de dezembro de 1968. Ver: DHBB.

18 João Café Filho (1899-1970) foi eleito, pelo Partido Social Progressista (PSP), vice-presidente da República na chapa
encabeçada por Getúlio Vargas, nas eleições presidenciais de 1950. Com o suicídio de Vargas, em 24 de agosto de 1954,
Café Filho assumiu a Presidência. Ele se afasta do cargo em 3 de novembro de 1955, devido a um problema de saúde.
Assume Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. No dia 11, um movimento militar, liderado pelo general
Henrique Teixeira Lott, destitui Carlos Luz, que é substituído por Nereu Ramos, vice-presidente do Senado. O objetivo da
ação era neutralizar uma conspiração, tramada para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, eleito presidente em 3 de
outubro. Em 22 de novembro o Congresso aprovou o impedimento de Café Filho de retornar a presidência por considerá-
lo suspeito de envolvimento na conspiração contra a posse dos candidatos eleitos. No dia 25, Nereu Ramos decretou
estado de sítio, que vigorou até a posse de JK, em janeiro de 1956. Em 1961, Café Filho foi nomeado pelo governador
Carlos Lacerda para o cargo de ministro do Tribunal de Contas do Estado da Guanabara, onde permaneceu até aposentar-
se em 1969. Ver: http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/index.htm [acesso em 6/2/2007]

19 Juarez do Nascimento Fernandes Távora (1898-1975) era militar e participou da Coluna Prestes que, durante cerca de
dois anos, percorreu o interior do Brasil, em campanha contra o governo do presidente Artur Bernardes. Após a Revolução
de 1930, no mês de novembro, já com o novo governo, assumiu o Ministério da Viação e Obras Públicas, por alguns dias.
Em janeiro de 1931, foi designado delegado militar junto aos dirigentes dos estados do Norte e Nordeste, passando, por
isso, a ser chamado de "vice-rei do Norte" pela imprensa. Entrou em conflito com Vargas e após sua queda, retornou as
atividades políticas filiando-se à União Democrática Nacional (UDN), partido político antigetulista. No ano de 1962,
elegeu-se Deputado Federal pelo Estado da Guanabara, pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Apoiou o golpe militar e, no
governo Castelo Branco, dirigiu o Ministério da Viação e Obras Públicas, até o ano  de 1967. Ver:
http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/index.htm [acesso em 6/2/2007]

20 Luís Régis Pacheco Pereira (1895-1987) participou da fundação do Partido Social Democrático, PSD, e foi eleito
deputado Constituinte em 1946. Régis Pacheco apoiou Otávio Mangabeira, da União Democrática Nacional, UDN, que foi
eleito nas eleições para o governo do estado da Bahia em 1947, e foi o seu sucessor, sendo também eleito governador da
Bahia nas eleições de 1950. Ver: DHBB.
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7 O movimento político-militar de 31 de março de 1964 depôs o presidente João Goulart, o Jango, e instalou uma
ditadura de vinte anos no Brasil.

8 José de Segadas Viana (1906-1991) foi um dos fundadores do PTB, ocupando o Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio entre 6 de setembro de 1951 e 17 de junho de 1953, durante o segundo governo Vargas (1951-1954). Ver:
www.mte.gov.br [acesso em 20/01/2007]

9 Morvan Dias de Figueiredo (1890-1950) foi ministro do Trabalho, Indústria e Comércio entre 30 de outubro de 1946 e 30
de setembro de 1948, durante o governo Dutra (1946-1951). Ver: DHBB.

10 Hugo de Araújo Faria (1915-1987) foi representante do Ministério do Trabalho nos conselhos regionais do Serviço
Social da Indústria, Sesi, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, na Bahia, entre 1947 e 1951. Foi
ministro interino do Trabalho em 1954, em substituição  João Goulart, de quem foi chefe de gabinete. Ver: DHBB.

11 O Imposto Sindical foi previsto  nos artigos 578 a 610 da  Consolidação das Leis do Trabalho, consistindo no desconto de um dia
de trabalho por ano, sempre no mês de março, de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. A compulsoriedade do imposto era
justificada pelo monopólio da representação sindical, consistindo em fonte de imensos recursos para as máquinas sindicais de
empregadores e empregados, especialmente as federações e confederações. As empresas descontavam nas folhas de pagamento,
sendo o montante dividido da seguinte forma: 20% para o Ministério do Trabalho, 5% para as confederações, 15% para as
federações e 60% para os sindicatos. Tal imposto, que começou a ser recolhido nos anos 1940, foi criado para dar vida aos sindicatos,
atraindo sócios, pois seus recursos se destinavam a serviços assistenciais (jurídicos, médicos, de lazer etc), mas se transformou em
fonte de corrupção e burocratização sindical. Combatido por muitos sindicalistas e políticos, desde os anos 1950, não sofreu grandes
alterações, nem com a Constituição de 1967, quando seu nome mudou para Contribuição Sindical, nem mesmo com a Constituição
de 1988, que acabou com a tutela do Ministério do Trabalho sobre as organizações sindicais. A proposta de sua extinção é um dos
pontos presentes no projeto de reforma sindical que se encontra em curso. Ver: http://www.sinsesp.com.br/contribuicoes.htm,
http://www.pstu.org.br/campanha_trabalhista_materia.asp?id=3352&ida=20 [acesso em 7/2/2007]

12 A Western Union é uma companhia telegráfica criada em 1856 nos Estados Unidos. Atualmente a Western Union é
líder global no serviço de transferência monetária. Ver: www.westernunion.com [acesso em 21/1/2007]

13 A greve dos marítimos começou em 16 de junho de 1953, ameaçando a paralisação dos portos do Rio de Janeiro, Santos e
Belém, o que política e economicamente era muito grave, pois o transporte do país se fazia, na época, ou por ferrovias ou por mar.
As reivindicações eram as seguintes: pagamento de um abono de emergência e adicionais, do salário-família e de qüinqüênios para
a oficialidade; criação de um plano de carreira; regulamentação da jornada de trabalho a bordo, além de melhorias na alimentação.
Passados dez dias, em 25 de junho, após muitas assembléias sindicais, um acordo foi celebrado e as reivindicações foram atendidas.
Ver: FERREIRA(Coord). João Goulart: entre a memória e a história. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

14 João Goulart era presidente do diretório e da comissão executiva do PTB no Rio Grande do Sul (1950-1952), e foi em
sua estância que Vargas, durante as comemorações de seu aniversário, em 19 de abril de 1950, lançou-se candidato à
presidência da República. Ver: DHBB.

15 João Goulart (1919-1976) foi nomeado, em junho de 1953,  ministro do Trabalho do governo Vargas. Em janeiro de 1954,
iniciou estudos para a apresentação, ao Congresso Nacional, de um projeto de duplicação do salário mínimo. Nesse momento,
crescia a pressão dos trabalhadores pelo aumento, o que contrariava a política de estabilização desenvolvida por Oswaldo Aranha,
ministro da Fazenda. As reações por parte dos oposicionistas e de setores militares foi muito grande e, em 22 de fevereiro de
1954, Jango teve que apresentar um pedido de demissão. Entretanto, em 1º de maio, Dia do Trabalho, Getúlio Vargas anunciou o
novo salário mínimo, nos termos anteriormente propostos. Ver: http://www.cpdoc.fgv.br/comum/htm/ [acesso em 07/2/2007]
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Almino Monteiro Álvares Affonso

Meu nome é Almino Monteiro Álvares Affonso e nasci na cidade de Humaitá, no estado do Amazonas, no

dia 11 de abril de 1929, filho de Bohemundo Álvares Affonso e Dolores Monteiro Álvares Affonso. Meu

pai nasceu no Ceará e estudou medicina, no Rio de Janeiro, até o quinto ano, mas viu-se obrigado a

abandonar o curso para, com seu irmão, dar sustento à família, como seringalista. Foi para a Amazônia e

acabou prefeito de Porto Velho. Mas sua família era do Rio Grande do Norte. Meu avô,  Almino Álvares

Affonso, foi líder abolicionista e deputado constituinte, em 1891, chegando ao Senado da República.

Morreu cedo, relativamente, e por circunstâncias advindas de sua morte, é que a família acabou dando

com os costados no Amazonas e ali se radicou. Meu avô Almino nos deixou de herança uma história

marcante de lutas sociais e políticas, na região que vai de Mossoró, no Rio Grande do Norte, passando

por Fortaleza, no Ceará, até o Amazonas. São os três primeiros estados a libertar seus escravos, entre

1883 e 1884, muito antes da Lei Áurea.1

Meu avô materno era um português, nacionalizado brasileiro: o comendador José Francisco Monteiro. Ele

veio para o Brasil com 10 anos de idade, não se sabendo direito como ou porque razão. O fato é que se

transformou num empresário, em Belém do Pará. Daí, jogou-se numa aventura fantástica, fixando-se no

extremo sul do Amazonas, na região do rio Madeira, onde se tornou um grande seringalista. Fundou uma

cidade, construiu uma bela cidade, Humaitá, considerada a “Princesa do Madeira”. E doou tudo isso ao

estado do Amazonas. Doou. Então, foi um líder político enquanto viveu na região. Na época, chamava-se

superintendente, em vez de prefeito. Ele foi superintendente várias vezes. Ele era a maior liderança em uma

extensão quase infindável de terras, que iam até a fronteira de Santo Antônio, no estado de Mato Grosso.

Um território enorme! Mas o senhor tem irmãos?

Sim. Nós somos seis. Minha irmã mais velha, Matilde, foi normalista e está aposentada. Eu venho logo

abaixo dela e, depois de mim, Frederico, engenheiro agrônomo; Raimundo, advogado e empresário, em

São Paulo; Abigail, funcionária pública, em Rondônia; e José, o caçula, professor de desenho industrial. 

�
155

21 Otávio Mangabeira (1886-1960) foi deputado federal pelo estado da Bahia em diversas legislaturas entre 1912 e 1937.
Foi eleito governador do estado da Bahia, em janeiro de 1947, e senador, pelo mesmo estado, em 1959. Ver: DHBB.

22 Francisco Waldir Pires de Souza nasceu em Acajutiba, na Bahia, em 1926. Foi deputado estadual pela Bahia em 1955-1959
pelo Partido Trabalhista  Brasileiro (PTB), e deputado federal por três vezes: 1959-1963, 1991-1995 e 1999-2003. O
primeiro destes mandatos foi pelo Partido Social Democrata (PSD), a seguir pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) e,
por fim,  pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi também eleito governador da Bahia (1987-1989), pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. Waldir Pires foi ainda consultor Geral da República entre 1963 e 1964, durante
o governo João Goulart e ministro da Previdência e Assistência Social entre 1985 e 1986, durante o governo de José
Sarney. É ministro da Defesa do governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006). Ver:
http://www.radiobras.gov.br/governo/ministerio/lula_corregedoria.htm [acesso 6/2/2007]

23 Antônio Carlos Peixoto de Magalhães nasceu em Salvador em 1927. Em 1958, pela União Democrática Nacional (UDN),
conseguiu seu primeiro mandato de deputado federal, renovado em 1962. Reeleito deputado federal em 1966, pela Arena,
licenciou-se para ocupar o cargo de prefeito de Salvador, para o qual fora convidado pelo governador Luiz Viana Filho. Em
1970 foi eleito indiretamente para o seu primeiro mandato no governo da Bahia. Em 1978 conseguiu se eleger novamente
governador. Antônio Carlos Magalhães foi ministro das Comunicações no governo Sarney (1985-1990). Em 1990, elegeu-
se pela terceira vez para o governo da Bahia por uma coligação liderada pelo Partido da Frente Liberal, PFL. Foi ainda eleito
em 1994 para o Senado pelo PFL da Bahia, e reeleito em 2002. Ver:  [acesso 6/2/2007]
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Esta entrevista foi realizada por Ângela de Castro Gomes e Marcelo Timótheo da Costa, na cidade de São Paulo, em 19 de outubro
de 2006.
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Mudei-me para lá em 1950. Fui morar numa pensão de estudantes bem melhor que a de Manaus, situada na
rua Domingos de Moraes, pertencente a Dona Cecília, uma senhora negra baiana, extremamente simpática e
excelente cozinheira. O meu ponto de apoio foi um primo, sobrinho de minha mãe, Adalberto Ferreira do
Valle, principal acionista e presidente da Prudência Capitalização. A empresa ficava na rua José Bonifácio e,
terminadas as aulas, bastava atravessar o Largo do Ouvidor para chegar a meu trabalho.

O encanto era pela poesia; o direito, portanto, foi a sua segunda opção. 

O ganha-pão, que justificou a mudança para um grande estado, e a perspectiva de um horizonte maior.
Muito acanhada, Manaus à época, estava com o sistema elétrico em colapso. Meus pais não queriam que
eu viajasse, temiam os problemas que poderiam atormentar o filho distante. Mas insisti; aquele ambiente
me sufocava. O transporte aéreo era raro e custava caro, por isso embarquei num avião da Força Aérea
Brasileira, FAB, e comecei vida nova com gratuidades. 

Mas tendo vindo em busca da poesia, o senhor acabou encontrando a política. 

Sim, eu trazia essa expectativa. E, de fato, encontrei um núcleo de poetas na minha turma de 2º ano de
direito: Renata Pallottini, que além de poetisa, também se projetou como autora teatral; Hilda Hilst,
escritora e dramaturga; Fernando Whitaker, cientista político e desembargador; Décio Pignatari,
concretista de renome; Augusto de Campos, tradutor, ensaísta, crítico literário e musical. No final das
aulas, nos encontrávamos num lugarzinho que passamos a chamar Umuarama – o lugar do encontro, na
linguagem indígena. Ali nos emplumávamos!... Foi uma grande frustração, quando não consegui me
realizar como poeta. Mas logo a seguir me senti convocado pela política.
Em Manaus, já fora deflagrada a luta pelo monopólio estatal do petróleo, e por conta dela fiz os meus
primeiros experimentos de orador em praça pública. Em São Paulo, me incorporei, imediatamente. Sem
descuidar do direito, que lastreava o pensamento, abrindo espaços à reflexão.

O grupo de poetas integrou-se à Campanha do Petróleo?

Não, eram dois grupos rigorosamente distintos. O segundo dedicava-se à oratória, ao debate, e montava
torres de petróleo simbólicas no Largo de São Francisco, nos bairros de São Paulo, em cidades do interior
do estado. Nele, destacava-se a figura de Rogê Ferreira,6 socialista e participante ativo das lutas sociais
daquele momento.

E a faculdade? De que matérias o senhor mais gostava? Que professores chamavam sua
atenção? 

O direito constitucional era, por natureza, o que mais me empolgaria. A cargo de um livre docente, o
professor Pinto Pereira, um senhor de idade avançada, extremamente humilde, mulato escuro, filho de
escrava, me entristecia vê-lo no declínio da carreira, sabendo que fora um grande orador. Por
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Dr. Almino, o senhor tem recordações do que se conversava em sua casa, quando era
pequeno? Afinal, sua família tinha tradição política pelo lado paterno e materno. Falava-se
de seus avós, de política?

De uma forma direta ou indireta, essas duas histórias, que eram histórias políticas, permeiam a minha
infância e a minha adolescência de maneira própria à idade. Meu pai, inclusive, tornou-se prefeito de
Porto Velho em 1938, época do Estado Novo, em plena ditadura de Vargas.2 Foi, portanto, muito mais um
administrador do que uma liderança política. Mas, talvez por ser um homem muito fechado, evitava as
lembranças antigas. As histórias que ouvi, diziam respeito mais à saga do avô fundador da cidade, do que
aos feitos do avô pioneiro abolicionista, de quem eu herdei o nome. Só gradualmente, passei a ter uma
visão mais completa a respeito da grandeza, se me permitam, de meu avô paterno. No Rio Grande do
Norte, perto de Mossoró, há um município chamado Almino Affonso. Lá, ainda hoje, ele é considerado
um herói. Soube disso por intermédio de Luiz da Câmara Cascudo3 – e me senti iluminado! 

O senhor fez os primeiros estudos em Humaitá?

As primeiríssimas letras, sim, em Humaitá, no grupo escolar Oswaldo Cruz, fundado pelo meu avô, com o nome
do médico sanitarista que salvou a região do impaludismo, do beribéri.4 Tudo que existia na cidade fora
construído por ele, que apesar de não ter instrução formal, possuía visão. O prédio da Prefeitura é uma beleza,
ocupa um quarteirão inteiro; a biblioteca municipal, um casarão! Meu pai deixou o seringal por conta dos filhos –
para poder educá-los – quando eu tinha 5 anos de idade; mudamo-nos para Porto Velho, onde cursei o primário.
Fiz o ginásio em Manaus, no Colégio Dom Bosco. Nas férias, voltava a Porto Velho, entregue aos cuidados do
comandante do navio. Tinha apenas 11 anos... Sentia-me muito mais solto do que meus netos, atualmente.
A experiência que tive no internato foi totalmente negativa, constituindo-se num exemplo cabal de sua
mais completa inadequação em termos educacionais. Menino, ainda, jurava a mim mesmo jamais privar os
meus filhos da liberdade, submetendo-os a um sentido de ordem baseado na repressão. A quantidade de
castigos que sofri!... Não por ser moleque, mas falador. Um dia, escrevi a meu pai, implorando para que me
tirasse de lá: “O senhor não faz idéia do que é o Inferno”. As cartas eram censuradas! 

Esse tipo de experiência é muito comum. Castigos, censura de cartas etc, havia tudo isso.
Os colégios internos, religiosos principalmente, eram muito repressivos. Mas, enfim, o
senhor ultrapassou essa fase e foi estudar direito.

Antes, conclui meus estudos no Colégio Estadual do Amazonas, um externato, verdadeira bênção dos deuses.
Felizmente, o Dom Bosco não ia além do ginasial. Morava numa república de estudantes e era acolhido, para
as refeições, por um grande amigo de família, o desembargador Stanislau Affonso. Em sua casa havia uma
bela biblioteca. Fiz o 1º ano de direito, em Manaus, no ano de 1949. Sonhando ser poeta, queria morar em
São Paulo!... A Faculdade das Arcadas,5 no Largo de São Francisco, era a casa de Castro Alves, Álvares de
Azevedo, Fagundes Varela, e o direito, uma espécie de ponte para alcançá-los. 
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E o senhor ficou famoso como orador. Quem o apelidou de “Uirapuru da eloqüência”?

Sei lá!... Alguém inventou isso. Um ano depois, fui eleito presidente da União Estadual dos Estudantes de
São Paulo. A essa altura, como liderança estudantil de expressão nacional, a carreira política passou a me
prender, a me encantar. 

Sua formatura foi em 1953 ou 1954?

A turma é de 1953, mas a solenidade de formatura realizou-se em janeiro de 1954. Foi quando ingressei
no Partido Socialista Brasileiro. Num primeiro momento, eu abraçara as lutas nacionalistas, em defesa do
petróleo e dos minerais atômicos, e fora contra a cessão da ilha de Fernando de Noronha,7 mas a leitura
de alguns textos marxistas me despertou, gradualmente, para os aspectos sociais. Então, o ideário
socialista se impôs. Entramos juntos, no PSB, Fernando Gasparian,8 recentemente falecido, Rubens Paiva,9

Adriano Branco e talvez uns quinze ou vinte colegas. De pronto, me candidatei a vereador e fui derrotado
magnificamente. 
O PSB não passava de um grêmio, embora contasse, no plano nacional, com grandes figuras como João
Mangabeira e Alípio Corrêa Netto;10 em São Paulo, destacavam-se Rogê Ferreira e Germinal Feijó.11

Havia, ainda, uma “bancada” de intelectuais, formada pelos trotskistas Febus Gikovate, Fulvio Abramo,
Aziz Simão e, se não me engano, Arnaldo Pedroso D’Horta. Travava-se, internamente, uma intensa luta
contra eles, apenas atenuada pela atuação do Dr. Lívio Xavier, advogado, que traduzira o clássico Minha
vida, de Trotsky. Apesar de um derrame que sofrera na juventude, aquele homem possuía uma cabeça
extraordinária. Esse era o núcleo, em torno do qual gravitavam algumas lideranças operárias, ou de
origem operária, em contato com Paulo Singer e sua mulher, Eveline Pape, pais de André Singer, atual
porta-voz da Presidência da República.

Perdida a eleição para a Câmara dos Vereadores, em São Paulo, o senhor voltou a se
candidatar a deputado federal, mas pelo Amazonas, em 1958. 

É verdade, lancei-me pelo Amazonas. Mas antes, tentara ser candidato a deputado estadual pelo Partido
Socialista Brasileiro em São Paulo, e vi, com clareza, mais uma vez, que não tinha chance alguma. Enquanto
isso, um companheiro da minha geração, como Gilberto Mestrinho, se candidatava ao governo do estado do
Amazonas. Então vários colegas me chamaram: “Venha para cá”. E eu fui; uma loucura completa... Fui e me
lancei pela legenda do Partido Social Trabalhista (PST), pois o PSB não existia, no estado. O único partido
que tinha semelhança ideológica com a visão do PSB era o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que na época
era liderado pelo Plínio Ramos Coelho, um homem de compromisso popular, nacionalista. O PTB crescera
muito no estado, mas o número de candidatos possíveis era restrito. Aí ele fez uma aliança com o PST e fui
lançado com o compromisso de que, se eleito, automaticamente estaria no PTB.
Recém casado, viajei a Manaus e fiz uma campanha de três meses. Por incrível que pareça, ganhei. Havia
sete cadeiras em jogo, e disputei com vereadores, deputados estaduais, secretários de estado, todos de terno
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coincidência, não chegou à cátedra. E eu me pergunto se a cor de alguma maneira não influenciou. Além
dele, havia o professor Cesarino Júnior, negro também, que ensinava direito do trabalho, ou direito social,
como ele dizia. O metódico professor Basileu Garcia lecionava direito penal, e ao ouvi-lo, me apaixonei
pela matéria. O professor de direito comercial era Waldemar Ferreira, homem extremamente culto, mas
rococó, na sua maneira de falar e escrever. Polemista, opôs-se à criação da Justiça do Trabalho e debateu
com Oliveira Vianna. Outro muito humilde foi o professor Alvino Lima, que nos ministrava aulas de
direito civil; expositor ruim, eu demorei a valorizá-lo. Lembro-me de ter comparado a sua tese sobre
direitos pessoais, com Rui, que os defendia, numa monografia que “cometi”. De Miguel Reale, pelas suas
idéias fascistas, sempre mantive distância.

E o curso lhe pareceu bom?

Excelente. Os professores, embora não me encantassem, eram brilhantes, e eu fui bom aluno. Excetuando
direito processual civil, matéria em que prestei exame oral, passava por média sempre. Só não era o
primeiro... Aliás, primeiríssimo da turma, Boris Fausto ganhou todos os prêmios e se tornou um grande
historiador. 

Como se deu o seu ingresso na política estudantil? 

Comecei a ganhar certa notoriedade no aniversário de Pinto Pereira, quando um colega maldoso levantou-
se, em plena sala de aula, e me indicou para discursar em nome da turma, saudando o professor. Eu
trouxera do norte uma noção de elegância que incluía terno branco e sapato bicolor, itens que não tinham
nada a ver com a indumentária dos paulistas. Além disso, usava uma senhora cabeleira! Desconcertado,
ante a evidência do trote, busquei inspiração no entusiasmo que sentia, não pelo professor, mas pelo ser
humano, e fiz um discurso comparando seu vigor ao pau-mulato, árvore amazônica cujo lenho muda de
cor três vezes ao ano, passando do negro ao verde limoso e, depois, ao vermelho sangue. Segundo a
crença popular, quem se banha em água tingida pela sua casca, renova-se sempre – assim como o
mestre... Emocionado, ele chorou, e choraram todas as moças... Foi um sucesso! À saída, alguém
comentou: “O amazonense arrasou!” A partir daí, a política estava a um passo. 
Existiam, na Faculdade de Direito, dois partidos – o Libertador e o Renovador. Por insistência de um amigo,
me deixei cooptar pelo Partido Libertador, e fui apresentado a um colega do 4º ano, Sérgio Farina.
Conversamos, e ele aceitou que eu escrevesse uma plataforma com base na qual nos lançamos – ele, a
presidente e eu, a orador do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Até então, o nome do orador – a pessoa que
discursava em todas as ocasiões mais importantes na Faculdade –, surgia de uma eleição meio combinada.
Segundo a tal plataforma, passaria a ser escolhido mediante concurso. Foi o que se deu. Mais tarde, ganhei
um concurso nacional de oratória e me tornei, também, o orador de minha turma. 
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Nesse primeiro mandato, o senhor se envolveu na montagem da Frente Parlamentar
Nacionalista.13

Mas antes, tive que superar alguns sérios problemas pessoais. Para princípio de conversa, chegara à
Câmara com fama de orador, e lá encontrei verdadeiros mestres da palavra, e um grande tribuno, alguém
que jamais tolerei, politicamente: Carlos Lacerda,14 deputado da UDN. Quando ele subia à tribuna, a
Câmara silenciava – os que o odiavam e os que o amavam. Capaz de provocar reação semelhante,
somente Vieira de Melo, líder do Partido Social Democrático.15 Entrei em crise, a ponto de ficar com as
mãos arroxeadas! Fiquei nesse estado até que morreu o pai do Lacerda, o batalhador Maurício Lacerda,16

prócer da esquerda, socialista histórico – o oposto do filho. Pois não é que Fernando Ferrari - líder do PTB
- me indica para falar em nome do partido, homenageando Maurício de Lacerda? Fui à biblioteca e, em
dois dias, me preparei da melhor maneira possível. Fiz um bom discurso. Tanto que Carlos Lacerda o
elogiou: “Foi um belo discurso”. Imagine!... Um jovem deputado, de um partido adversário, receber
louvores do parlamentar mais eloqüente da Câmara. A crise, todavia, só foi subjugada quando fiz
psicanálise. Naquela ocasião, a terapia representou um divisor de águas. Deixei para trás quaisquer
vestígios de insegurança ou timidez, e aprendi a distinguir minhas fraquezas da audácia alheia. Soltei-me!
E como 1º secretário da Frente Parlamentar Nacionalista, alcei vôo.

Como a Frente foi montada?

Seu maior articulador foi o paraense Abguar Bastos,17 intelectual e escritor, além de grande quadro
político. À minha chegada, a Frente era presidida por Bento Gonçalves, do Partido Republicano de Minas
Gerais (PRM), e liderada por Rogê, pelo PTB, e Dagoberto Sales, pelo PSD. Ingressamos nela vários
deputados trabalhistas e também da própria UDN. Mas o que aumentou sua visibilidade foi a mensagem
nacionalista que trazíamos. O chamado Grupo Compacto do PTB, que também integrava a Frente
Parlamentar Nacionalista, tinha nítidos compromissos sociais e uma clara marca de esquerda.18

Foram vocês, do Grupo Compacto, que deram alma à Frente Parlamentar Nacionalista.

Não há dúvida. Sem desmerecer a participação de outros deputados, nós constituímos um núcleo muito
importante da Frente Parlamentar Nacionalista, que era integrada por figuras de várias outras legendas.
Da UDN, o maranhense José Sarney, Ferro Costa, do Pará, e Seixas Dória, de Sergipe. Do PSD, José Joffily,
da Paraíba. Do PSP, Neiva Moreira, de São Paulo. Do PSB, Aurélio Viana, das Alagoas. Em suma, todos os
partidos tinham o seu ninho dentro da Frente, e no PTB, majoritário, o Grupo Compacto imprimia uma
dinâmica nova. Essa, talvez, seja a síntese mais correta.

O senhor tinha proximidade maior com alguém?

O grupo atuava unido e tomava decisões políticas por consenso, mas havia espaço para relações
pessoais. Tive maior aproximação com três companheiros do próprio partido: Clidenor Freitas, médico do
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branco, engravatados, com uma postura distante do eleitorado. Sob um calor infernal, de quase 40º, minha
primeira atitude foi tirar o paletó. Fiz reuniões em casa de simpatizantes e pequenos comícios na porta das
fábricas e dos colégios públicos. Carregava um tamborete e discursava nas esquinas mais movimentadas,
usando um megafone. Sabe quem eram os organizadores da campanha?... O atual senador Jefferson Peres e
o ex-ministro Bernardo Cabral. Minha mulher, funcionária pública por concurso, tomou emprestados 50 mil
cruzeiros, na Caixa Econômica, para me ajudar. De minha parte, eu só usava a garganta. 
Também, internamente, tive dificuldades. Aliados contra a União Democrática Nacional (UDN), o Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido Social Trabalhista (PST) dividiam o eleitorado do estado. Jango,12 de
passagem por Manaus, chamou atenção para o risco que isso representava, e sugeriu a retirada das
candidaturas do PST. A tese foi aceita pelo governador, Plínio Nunes Coelho, que ofereceu aos prejudicados
vários cargos em secretarias e empresas estatais. A mim, ele propôs que desistisse da candidatura a deputado
federal, e passasse a concorrer a uma cadeira na Assembléia Legislativa. Dá-se que eu correra a cidade pela
mão de amigos, candidatos a deputado estadual e passar a disputar com eles seria uma indignidade. Assim,
respondi que agradecia a acolhida que o partido me dera, mas preferia desistir de tudo e voltar para São Paulo. 
Foi então que sucedeu o fato mais lindo da minha vida. Aquele primo, Adalberto Valle, pessoa de grande
prestígio, dono de empresas, também candidato a deputado federal, levantou-se e, com uma voz muito
mansa, pediu que o governador avaliasse melhor a situação, pois seria injusto cortar a minha carreira
política. Em última instância, ele próprio abriria mão da legenda e destinaria os recursos da sua
campanha à minha. Isso porque, concluiu: “Se prevalecer esta tese, quem sabe nós não estaremos
destruindo uma carreira política?” Eu fiquei pasmo. Ele me tratava com cortesia em São Paulo, mas vi que
sabia tudo de mim e ele foi realmente impressionante. Fiquei emocionado; fico emocionado até hoje. O
governador, naturalmente, também ficou pasmo e abriu uma discussão. Não queria a retirada do nome
de Adalberto Valle. Na seqüência, sugeri então que o candidato mais fraco do PTB fosse admitido na
chapa do PST, onde teria mais chances de se eleger; e eu lutaria apenas pela suplência. A idéia acabou
sendo aprovada por unanimidade. Ainda assim, acabei me elegendo. Aos 28 anos, entrei pela primeira vez
na Câmara dos Deputados, passando logo a  integrar a bancada do PTB. 

A experiência no movimento estudantil foi de grande valia...  

Não sei, não. Talvez o impulso inovador tenha se originado do próprio caráter gremial do PSB e da
necessidade de ganhar os eleitores um a um. Procurei a família materna, os Monteiro, de Humaitá,
pensando que me dariam um lastro, mas tudo o que obtive foram 20 votos. Já comprometidos com um
candidato chamado João Veiga, resolveram me dar só um punhadinho de votos, para que eu não ficasse
no zero. Fiz algumas incursões no interior, acompanhando o candidato a governador, mas logo percebi
que essa semente não frutificaria. Então, me concentrei em Manaus, de manhã, de tarde e de noite.
Quando a campanha terminou, eu não conseguia dizer nem bom-dia! Enfim, a eleição foi em 1958, e
tomei posse no ano seguinte. 
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e a mim entregá-la ao presidente da República. Era um texto duro... 
Pedimos audiência. Jânio nos atendeu de imediato e muito amistosamente. Eu fizera campanha por ele,
para prefeito, e integrara a Comissão do IV Centenário de São Paulo; depois rompemos, quando ele
adotou posições anti-nacionalistas. Ainda cordial, recebeu de nós o envelope, mas ao ler seu conteúdo,
transtornou-se inteiramente. De pé, exaltado, dava socos na mesa, vociferando frases agressivas. Em
dado momento, declarou que a carta não estava vazada em termos, por isso não a receberia – e
estendeu-a a Barros Carvalho. Estupefato, o senador fez menção de aceitar, mas eu me antecipei,
dizendo: “Presidente, nossa missão está cumprida. Boa tarde”. Imagine o vexame monumental que seria
voltarmos com a carta na mão, como dois moleques. Jânio que a devolvesse, como de fato o fez, por
intermédio do seu secretário de Imprensa, Carlos Castelo Branco. 

A renúncia do presidente foi uma surpresa para o senhor?

A renúncia em si, sem dúvida. Mas eu estava bem consciente do quadro dramático que o país atravessava.
Dia e noite, a Câmara presenciava o tumulto que tomara conta da vida nacional em virtude dos excessos
que o presidente cometia, disposto a tudo para hostilizar os adversários e concentrar o poder. Jânio nomeou
coronéis do exército como subchefes da Casa Civil da Presidência da República em todos os estados, de
sorte que já não eram mais os senadores e os deputados que canalizavam as demandas; os próprios
governadores ficaram à margem. Crítico da política externa, Carlos Lacerda acabou sendo expulso do Palácio
do Planalto. Ferido, o governador da Guanabara denunciou que a Presidência da República estaria tramando
uma manobra política que permitiria estabelecer o estado de emergência, e que o próprio ministro da
Justiça, Oscar Pedroso Horta, o convidara a participar do golpe. Lacerda disse isso com todas as letras a uma
cadeia de TV, no Rio de Janeiro.
Na mesma noite, nós tínhamos tido uma reunião na Câmara e estávamos tomando um lanche, quando
alguém passou e disse: “Vocês ouviram o Lacerda?” Fomos então para o plenário, com a intenção de
discutir aquelas denúncias. Não era algo banal. Já estávamos nos preparando para, no dia seguinte,
começar uma Comissão Parlamentar de Inquérito, Aí se dá a renúncia do Jânio, que é uma absoluta
surpresa. Eu estava no meu gabinete, quando vi a correria de jornalistas, passando pela minha porta. “O
Jânio renunciou. O Jânio renunciou.” Cheguei ao plenário a tempo de assistir a leitura do manifesto que
Pedroso Horta entregara à imprensa. O texto fora parar nas mãos do deputado Eurípides Cardoso de
Menezes, da UDN, que ocupava a tribuna. Em seguida, quem discursou foi o líder do governo, o baiano
Nestor Duarte, pedindo tranqüilidade em nome da ordem. Depois dele, tomei a palavra e disse que o
presidente não tinha sequer uma única razão para renunciar, pois contava com o apoio das forças
armadas e do empresariado, tinha maioria na Câmara e até a oposição sustentava a sua política externa.
“Logicamente, por trás do seu gesto, o que se esconde é uma tentativa de alçar-se ao poder absoluto.
Trata-se de um golpe de estado” – denunciei-o assim, nesses termos. E concluí, afirmando: “O Sr. Jânio
Quadros renunciou. Pois a renúncia está aceita”. O líder do PSD, Gustavo Capanema, também subiu à
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Piauí, psicanalista, dotado de uma extraordinária cultura humanística e forte pendor para a literatura;
Temperani Pereira, gaúcho, professor de economia; e Bocayuva Cunha, diretor do jornal Última Hora,
muito refinado,  que me introduziu nos salões da alta sociedade carioca.

Mas como é que vocês atuavam? Havia reuniões sistemáticas? Uma linha de ação comum?

Isso mesmo. Por exemplo, quando se iniciou a discussão a respeito da sucessão de Juscelino Kubitschek, e
o Jango refugou, não querendo disputar outra vez a vice-presidência, criou-se um impasse. Como o
“grupo compacto” se opunha à candidatura de San Tiago Dantas,19 provocamos uma reunião da bancada
e exigimos que Jango fosse candidato. Ele era a principal figura do partido – tinha de ser ele. Redigiu-se
uma nota – quer dizer: eu redigi – para explicar essa posição, e no debate que se seguiu, pedi a palavra a
fim de defender nosso ponto de vista. Sem dúvida alguma, o grupo era articulado.

San Tiago Dantas pretendeu realmente ser candidato?

Pretendeu, sim. Claro que pretendeu. Nunca se expôs abertamente, e inclusive, ao fim da reunião em que
decidimos insistir com o Jango, ele veio a mim e disse: “Parabéns pela sua vitória”. Na época, devido ao
seu passado integralista, eu ainda mantinha total distância dele. Depois, ele evoluiu, e aprendi a admirá-
lo. Outro episódio expressivo da nossa articulação foi quando surgiu a oportunidade de assumirmos a
liderança do partido na Câmara, muito embora não fossemos majoritários, e o Jango, já na vice-
Presidência, se opusesse a isso. Defendi o nome do Sérgio Magalhães, que não era um bom orador, mas
tinha peso político. Ante a sua recusa e o temor de outros companheiros, que não viam nenhuma
possibilidade de vitória, eu me lancei candidato. Não foi jogo de cena, não; para mim, tinha mesmo de
ser o Sérgio Magalhães. Enfim, ganhamos. E o Estado de São Paulo estampou em manchete: “Jango sofre
derrota com a eleição de Almino Affonso”. 

Como era sua relação com o Jango? Vocês se conheciam, mantinham relações pessoais?

Não o conhecia pessoalmente, nem tinha nenhuma relação maior com ele, nessa época. Na verdade, o que eu
sentia pelo Jango era uma vaga antipatia, desde a ameaça que ele criara, involuntariamente, à minha
candidatura, em Manaus. Na luta pela liderança do partido, ele jogou tudo o que pôde para me derrotar. Por quê?
Queria, na liderança, um acólito, alguém que só lhe dissesse amém... É humano. Depois, tivemos um encontro e
selamos a paz. Daí em diante, nossas relações mudaram da água para o vinho, e se tornaram muito boas.
Vou relatar um episódio que comprova o que estou dizendo. Pela Constituição em vigor, o vice-Presidente
da República presidia o Senado e, nessa condição, o Congresso Nacional. Era um cargo importantíssimo!
Hostilizado por Jânio Quadros,20 através de sindicâncias que lhe atribuíam até mesmo o furto de talheres
de prata, Jango convocou uma reunião em seu gabinete para decidir que atitude tomar diante de tamanha
grosseria. Lá estávamos San Tiago Dantas,  Barros Carvalho, líder do PTB no Senado, e eu. Discutimos o
teor de uma carta, que foi redigida por San Tiago e assinada por Jango. Caberia ao senador pernambucano

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
162



Ao assumir plenos poderes, Jango atribuiu ao PTB a tarefa de indicar o ministro do Trabalho. Propus, e a
bancada aprovou, o nome do deputado Bocayuva Cunha. Foi quando Jango me chamou: “Almino, veja
em que situação embaraçosa eu me encontro. O Bocayuva é sócio menor da Última Hora, o único jornal
que me apóia, em todo o país, e no Ministério, ele terá ascendência sobre o Samuel Wainer, que ameaça
romper comigo se a nomeação sair. Tu vais desculpar, mas não pode ser”. O que resultaria disso, para
mim, perante o partido, seria mais do que um estorvo – uma catástrofe! Pior: pretendendo me
compensar, o presidente queria que eu aceitasse o cargo. No Parlamento, àquela altura, eu me sentia em
casa. Alem do mais, eu sabia que o governo não tinha condições de atender às reivindicações dos
trabalhadores, por aumento de salário. Resumindo, não aceitei. Jango aí jogou pesado: “Ah, é assim?! Na
hora de defender teses, você se dispõe, mas quando se trata de assumir um encargo, recusa. Pois bem,
então, vou nomear o Oswaldo Lima Filho”. Pernambucano, homem de bem, Oswaldo partilhava do ideário
nacionalista, mas sua ascensão daria força ao setor mais conservador da bancada do PTB. Por isso, e por
temer os problemas que ele poderia acarretar à minha liderança, acabei aceitando. 

O senhor tomou posse em janeiro de 1963. Que interlocução se estabeleceu entre o
Ministério do Trabalho e o movimento sindical? 

No ano anterior, os trabalhadores haviam estado muito ativos, promovendo inclusive greves políticas, como
aquela que resultou na antecipação do plebiscito. Eu transitava bem no meio sindical, pois ainda na Câmara,
antes de me tornar ministro de Estado, agia de comum acordo com as lideranças mais combativas. Uma ou
outra pertencia ao PTB, e muitas ao Partido Comunista – tínhamos conhecimento disso. Assinei a lei que criou o
Estatuto do Trabalhador Rural,24 originária de um projeto do deputado Fernando Ferrari, e que instituía formas
de pagamento para os diversos tipos de contrato de trabalho existentes no campo, além de estender aos
agricultores a Previdência Social e o direito de sindicalização. Mais tarde, quando se tratou de regulamentar o
direito de greve, previsto na Constituição de 1946, apoiei o projeto de autoria do senador Aurélio Vianna, do
PSB, contra o de Ulisses Guimarães, do PSD, considerado demasiado conservador pelos sindicalistas. À época,
vigorava o Decreto nº 9.070,25 absolutamente inconstitucional – era de março, anterior à Lei Maior, promulgada
em setembro de 1946! Em suma, sem respaldo social, as iniciativas parlamentares não avançavam. 
Já no Ministério do Trabalho, estabeleci um convênio com a Supra,26 para intensificar a sindicalização
rural. Foi um período lindo, em que padres católicos e militantes comunistas deram-se as mãos em prol
da organização dos trabalhadores rurais. Calculo que mais de mil sindicatos tenham surgido naquele
período. Preocupado, também, com a desmoralização dos institutos de previdência, focos de corrupção,
confiei-os a pessoas talentosas e honradas. Na presidência do IAPI,27 por exemplo, coloquei um paulista,
Armando Marcondes Machado Júnior, e na do Ipase,28 Clidenor Freitas, do Piauí. Para combater o
empreguismo, pedi a Jango que me autorizasse a não contratar ninguém antes de dar posse aos 20.000
concursados que estavam na fila de espera. Tudo isso fez com que uma parcela importante do PTB
passasse a me hostilizar, acusando-me de moralista. Mas era moralidade. Ivete Vargas queria impor um
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tribuna, e ponderou: “Juridicamente, a renúncia é ato unilateral, esgota-se na vontade de quem a
proclama. Portanto, não cabe a nós aceitá-la ou não. Ela é um fato histórico”. Isso selou a compreensão
mútua dos dois partidos, dando por finalizada a questão, e sinalizou a necessidade de se empossar, na
Presidência, o substituto legal; na ausência de Jango, que estava na China, o presidente da Câmara,
deputado Ranieri Mazzilli.

De fato, Jango recebeu a notícia da renúncia na China, onde estava em viagem oficial.
Desencadeia-se, então, a resistência à sua posse. Como o senhor atuou nesses
acontecimentos? 

De maneira bem central. Quando Afonso Arinos levantou a hipótese do parlamentarismo, Jango me
telefonou de Paris, dizendo que retornava ao Brasil para assumir a Presidência da República, mas não se
negaria ao diálogo. “Presidente, eu posso transmitir isto?” – “Transmite, Almino. Não me negarei a conversar.
Não é esse o meu propósito”. Assim, na reunião convocada pelo presidente Mazzilli para comunicar o veto
dos ministros militares à volta de Jango, eu fiz saber às lideranças de todos os partidos da disposição do
presidente. “Então, ele aceita a hipótese do parlamentarismo?” – “Não, ele volta para assumir o poder, mas
não se negará a discutir”. O que, aliás, era o óbvio. Acaso poderia ser diferente? Imagine se ele cruzasse a
fronteira montado a cavalo, declarando que nem tomaria conhecimento!... O mundo ia pegar fogo. 
Enfim, quem admite discutir, admite aceitar – pelo menos, foi essa a noção que começou a ganhar corpo.
Tancredo Neves, à época sem mandato, mas amicíssimo de Jango, foi enviado ao seu encontro, em
Montevidéu. Junto com ele, viajaria o deputado Wilson Fadul, ex-oficial da aeronáutica, portador de uma
carta que eu escrevera ao presidente, recusando, peremptoriamente, o parlamentarismo – um “golpe
branco” – e conclamando-o a fazer o mesmo, sob pena de defraudar as esperanças do país. Com a
aquiescência dos militares, o avião decolaria de madrugada, e Fadul chegou ao aeroporto na hora exata.
Inutilmente, uma vez que Tancredo partira sem ele. Homens de bem, honrados, também cometem
espertezas... Debalde, tentei outras formas de comunicação. O parlamentarismo acabou se impondo,
através da Emenda Constitucional nº 4, de 2 de setembro de 1961. 
Ainda houve a “Operação Mosquito”, tentativa de derrubar o avião presidencial em pleno ar. Mas, enfim,
Jango aterrissou em paz, e me convidou à Granja do Torto, onde me ofereceu o Ministério da Justiça.
Recusei. Sinceramente, eu me via diante de uma subversão da ordem, circunstância em que me parecia
ilegítima a mudança da Constituição. Segundo a tradição da Primeira República,21 o ministro da Justiça
coordenava as ações políticas do governo: como eu iria coordenar algo contra o qual me batera?
Pragmáticos, alguns colegas propuseram que eu assumisse a pasta da Educação, detentora de vultosas
verbas. Também não quis. Mais adiante, o primeiro-ministro Brochado da Rocha22 me convidou para
compor o 2º gabinete parlamentarista, como ministro das Relações Exteriores. Disse “não” pela terceira
vez. Ou seja, atravessei todo o período parlamentarista na condição de líder do PTB, até o plebiscito que
restabeleceu o regime presidencial.23
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luta salarial e em torno de reivindicações políticas – defesa da Petrobrás, plebiscito etc. Essa estrutura dual
constituiu-se da organização antiga e da que estava nascendo a galope – Pacto de Unidade e Ação, Fórum
Sindical de Debates – nomes e siglas que variavam de estado para estado – até desembocar no CGT.31

Na condição de titular da pasta do Trabalho, em tese, eu deveria fazer prevalecer a verticalização. Mas ela
se baseava numa simples portaria, e eu a anulei, liberando os sindicatos para se organizarem da forma
que lhes parecesse mais conveniente. Evidentemente, isso acelerou a horizontalização. Não sou
revolucionário, nunca peguei em armas, mas estava decidido a promover uma modificação profunda. A
direita percebeu isso melhor que a esquerda e, em conseqüência, o Estado de São Paulo abriu editoriais
contra mim. Quanta pancada eu levei!...  

Qual foi a reação do Jango? 

Não o procurei para consultas, fui ágil, amparando-me na análise legal da equipe do Ministério, e “chutei
a bola pra frente”. Trouxera comigo um punhado de gente brilhante: Darcy Paulillo dos Passos, procurador
da Justiça; Aparecida Guasteli, especialista na área de emprego; Eduardo Tess, meu chefe de gabinete,
cargo que equivalia, na época, a vice-ministro.  

Mas nem depois de anulada a portaria, e em vista da repercussão enorme, o senhor não
foi chamado para conversar com o presidente?  

Às vezes, ele ficava irritado comigo. Quando Ruben Berta, presidente da Varig,32 demitiu ilegalmente o
comandante Mello Bastos, dirigente do Sindicato Nacional dos Aeroviários, a categoria entrou em greve –
não voava nem andorinha! Logo, os ferroviários do Rio de Janeiro – sob a liderança de Batistinha – e os
petroleiros, também cruzaram os braços, não só por solidariedade, mas em defesa da imunidade sindical;
mesmo depois de encerrado o mandato, o sindicalista é intocável durante um ano. Mas, em suma, cabia
ao ministro do Trabalho chamar a polícia a fim de restabelecer a ordem. Porém, segundo a minha análise,
os trabalhadores estavam em greve para que se respeitasse uma norma legal e, por conseguinte, a greve
era legal. Na ocasião, Jango encontrava-se na Paraíba. Amigo de Berta – ou sócios conforme se dizia –
ele veio correndo e, imediatamente, me chamou para ir ao seu apartamento. 
O presidente iniciou o diálogo me inquirindo: “Então, Almino, qual é a situação?” E depois de ouvir o meu
relato, perguntou: “Se amanhã os operários de Volta Redonda cruzarem os braços, em poucos dias, o alto
forno estará inutilizado. E aí, o que tu fazes?” – “Presidente, isso pode acontecer, mas o nosso Partido não
defende a legalidade? Desse ponto de vista, não é fundamental que se mantenha o respeito aos
sindicatos? Ruben Berta cometeu uma ilegalidade, e eu tomei a atitude que julguei ser mais correta. A
palavra final é de V. Exa. Se acaso o senhor julgar necessário, deixo o Ministério sem nenhum problema”.
– “Ah, é? Tu queres posar de herói? Para que eu pareça o vilão!...” – “Não, presidente, quero apenas deixar
claro que não posso alterar a realidade. O movimento foi deflagrado, e não porque eu o tenha induzido.
Agi da forma que me pareceu legítima”. Fui mantido, sim, mas Jango deve ter espumado...
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apaniguado seu, de péssima reputação; Brizola defendia os “companheiros do partido, sem condições de
fazer concurso”. Como?!... Pois quem faz concurso não são justamente os filhos das famílias mais pobres?
O que aprendi, no Amazonas, é que homem do povo não tem padrinho.
Por outro lado, constatei que a Previdência deixava de prestar os serviços adequados porque grande
parte dos seus recursos, arrecadados pelas empresas, eram açambarcados e transformados em capital de
giro. Isso constituía crime de peculato! Apropriação indébita! Dei entrevistas aos jornais, prometendo
colocar os sonegadores na cadeia – e desencadeou-se uma tempestade... “Comunista!” – bradava a
imprensa de São Paulo. De fato, minhas decisões contrariavam interesses muito fortes. Em contrapartida,
menos de seis meses depois de assumir o Ministério, eu conquistei uma visibilidade muito maior da que
alcançara em toda a minha vida pública anterior. 

Ninguém o acusou de estar pretendendo montar uma base que o apoiaria, no futuro, em
outros empreendimentos políticos pessoais? 

O brasilianista Paul Kenneth Erickson, autor de Sindicalismo no processo político brasileiro, dedicou um
capítulo inteiro dessa sua obra à minha passagem pelo Ministério do Trabalho; ele diz que eu estive bem
perto de criar uma dinâmica nova e mais progressista, na política nacional, caso fosse bem sucedido na
tentativa de substituir a tradicional troca de favores por compromissos. Infelizmente, o tradutor usou o
termo “clientelismo”, para qualificar a direção que imprimi aos negócios públicos. Qual seria a minha
clientela? Os adeptos do nacionalismo? Os trabalhadores urbanos e rurais? No sentido sociológico, tudo
bem, mas em português, o vocábulo possui indelével marca pejorativa... 

Enquanto o senhor esteve à frente do Ministério, houve tempo para promover algum
saneamento nas administrações dos institutos de aposentadorias? 

Assumi em 25 de janeiro de 1963, e em julho já estava fora do ministério. Período muito curto, para dar
margem a uma análise séria dos resultados alcançados. O discurso de prestação de contas, que fiz
perante o Congresso, foi aplaudido inclusive por parlamentares da UDN. Depois do Golpe de 1964,
instaurada a devassa, nada se apurou, na administração do Ministério do Trabalho ou contra mim,
pessoalmente. E o presidente do IAPI chegou a ser elogiado. 

O senhor atuou em outra área igualmente delicada, intervindo na Comissão do Imposto
Sindical e na Comissão Técnica de Orientação Sindical.

Ambas foram extintas após o Golpe. Sem dúvida, a organização sindical esteve no fulcro de outra batalha
muito significativa. A norma da CLT não era clara,29 mas uma portaria do Marcondes Filho impunha a
verticalização – sindicatos por categoria, federações, confederações.30 Posto que a Constituição não
prescrevia nada disso, começaram a surgir os pactos intersindicais, unindo as mais diversas categorias. Em
São Paulo, houve uma greve de 300 mil trabalhadores, de 17 categorias diferentes, horizontalizadas na
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se: “O que o Dr. Getulio estaria pensando... – Entrego o poder ao Jango, e ele favorece o triunfo do
Lacerda”. Receava, ainda, as críticas que o filho, João Vicente, poderia lhe fazer quando se tornasse adulto.
Pareceu-me sofrido... Enfim, ele quis se recompor comigo e nos reconciliamos inteiramente. 

Dr. Almino, e como eram as suas relações com o ministro da Fazenda, San Tiago Dantas,
e com o ministro do Planejamento, Celso Furtado? Ou mais precisamente, como se
desenrolaram as negociações que levaram ao Plano Trienal?37

O Plano Trienal foi uma proposta elaborada por Celso Furtado,38 que o presidente João Goulart utilizou
largamente na campanha do plebiscito. O problema é que as reformas que nele estavam inseridas,
através dele jamais se realizariam. O “grupo compacto” se opôs, e foram tantas as críticas, que Furtado
acabou se irritando: “Quero dizer a vocês que o presidente me pediu para fazer uma lei reformista, não
uma lei revolucionária”. Não era isso o que queríamos... Dá-se que para reduzir a taxa de inflação, acima
de 50%, estabilizar a moeda e aliviar a situação do balanço de pagamentos, o Plano eliminou subsídios às
importações de trigo e petróleo – uma exigência do Fundo Monetário Internacional, FMI – o que
provocou a alta dos preços de produtos essenciais. Não demorou muito, os trabalhadores entraram em
luta aberta contra essa política, e eu os apoiei, inclusive através dos jornais. Não sei por que razão, Jango
não me demitiu, imediatamente!... 
Quanto às minhas relações com San Tiago, o que posso dizer é que elas eram excelentes. Desde quando ele
ocupou o Ministério das Relações Exteriores, no gabinete Tancredo Neves, não apenas eu, mas toda a
bancada do PTB, lhe demos todo o apoio. Também defendi a sua indicação para primeiro-ministro,
enfaticamente. Com a volta do presidencialismo, Renato Archer costumava dizer que formávamos uma
dupla perfeitamente equilibrada, como um par de brincos – se um caísse, o outro cairia junto.

Após a demissão do Ministério, ante o acirramento das tensões, qual era a proposta que
lhe parecia mais factível? 

Existia um impasse muito sério, no Congresso Nacional, onde as propostas do governo, por mais
comprometidas com o interesse social, não tinham o apoio da maioria. A reforma agrária, que se
transformou na grande bandeira do Jango – embora ele próprio fosse um latifundiário –, não prosperava.
Sem poder ir além, mesmo contando com 110 deputados de quase todos os partidos, a Frente
Parlamentar Nacionalista limitava-se à obstrução, paralisando o Congresso. Jogávamos a culpa no Jango,
muito criticado por Brizola, que ao mesmo tempo tratava de defender os seus interesses pessoais... Era
um caldeirão fervente!
Certo dia, o presidente me chamou ao seu gabinete e expôs a idéia de compor um bloco majoritário, não
com os partidos, mas em torno de personalidades, que seriam convocadas para elaborar um programa
mínimo de governo. Abriríamos mão, parcialmente, das nossas teses em benefício daquelas que
colhessem maior adesão, e que tivessem condição de avançar. Disse a ele que se tal coisa fosse viável,
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O Ministério do Trabalho tinha ingerência na política salarial?

Era uma atribuição legal. Ante a ocorrência de uma greve, participávamos das negociações entre
empregados e empregadores, instruindo nossa mediação com estudos de âmbito nacional e indicadores
econômicos atualizados. O Sesi pagava por isso.33

Cheguei ao Ministério quando a CLT completava 20 anos. Criei, então, o Fórum de Debates Lindolfo
Collor, para estimular a discussão sobre as revisões necessárias. Inaugurado no dia 1º de maio de 1963, o
encontro reuniu, ao longo de seis meses, representantes de sindicatos patronais e de trabalhadores, e
intelectuais da área do direito sindical. Vieram Evaristo de Moraes, Arnaldo Sussekind, Cesarino Júnior.
Evaristo acabara de produzir o seu anteprojeto de Código do Trabalho, que deveria ser encaminhado ao
Congresso. Imagine!... Até hoje não temos um Código do Trabalho. 

A reação já era forte, desde aquela época. E o senhor continuava acumulando inimigos... 

Ganhava apoios, também. O movimento sindical foi o meu grande aliado. E segmentos do PTB, todo o
“grupo compacto”, os setores progressistas, a juventude. A hipótese de eu compor a chapa de Juscelino,
em 1965, como vice-presidente, era altíssima.  

Que missão o senhor desempenhou em Bogotá, durante a Conferência Interamericana de
Ministros do Trabalho?

Fui combater a Aliança para o Progresso.34 Frente a frente com o ministro do Trabalho dos Estados
Unidos, critiquei o caráter assistencialista do programa, afirmando que precisávamos de reformas
estruturais. Poucos ministros compartilharam dessa posição, mas foi bonito. Da delegação brasileira,
participava um representante do CGT. Na volta, a entidade divulgou uma nota de apoio ao ministro.
Lavou minha alma!

Mas, afinal, o senhor deixou o Ministério do Trabalho como herói ou como vilão? 

Minha saída se deu num clima tenso. San Tiago voltara dos Estados Unidos com a decisão de adquirir a
Amforp35 por um preço altíssimo, e em meio à crise que esse propósito ocasionou, Jango nos
surpreendeu com a demissão coletiva. Eu fora a Manaus, minha base eleitoral, da qual estava afastado há
meses, mas antes de embarcar, procurei-o. “Presidente, minha estadia será de três ou quatro dias; o
senhor está cogitando de promover alguma mudança?” – “Não, Almino, fique tranqüilo. Tu tens direito de
visitar a tua terra”. 
No Amazonas havia hostilidade; temeroso da minha crescente liderança, o governador Plínio Coelho não
foi me receber.36 Na volta, em Brasília, encontro uma multidão me esperando: “Vocês todos estão sendo
demitidos”. Já no Rio, San Tiago me disse que não havia nada mais a fazer. Jango nos expôs a um vexame!
Podia nos mandar embora, é óbvio, mas não daquela forma inteiramente deselegante. Fiquei sem vê-lo por
um bom tempo. Pouco antes do golpe, ele me chamou ao Palácio das Laranjeiras. Angustiado, perguntava-
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A partir de certo momento, e em certo sentido, Jango teria optado por caminhar junto com
Brizola?

Não. Jango nunca se submeteu ao Brizola. O que aconteceu é que nos estilhaçamos... Diversos grupos ao
Deus dará, sem rumo, sem horizonte, cientes tão somente da iminência do Golpe. No dia 31 de março,
enquanto o general Mourão Filho iniciava a sua marcha,40 eu tinha ido à Câmara, em manga de camisa,
sacar um dinheirinho na agência do Banco do Brasil que atendia os deputados. Deparei-me com um
burburinho. Era o levante! De volta à casa, liguei para o senador Artur Virgílio, líder do PTB – pai de
Arthur Virgílio, do PSDB – que também não sabia de nada. “Vamos ligar para o Jango, pedir instruções”.
Ligamos, e eu escutei pela extensão. “Mas Artur, de onde estás tirando isso?” Meio-dia do dia 31 de
março... “De onde tu estás tirando isso?” Passava pela sala o general Assis Brasil, e Jango o interpelou: “O
que há?” – “Nada, apenas exercícios de rotina”. Sendo assim, eu e Arthur fomos orientados no sentido de
desfazer o que só poderia ser uma pilhéria da UDN. 
Almocei em casa. Depois, tranqüilo, me dirigi à Câmara. Lá, encontrei um fogaréu!... Não se falava em
outra coisa senão nas medidas típicas de uma ofensiva que Magalhães Pinto adotara: requisição de
carros, gasolina etc. Na verdade, o governador de Minas tinha assumido o comando civil do movimento.
Em uma das rodas, adverti: “Não há nada disso. Eu acabo de ouvir do presidente um desmentido formal”.
O deputado Murilo Filho, sobrinho do Juscelino, me tomou pelo braço e disse: “Almino, não sei se adianta
tentar acalmar os ânimos negando os fatos. O que você ouviu acerca do Magalhães Pinto é verdade.
Outros generais já aderiram. Não é só o Mourão, mas todo o exército de Minas. O estado inteiro está em
pé de guerra! Se o presidente o ignora, então, ele está perdido”. Realmente, até aquele momento, acredito
que João Goulart não soubesse da marcha das tropas.

O comício de 13 de março não deveria ter servido de alerta? 41

Naquela noite, o palanque das lideranças estava superlotado, repleto de sindicalistas, que se
acotovelavam atrás de Jango, temendo que Lacerda, usando sua tropinha de “meganhas”, pudesse
cometer um atentado contra ele. Soldados da polícia do exército postavam-se em torno dele. Preferi ficar
no meio da massa, assistindo aquela ação política de conseqüências imprevisíveis. Mas haveria
alternativa? Acaso, o comício poderia não ter se realizado? A radicalização, no Congresso, ultrapassara
todos os limites. Fora rechaçada a mensagem presidencial que propunha a alteração do artigo 141, da
Constituição – o que obrigava pagamento prévio, e em dinheiro, das terras desapropriadas pela União.
Jango propunha um plebiscito, para que o povo decidisse. Nunca me esquecerei: Pedro Aleixo, uma figura
extremamente sensata e calma, esbravejando contra o presidente, que estaria intervindo nas atribuições
do Congresso Nacional. Isso dá uma idéia do grau a que chegara a inflexibilidade das forças em
confronto. Logo após, no dia 19 de março, aconteceram as Marchas com Deus e pela Liberdade, em São
Paulo e em Minas Gerais.42
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seria uma saída. Ele, então, me pediu que visitasse o Tancredo, líder do PSD, e o João Agripino, líder da
UDN, e os sondasse. De volta, informei que o entusiasmo fora grande. Daí em diante, e por dias e dias,
reuniram-se, em casa de San Tiago, figuras as mais diversas dos vários partidos, para redigir um
programa voltado à formação de um governo de frente ampla, incluindo desde o PSD até o Partido
Comunista Brasileiro. Num encontro, no apartamento do Magalhães Pinto, em Copacabana, chegou-se a
discutir a hipótese de Afonso Arinos retornar ao Ministério das Relações Exteriores e  San  Tiago, ao
Ministério da Fazenda. Gravemente enfermo, San Tiago não quis aceitar. Mas, afinal, faltava o
assentimento da Frente de Mobilização Popular, liderada por Brizola. Ele, no entanto, recusou a idéia,
afirmando que ela significava uma capitulação ante as forças conservadoras. “Jango está nos traindo”,
disse de imediato. Assim, fracassou uma proposta política que me parecia, naquela conjuntura,
extremamente correta, e a partir da qual poderíamos ter avançado enormemente.39

Foi o canto de cisne do San Tiago... Ele apostava nas reformas com democracia, dentro da
legalidade. 

Ele morreu em setembro de 1964. Nos meses que antecederam o golpe, Brizola pressionou para ser
nomeado para a pasta da Fazenda, mas o que ele visava, mesmo, era a Presidência da República. Contava
com o apoio de Miguel Arraes e Mauro Borges, e de praticamente toda a esquerda. A Frente de
Mobilização Popular representava, naquele momento, uma ruptura com Jango. Apontado pela direita
como articulador de uma “república sindicalista”, e considerado fraco e inconseqüente, pela esquerda, o
presidente ficou isolado.

O senhor não apoiava a Frente de Mobilização Popular?

Todos nós estávamos mais ou menos afastados do Jango, que nos transmitia uma sensação de
insegurança muito grande. Por exemplo, ele tirou o San Tiago Dantas do Ministério da Fazenda e
entregou a pasta ao Carvalho Pinto, ex-secretário estadual de Finanças, quando Jânio governou São
Paulo, e logo a seguir o substituiu pelo Nei Galvão, que vinha da presidência do Banco do Brasil. Parecia
errático. Ainda assim, a sua proposta de uma frente ampla era sensata, e foi um grave equívoco não
termos conseguido levá-la adiante.

O fato de San Tiago ter apontado a existência de duas esquerdas, a “positiva” e a
“negativa”, pode ter prejudicado o encaminhamento da Frente Ampla?

Não acredito. Primeiro, porque ele fez esse pronunciamento em abril, muito antes do Jango expor sua
idéia; segundo, porque aquilo não passou de uma dessas infelicidades verbais. Naquele instante, eu e
toda a ala esquerda do PTB éramos “negativos”... 
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1 A Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, regente do Império do
Brasil na ausência de seu pai, o imperador D. Pedro II.

2 O Estado Novo (1937-1945) foi uma ditadura civil, chefiada por Getúlio Vargas, com apoio das Forças Armadas, especialmente
do Exército. Após o golpe de Estado, foi outorgada uma Constituição, conhecida como a “Polaca”, que restringiu as liberdades
democráticas no país. O período foi marcado de um lado, pela supressão dos direitos políticos e civis, pela censura aos meios de
comunicação e por dura repressão. De outro, assinalou a consagração de direitos sociais,  com a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), e o aumento do desenvolvimento econômico, da industrialização e da criação de grandes empresas estatais, como
a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce. Ver: DHBB.

3 Luiz da Câmara Cascudo (1898-1986) era escritor e folclorista. Nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, e é considerado um dos
mais importantes pesquisadores das raízes étnicas do Brasil. Ver: www.fundaj.gov.br [acesso em 6/1/2007]

4 Impaludismo é outro nome para designar a malária. O beribéri é um processo inflamatório ou degenerativo que ataca diversos nervos ao
mesmo tempo, devido à carência de vitamina B1 (tiamina). Ele se caracteriza por distúrbios sensitivos e motores (paralisia especialmente
dos membros inferiores), circulatórios (formação de edemas, problemas cardíacos) e secretores. Ver: Houaiss eletrônico, 2001.

5 A Faculdade das Arcadas, como é chamada (em referência aos arcos do prédio) a Faculdade de Direito do Largo de São
Francisco, da Universidade de São Paulo (USP), foi inaugurada em 1828. 

6 José Antônio Afonseca Rogê Ferreira (1922-1991) foi presidente da União Nacional de Estudantes, UNE, entre 1949 e 1950 e
deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro por duas legislaturas, entre 1955 e 1964, quando teve seu mandato cassado
pelo Ato Institucional, editado logo após o movimento militar e civil de 31 de março daquele ano. Ver: DHBB.

7 Durante meados da década de 1950 houve uma série de negociações em relação à cessão da ilha de Fernando de Noronha aos
norte-americanos, por tempo especificado, para a instalação de uma base aéreo-naval. Na década anterior, com a entrada do
Brasil na II Guerra Mundial, a Força Aérea Brasileira, FAB, apoiou os Aliados. Para tanto, disponibilizou as bases de Vitória,
Caravelas, Salvador, Maceió, Natal, Fortaleza, São Luís, Igaparé-Açu, Belém, Amapá e Ilha de Fernando de Noronha, com operações
da Força Tarefa 44, constituída basicamente pela Ala Aérea da 4ª Esquadra Norte Americana. Ver:
www.resenet.com.br/ahimtb/FAMM2GM.htm [acesso em 17/1/2007]

8 Fernando Gasparian (1930-2006), dono da Editora Paz e Terra desde 1973, foi também deputado Constituinte entre 1987 e 1988
e deputado federal entre 1987 e 1991, eleito pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, de São Paulo. Ver: DHBB.

9 Rubens Beyrodt Paiva foi eleito deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de São Paulo em 1962. Em 1964 teve seu
mandato cassado pelo Ato Institucional editado logo após o movimento  militar e civil de 31 de março daquele ano. Rubens Paiva
foi preso em sua casa, no Rio de Janeiro, na manhã do dia 20 de janeiro de 1971, por homens que se diziam da Aeronáutica. Após
um longo e conturbado processo judicial, em 23 de fevereiro de 1996, o governo brasileiro expediu a certidão de óbito de Rubens
Paiva, declarando-o desaparecido desde 1971. Seu filho, Marcelo Rubens Paiva, contou a história do seqüestro de seu pai no livro
Feliz ano velho (Ed. Objetiva, 1982). Ver: DHBB.

10 João Mangabeira (1880-1964) foi deputado federal pela Bahia em diversas legislaturas (1909-1911, 1915-1929, 1935-1937 e
1947-1950). Participou da fundação do PSB em 1947 e foi ministro das Minas e Energia e da Justiça durante o governo João
Goulart (1962-1963). Alípio Corrêa Netto foi presidente da Associação Médica Brasileira, AMB, entre 1951 e 1955; foi também reitor
da Universidade de São Paulo, USP, entre 1955 e 1957 e o primeiro chefe do Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de
Medicina, de 1955 a 1958, do qual foi o fundador em 1952, junto com Dr. Antonio Bernardes de Oliveira e José Maria Freitas. Ver:
DHBB e www.unifesp.br/dcir/hist/histali.htm [acesso em 17/1/2007]
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Em algum momento, depois que o movimento eclodiu, o senhor imaginou que Jango fosse
resistir? 

Os acontecimentos se sucederam com uma rapidez muita grande para que eu acreditasse que haveria
resistência. Lacerda tentou cercar o Palácio das Laranjeiras, mas Jango escapou e alcançou Brasília. Já na
Granja do Torto, chamou Doutel de Andrade, que sucedera Bocayuva na liderança do PTB, Artur Virgílio,
líder no Senado, Temperani Pereira, da bancada gaúcha do partido, eu e Tancredo Neves. Vimo-nos diante
de um homem com a barba por fazer, roupas amarfanhadas – uma aparência nada estimulante. Antes
que chegássemos a qualquer conclusão, tocou o telefone. Era o general Ladário, comandante do III
Exército, que praticamente intimou o presidente a deixar a capital: “Em Porto Alegre, o senhor monta um
governo e assume o comando”. 
Na época, o avião mais veloz era um Coronado, da Varig, e chegando ao aeroporto, o presidente da
República embarcou na aeronave sem demora. Nas duas horas seguintes, esperamos inutilmente a
decolagem, até que Tancredo manifestou o temor de que fôssemos todos presos.  Então Jango levantou
vôo num turboélice da FAB. Ao despedir-se de nós, ele ordenou que resistíssemos a qualquer tentativa de
impeachment, prevendo estar de volta em três ou quatro dias. 
De madrugada, o Congresso foi convocado para uma reunião de emergência. Não obstante a carta de
Darcy Ribeiro, lida para o plenário, informasse que o presidente viajara de Brasília para Porto Alegre,
Moura Andrade declarou o país acéfalo, e vago, o cargo de presidente da República.43 Levantando-se,
Tancredo o chamou de canalha, e Rogê Ferreira, rompendo a barreira dos guardas, deu-lhe uma
cusparada na cara – um escarro cívico. Depois disso, deu-se a degringolada. Na capital gaúcha, Jango
constatou a ruína do seu dispositivo militar e deduziu ser inviável a resistência.  

Os fuzileiros, sob o comando do almirante Cândido Aragão, estavam dispostos a lutar?

Sim, mas Jango recusou-se a dar ordens nesse sentido. Alegou a existência de um plano de defesa do Rio
de Janeiro, a cargo do general Âncora. Da base da aeronáutica, no Campo dos Afonsos, sob a chefia de
um brigadeiro de esquerda, não decolou um avião. As tropas da I Região Militar e as de Mourão, ao invés
de se enfrentarem, confraternizaram-se. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul desfez-se. Tudo não
passava de um castelo de cartas!... E Jango decidiu ser preferível exilar-se, que derramar sangue do povo
brasileiro. 
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18 O Grupo Compacto do PTB congregava parlamentares com tendência de esquerda, que pretendiam manter uma linha de
independência frente ao comando de João Goulart e defendiam a implantação de reformas sociais a curto prazo, além de uma
política nacionalista mais agressiva. Ver: DHBB.

19 Francisco Clementino de San Tiago Dantas (1911-1964) era advogado, professor, jornalista e político. Foi eleito deputado
federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Minas Gerais em 1958, e tornou-se rapidamente um dos principais expoentes de
sua bancada. Foi nomeado ministro das Relações Exteriores no governo do primeiro ministro Tancredo Neves, durante o regime
parlamentarista (1961-1963), e ministro da Fazenda do governo de João Goulart, logo após a volta ao  presidencialismo, em
janeiro de 1963. Não chegou a ser cassado pelo regime militar, pois já se encontrava muito doente. Ver: DHBB.

20 Jânio da Silva Quadros (1917-1992) ingressou na carreira política em 1948, quando assumiu uma cadeira de vereador em São
Paulo, pelo Partido Democrata Cristão (PDC). Foi eleito prefeito em 1953, e governador do estado de São Paulo em 1954. Venceu as
eleições presidenciais de 1960 e assumiu o governo em 31 de janeiro de 1961. Sua proposta de reforçar o Poder Executivo mediante
uma reforma constitucional provocou uma severa reação de Carlos Lacerda, governador da Guanabara, que andava insatisfeito com
a política externa de aproximação com o bloco socialista. Na noite do dia 24 de agosto, Lacerda pronunciou um violento discurso
pela televisão acusando Jânio de preparar um golpe de Estado. No dia seguinte, o presidente determinou que o ministro da Justiça,
Oscar Pedroso Horta, levasse sua carta de renúncia ao Congresso Nacional, que prontamente a aceitou. Ver: DHBB.

21 A Primeira República é o período que vai da proclamação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889  até a Revolução
de 3 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas assume a Presidência de um Governo Provisório.

22 Francisco de Paula Brochado da Rocha (1910-1962) foi primeiro ministro no regime parlamentarista implantado no Brasil após
a renúncia do então presidente Jânio Quadros em 25 de agosto de 1961. Ele ocupou o cargo entre 10 de julho e 14 de setembro
de 1962, e empenhou-se muito para conseguir a antecipação do plebiscito, previsto anteriormente para o início de 1965,
destinado a decidir sobre a continuidade ou não do regime parlamentarista. Ver: DHBB.

23 O plebiscito foi realizado em 6 de janeiro de 1963.

24 Lei nº 4.214, de 2 de março de 1963.

25 O Decreto-Lei nº 9.070 de 15 de março de 1946 dispunha sobre a suspensão ou abandono coletivo do trabalho, e decretava, no seu
artigo 2º: “A cessação coletiva do trabalho por parte de empregados somente será permitida, observadas as normas prescritas nesta
lei.” Isso significava, na prática, a quase impossibilidade de existência de greves legais. Ver: www.senado.gov.br [acesso em 7/1/2007]

26 A Superintendência de Política Agrária, Supra, foi criada por meio da Lei Delegada nº 11, de 11 de outubro de 1962. Ver:
www.senado.gov.br [acesso em 7/1/2007]

27 O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, foi criado pela Lei nº 367, de 31 de dezembro de 1936. 

28 O Instituto da Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, Ipase, foi criado pelo Decreto-Lei nº 288, de 23 de fevereiro
de 1938. Ver: http://www.previdenciasocial.gov.br/suplemento/11_01_19_01_02.asp [acesso em 7/1/2007] 

29 A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

30 Alexandre Marcondes Machado Filho foi ministro do Trabalho entre 29 de dezembro de 1941 e 29 de outubro de 1945, durante
o Estado Novo, período em que foi implementada a CLT. Após o fim do Estado Novo, tornou-se importante líder do PTB em São
Paulo e no país. Verv: www.mte.gov.br

31 O Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, foi uma organização intersindical  de trabalhadores, de âmbito nacional, criada
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11 Germinal Feijó nasceu em São Paulo em 1917. Nas eleições de 1962, foi candidato a deputado federal pelo PTB de São Paulo,
obtendo uma suplência. Com o movimento militar e civil de 31 de março de 1964 e a posterior cassação de mandatos de vários
deputados, assumiu uma cadeira de deputado de junho desse ano até 1967. Foi um dos fundadores do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, PMDB, em 1979 e do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, em 1988. Ver: DHBB

12 João Belchior Marques Goulart (1919-1976) ingressou na política em 1947, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido
Trabalhista Brasileiro, PTB, do Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado federal pelo PTB em 1950, mas assumiu a Secretaria do
Interior e Justiça do novo governo gaúcho, chefiado por Ernesto Dornelles, primo do presidente Vargas. Ocupou a presidência
nacional do PTB em 1952, quando assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados. Árbitro de conflitos trabalhistas, controlando
os principais cargos de chefia dos institutos de previdência social, foi nomeado para o Ministério do Trabalho, na reforma
ministerial promovida por Vargas em junho de 1953. Sua indicação foi mal-vista pelos militares e pelos deputados udenistas, e,
depois de uma intensa campanha contra sua proposta de dobrar o salário mínimo, demitiu-se do ministério, em 22 de fevereiro
de 1954. Apesar de derrotado nas eleições de outubro de 1954 para o Senado, no ano seguinte foi eleito vice-presidente da
República na chapa do PSD-PTB, encabeçada por Juscelino Kubitschek (1956-1960). Nas eleições de outubro de 1960, mais uma
vez foi eleito vice-presidente, embora seu companheiro de chapa, o general Lott, tenha sido derrotado pelo candidato apoiado
pela UDN, Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio Quadros a 25 de agosto de 1961, chegou à presidência da República, nela
permanecendo até o golpe de 31 de março de 1964. Exilado no Uruguai, em 1966 chegou a participar da formação da Frente
Ampla, juntamente com Juscelino e Carlos Lacerda, com o objetivo de restaurar o regime democrático no país. Faleceu em 6 de
dezembro de 1976, na Argentina. Ver: DHBB.

13 A Frente Parlamentar Nacionalista, FPN, foi um grupo interpartidário constituído em 1957 com o objetivo de defender
propostas nacionalistas, combatendo a remessa de lucros para o exterior, e postulando uma política autônoma de
desenvolvimento da economia nacional. Ver: DHBB.

14 Carlos Lacerda (1914-1977) foi político e jornalista, destacando-se por seu antigetulismo. Foi aluno da Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro de 1932 a 1934, quando abandonou o curso e passou a se dedicar à criação da Aliança Nacional Libertadora (ANL).
Em 1939 rompe com o comunismo, dedicando-se ao jornalismo. Em 1947, foi eleito vereador no Distrito Federal na legenda da
União Democrática Nacional (UDN), mas renunciou ao mandato. Em 1950 fundou a Tribuna da Imprensa, jornal  que moveu
ferrenho combate a Getúlio Vargas. Deputado federal pela UDN do Distrito Federal de 1955 a 1960, neste último ano foi eleito
governador do recém-criado estado da Guanabara (1960-1965). Apoiou o golpe militar de 1964, mas foi cassado pelo AI-5, em 30
de dezembro de 1968. Ver: DHBB.

15 Tarcilo Vieira de Melo (1913-1970) foi fundador do Partido Social Democrático, PSD, em 1945, sendo eleito deputado
Constituinte pelo PSD da Bahia no mesmo ano. Em abril de 1955, foi escolhido vice-líder de seu partido na Câmara e, em
dezembro, vice-líder da maioria. No ano seguinte, seria eleito líder do PSD e da maioria. Ao longo de seu mandato combateu
duramente o então deputado Carlos Lacerda, da UDN. Ver: DHBB.

16 Maurício de Paiva Lacerda (1888-1959) foi eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro em 1912, reelegendo-se
sucessivamente em 1915 e 1918, e destacando-se por propostas que defendiam os direitos dos trabalhadores. Prefeito de
Vassouras, cidade do estado do Rio, foi um dos principais articuladores da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Como resultado da
forte repressão à Revolta Comunista de novembro de 1935, foi preso em 1936, e absolvido um ano depois. Em 1945 filiou-se à
União Democrática Nacional, UDN, cuja seção carioca presidiu até 1946. Ver: DHBB

17 Abguar Bastos Damasceno (1902-1995) foi eleito deputado federal pelo Partido Liberal, PL, do Pará em 1934. Em 1935, foi um
dos fundadores e tornou-se membro do diretório nacional da Aliança Nacional Libertadora, ANL. Voltou a ser eleito deputado,
dessa vez pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de São Paulo em 1954. Ver: DHBB.
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do Brasil, no Rio de Janeiro. Organizado por líderes do CGT, congregou cerca de 150 mil pessoas, incluindo membros de entidades
sindicais e outras organizações de trabalhadores da cidade e do campo, servidores públicos civis e militares, estudantes e demais
camadas populares. Tendo por finalidade demonstrar a decisão do governo federal de implementar as chamadas reformas de base
e defender as liberdades democráticas e sindicais, o comício teve como principal orador o presidente da República, João Goulart.
Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 7/1/2007]

42 A Marcha da Família com Deus e pela Liberdade foi um movimento organizado por setores conservadores da Igreja com
objetivo de mobilizar a população contra as reformas de base defendidas pelo governo João Goulart. Desdobramento da Cruzada
do Rosário em Família – movimento iniciado pelo padre Patrick Payton –, consistiu em uma série de marchas, realizadas nas
principais cidades do país nas vésperas do golpe de 1964. Ver: DHBB.

43 Ao ir para Porto Alegre, João Goulart deixou para o seu chefe do Gabinete Civil, Darcy Ribeiro, a tarefa de comunicar
oficialmente ao Congresso que permanecia em território brasileiro. A comunicação oficial, lida em sessão tumultuada, foi ignorada
pelo presidente do Senado, senador Auro de Moura Andrade, que declarou a vacância da presidência da República, investindo no
cargo, no mesmo ato, o presidente da Câmara, deputado Pascoal Ranieri Mazzilli. Ver: www.cpdoc.fgv.br
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durante o IV Congresso Sindical Nacional dos Trabalhadores, realizado em São Paulo em agosto de 1962, com o objetivo de
coordenar o movimento sindical brasileiro. O CGT foi desarticulado após o movimento militar e civil de 1964. Ver: DHBB.

32 Ruben Martin Berta (1907-1966), gaúcho de Porto Alegre, foi o primeiro funcionário da Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, criada em
1927, pelo alemão Otto Ernst Meyer. Em 1941, com a Segunda Guerra, Meyer, que temia ser alvo de violência por causa da origem
alemã, passou o comando para Berta e se afastou da empresa, inclusive por exigência dos Estados Unidos.. Imersa em uma grave crise
desde o início de 2006, a Varig já foi a maior companhia de aviação do Brasil. Ver:
www.terra.com.br/istoe/biblioteca/brasileiro/empreendedor [acesso em 7/1/2007] e FORTES, Alexandre. Nós do Quarto Distrito. A classe
trabalhadora porto-alegrense e Era Vargas. Caxias do Sul / Rio de Janeiro: EDUSC / Garamond, 2004 (cap. IV).

33 O Serviço Social da Indústria, Sesi, foi criado em 1946. Atualmente o Sesi mantém unidades em todos os estados do Brasil,
implementando ações nas áreas de educação, saúde e lazer. Ver: www.sesi.org.br [acesso em 5/1/2007]

34 A Aliança para o Progresso foi um programa de assistência ao desenvolvimento sócio-econômico da América Latina,
formalizado entre os Estados Unidos e 22 outras nações americanas, entre elas o Brasil, em agosto de 1961. Ver: DHBB.

35 American and Foreign Power Company.

36 Plínio Ramos Coelho (1920-2001) foi eleito deputado federal em 1950 e governador do estado do Amazonas duas vezes pelo
Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, em 1954 e em 1962. Exercendo seu segundo mandato como governador, no dia 13 de junho de
1964, foi cassado e teve seus direitos políticos suspensos por 10 anos, em decorrência do movimento  militar e civil  de 31 de
março do mesmo ano. Ver: DHBB.

37 O Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social foi elaborado por uma equipe liderada por Celso Furtado e publicado
em 30 de dezembro de 1962. Como proposta de continuidade do nacional-desenvolvimentismo, designava oito objetivos básicos
para a ação do governo, de 1963 a 1965: manter elevada a taxa de crescimento do produto; reduzir gradualmente o processo
inflacionário; reduzir o elevado custo social do desenvolvimento brasileiro, melhorando a distribuição de seus benefícios;
intensificar a ação do governo nos campos da educação, pesquisa, tecnologia e saúda pública; reduzir as desigualdades regionais;
eliminar progressivamente os “entraves institucionais” à continuidade do desenvolvimento (dentre esses “entraves” destaca-se a
estrutura agrária); refinanciar a dívida externa, e assegurar ao governo uma unidade de comando crescente dentro de sua própria
esfera de ação. Ver: DHBB.

38 Celso Monteiro Furtado (1920-2004), economista, foi o primeiro ministro do Planejamento, na medida em que o cargo de
Ministro Extraordinário responsável pelo Planejamento do país foi criado pela Lei Delegada nº 1 de 25 de janeiro de 1962 e
ocupado por ele. Ver: www.planejamento.gov.br [acesso em 7/1/2007]

39 O depoente refere-se à Frente Progressista de Apoio às Reformas de Base, que San Tiago tentou articular até março de 1964. Ela não
foi à frente devido à conjuntura de extrema radicalização, o que impediu apoios fundamentais como os de Leonel Brizola e do PSD.

40 Na madrugada de 31 de março de 1964 as forças do general Olimpio Mourão Filho deixaram Juiz de Fora, sede da IV Região
Militar, marchando em direção ao Rio de Janeiro sem encontrar resistência. A IV Divisão de Infantaria, reforçada por dois outros
regimentos vindos de Belo Horizonte e São João Del Rei, terminou por se confraternizar no meio do caminho com as guarnições do
I Exército que haviam partido da ex-capital federal com a missão de confrontá-la. Pego de surpresa, o Presidente João Goulart
desistiu de manter qualquer resistência na ex-capital federal. Depois de decolar do Rio de Janeiro para Brasília, Goulart decidiu
deslocar-se para o Rio Grande do Sul, sua terra natal. Em Porto Alegre, resolver não resistir ao golpe e exila-se no Uruguai. Ver:
www.cpdoc.fgv.br [acesso em 7/1/2007]

41 O Comício das Reformas, como ficou conhecido, foi realizado em 13 de março de 1964, em frente à estação ferroviária Central
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João Matos da Silva Filho

O meu nome é João Matos da Silva Filho. Nasci na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, no dia
24 de julho de 1941, filho de João Matos da Silva, funcionário público, e de Joaquina Montezuma da
Silva, dona de casa, ambos já falecidos. Venho de uma família grande, pois tenho 13 irmãos, todos vivos.
Meu pai, egresso do antigo Saps – Serviço de Alimentação da Previdência Social,1 trabalhava na
Delegacia Regional do Trabalho, DRT. 

Quer dizer, o vínculo com o Ministério do Trabalho é antigo... O senhor fez os seus estudos
em Fortaleza mesmo?

Cursei até o 2º científico, em Fortaleza, concluindo o colegial no Colégio Elefante Branco, já em Brasília.
Prestei vestibular para a Faculdade de Direito do Centro de Ensino Unificado – CEUB. Mas antes, vivi um
período no Rio de Janeiro, com meus tios – Luís Costa Araújo, procurador do trabalho, casado com tia
Hemerita, irmã de meu pai. Gostavam muito de mim, e insistiam para que eu fosse morar com eles, em
sua casa. Eu não queria outra vida, não só pelos estudos, mas também para arranjar emprego e conquistar,
rapidamente, algum nível de independência. Só que logo depois que resolvi aceitar o convite, tio Luís foi
designado subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República, então chefiado por Evandro Lins e
Silva2. O presidente era João Goulart3 e esse fato podia implicar uma grande mudança. Ele me perguntou
se eu me importava de ir para Brasília... Eu, brincando, é lógico, disse que lá só tinha índio! Na verdade, eu
estava fascinado pelas delícias da cidade maravilhosa...  Hoje, infelizmente, já não se pode apreciar o luar,
na Barra da Tijuca: os riscos são grandes. O carioca ainda consegue manter um alto astral, mas quem vem
de fora se intimida com a violência.

O senhor chegou a estudar no Rio?

Não houve tempo para isso. Foi uma passagem muito rápida, de quatro a cinco meses. Em 12 de junho de
1962, fui nomeado oficial administrativo, e lotado no Departamento de Administração do Ministério do
Trabalho.4 Vim para Brasília no final desse mesmo ano. Até a posse de Jarbas Passarinho,5 em 1967, o
Ministério mantinha apenas uma representação em Brasília: o diretor administrativo e uns poucos
funcionários. Foi o seu sucessor, Júlio Barata,6 quem baixou uma portaria, transferindo todos os órgãos para
a capital. Surpreendi-me ao constatar que não havia índios, muito ao contrário! A urbanização já estava
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Houve muita dificuldade, mas constrangimento pessoal, contra mim ao menos, não houve não. Mas o
clima tornou-se pesado, em virtude dos IPMs.10 Eu nunca fui chamado para depor, graças a Deus!
Sempre procurei me manter distante de toda política.

Mas seu tio teve que sair de Brasília.

É verdade; ele saiu de Brasília. Tinha casa no Rio, e voltou com a família. Quem ocupou o seu

apartamento foi Arnaldo Süssekind, que veio a ser ministro do Trabalho do Castelo Branco.11 Depois de

1964, permaneci no setor de Comunicações até a época do ministro Passarinho. Dei duro, só pensando

mo meu projeto de vida: fazer carreira no Ministério do Trabalho. E trabalho havia demais: codificar

processos, providenciar o seu andamento... A cada 24 horas, o malote dos correios levava papéis que o

ministro precisava assinar, trazendo-os de volta no dia seguinte. Nunca fui um funcionário bitolado, e

fazia de tudo, pensando em conhecer cada detalhe ao meu redor. Resultado: com dois anos, tornei-me

subchefe do Serviço de Comunicações. Mais tarde, na gestão de Júlio Barata, por indicação do seu chefe

de gabinete, o Dr. José Hercílio Fleury Curado, fui nomeado assessor – DAS 2 –12 e incumbiram-me de

fazer o levantamento de todos os bens patrimoniais que deveriam ser transportados do Rio para a

capital, inclusive algumas peças que hoje fazem parte do Museu Lindolfo Collor. Ao mesmo tempo, como

co-responsável pelas despesas, assinava todos os cheques com o chefe de gabinete. 

Era muita responsabilidade!...

Durante todo o período em que exerci essas funções, não houve nenhum problema com relação à

prestação de contas da ordenação de despesas do gabinete do ministro. O Tribunal de Contas jamais

encontrou qualquer irregularidade. Não sou melhor que ninguém, mas uma coisa o meu pai me ensinou:

honestidade. Eu poderia estar rico, mas durmo tranqüilo e ando com a cabeça erguida; o que é meu é

meu, o que não é meu não é meu. Certa vez, recusei o pedido de um ministro que solicitara passagens

aéreas para a mulher, a filha e o genro: “Não pode”. – “Como não pode? – “Não pode porque eles não são

funcionários do Ministério”. Arrisquei-me, mas cumpri com minha obrigação. E, depois disso, o chefe de

gabinete declarou que eu só deixaria o cargo se quisesse: “Já vi que você é um cara honesto. Continue aí.”

O senhor já havia se casado?

Eu me casei em 1966. Recebera, desde 1965, uma casa no bairro Cruzeiro, então chamado Gavião.

Diferentemente dos apartamentos funcionais, não estava mobiliada; era pequena, situada num

loteamento popular. Nunca morei lá, e, quando me casei, permutei-a por um apartamento de quarto e

sala, na SQS 410. 
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consolidada, em que pese algumas deficiências típicas de toda cidade pequena: muito barro, pouco asfalto.
As quadras entre o eixo monumental e a avenida W-3 estavam prontas. O funcionários do Banco do Brasil
residiam nas quadras 114 e 308;7 a SQS 108 era dos funcionários do IAPB – Instituto de Aposentadorias e
Pensões dos Bancários. A SQS 304, do IAPF ou seja, do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários;
na SQS 307, o dos Trabalhadores nos Transportes Terrestres; e na SQS 309, o IAPM, dos Marítimos.

O senhor teve uma boa impressão de Brasília naquele momento?

Certamente. Até porque, eram muitas as vantagens!... Continuar morando com meu tio, em primeiro
lugar, e receber dois salários. Para que os funcionários admitissem a transferência, o governo pagava a
“dobradinha”, conforme se dizia, e garantia residência de acordo com o número de familiares –
ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados e contínuos, desde que tivessem prole numerosa,
moravam no mesmo prédio. Além disso, havia o transporte funcional grátis, um ônibus que ia da Asa
Sul à Asa Norte, uma verdadeira via sacra, atravessando nuvens de poeira vermelha; quem almoçava em
casa, trocava de camisa! Enfim, eu tinha 24 anos e aceitava tudo numa boa.

E fazia um pé-de-meia. 

De fato, em Brasília, não havia muito em que gastar, mas Anápolis e Goiânia não ficavam muito longe...
No Clube do Congresso e no Iate Clube, dotado de bela piscina, conviviam, harmoniosamente, os filhos
dos ministros, os filhos dos senadores e os filhos dos funcionários. Nas escolas, acontecia o mesmo. Cada
qual era apenas um, no meio da multidão, e todos “estrangeiros”. O relacionamento pessoal se iniciava,
invariavelmente, com uma pergunta: “De onde você é?” E nordestino, tinha demais! Claro: a cidade fora
construída pelos candangos.8

Como funcionava o Ministério do Trabalho? 

De início, naquele pequeno gabinete de representação ministerial, o diretor administrativo agia como o
atual secretário-executivo, enfeixando as atribuições de chefia da Divisão de Pessoal, de Material e de
Mão-de-Obra, além da coordenação do Serviço de Comunicações. Era um homem muito poderoso. O
ministro só aparecia quando tinha despacho com o presidente. Em geral, pela manhã, retornando ao Rio,
à tarde. Conforme eu disse, quem começou a inverter essa rotina foi Jarbas Passarinho, porque morava
em Brasília e só raramente ia ao Rio. A prática, porém, estendia-se a todos os ministérios e se manteve
inalterada, atravessando os governos Médici e Geisel, até a gestão de Figueiredo.9

Depois da deposição de Jango, em função da ligação que seu tio tinha com seu governo, o
senhor nunca sofreu nenhum constrangimento? 

Meu tio era um homem íntegro, cumpridor das suas obrigações. Por isso, apesar da proximidade com o
presidente Goulart, nada sofreu. Porém, muita gente, no Ministério, foi afastada e algumas injustamente.
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Os fiscais da Previdência o acompanhavam?

Como eu disse: às vezes.

Polícia, não?

Não. A Polícia Militar só era requisitada quando se tratava de alguma circunstância especial. Comigo,
nunca houve necessidade, mas com outros colegas, sim, quando lhes negavam acesso à documentação.
Em casos que envolviam maiores riscos, como a apuração de denúncias de trabalho escravo, a Polícia
Federal se fazia presente.

Quanto tempo o senhor permaneceu na DRT?

Até o início da gestão do ministro Marcelo Pimentel.17 Ele já fora consultor jurídico do Ministério do
Trabalho e tínhamos um bom relacionamento. Foi quem me nomeou para a Secretaria de Fiscalização,
por indicação do Dr. José Maciel Neves, um assistente jurídico antigo no serviço, e muito competente. O
cargo tinha sido da Vera Jatobá, na gestão anterior, a do ministro Walter Barelli,18 e hoje é ocupado pela
Ruth Vilela. Relutei, porque já estava pensando na aposentadoria, mas acabei assumindo... por apenas
sete meses – de maio a dezembro de 1994. Foi uma boa experiência. Sacrificante, dada a maior vigilância
que exigia, e pela responsabilidade muito mais abrangente. A carga administrativa era enorme, além de
problemas orçamentários, que dificultavam a concretização de alguns planos. O ministro Pimentel nos
garantia a sustentação possível e, assim, dotamos todas as delegacias de veículos resistentes, essenciais à
fiscalização no interior: mais de 20 caminhonetes Mitsubishi com tração nas 4 rodas.

Quando o senhor ouviu falar em trabalho escravo pela primeira vez?

Bem antes disso, por volta de 1979, no início da gestão de Murilo Macedo.19 O que eu sabia, então, era
pela leitura dos jornais, inclusive informativos sindicais. É algo duro de combater, porque o poder
financeiro que existe por trás disso tem muita força; as grandes fazendas pertencem a pessoas ricas e
poderosas. 

O senhor chegou a se envolver com o combate ao trabalho escravo? 

Eu nunca participei de qualquer ação contra o trabalho escravo. Tinha notícias, que vinham pelos
colegas auditores, em incursões pelas áreas de desmatamento, no Pará, nas madeireiras de Rondônia, nas
carvoarias de Minas Gerais e até em fazendas de cana-de-açúcar, no estado de São Paulo. O que eles
relatavam era, principalmente, trabalho realizado no campo...

Os fiscais do Distrito Federal viajavam a outros estados?

Às vezes, sim. Aqueles que integravam o chamado Grupo Móvel,20 deslocavam-se por toda a parte. 
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Quando o senhor se tornou fiscal do trabalho?

Prestei concurso em 1979. Não lembro qual era a relação candidato/vaga, mas estudei muito. Acabara de
sair da faculdade, estava com todos os conhecimentos ainda bem nítidos, na mente, e já me aventurara,
por curiosidade, pela área de Fiscalização. Gostava de Direito do Trabalho. E gostava de Brasília: fiz
concurso pensando em permanecer na cidade. Tudo isso contava a meu favor. Aprovado, permaneci no
gabinete, exercendo dupla função. Éramos seis, nessa condição.
Anos mais tarde, entre 1989 e 1990, quando a ministra Dorothea Werneck13 baixou portaria instituindo a
gratificação de produtividade para os fiscais que estivessem na linha de frente, fomos excluídos, e não
nos restou outro caminho senão o da exoneração. Alocaram-nos na Delegacia Regional do Trabalho do
Distrito Federal; eu, inicialmente, na Secretaria de Relações do Trabalho.

E quais eram as suas novas funções, na Secretaria?

Eu examinava processos de multas e recursos, encaminhando-os ao secretário, que dava um parecer e os
levava ao ministro. Na gestão do ministro Rogério Magri,14 porém, a máquina administrativa foi
desmantelada por completo. Para o governo, a estrutura estava viciada, e era isso mesmo que se pretendia.
Houve muita perseguição. No desespero, alguns funcionários choravam!... Meu chefe, Orlando Vila Nova, um
homem íntegro, trabalhador, foi posto em disponibilidade, e com ele, outros mil e tantos pelo Brasil afora. A
memória do Ministério acabou. Documentos iam para o lixo. O que sobrou, guardado por abnegados,
acabou servindo à reconstrução da biblioteca. Aquele caos durou dois anos, durante os quais o Ministério
viveu sob um clima de pânico e desorientação; um desconcerto generalizado! Os novos contratados, sem
estofo, não sabiam o que fazer, e também não se relacionavam conosco, que ficávamos à toa. Diante da
bagunça, e não querendo compactuar com ela, eu e outros colegas voltamos à Fiscalização, na DRT.

O senhor saiu da sede do Ministério do Trabalho...

Pois é, encerrando uma longa carreira: desde 1962, até o final da década de 1980: quase 30 anos!... De
“rato de gabinete” saltei para o “interiorzão”. Fiscalizar foi uma experiência ótima; se eu soubesse que era
tão bom, sempre teria estado na linha de frente. Primeiro, porque ganhava mais, e segundo, porque
desfrutava de uma liberdade total, para cumprir a minha parte na produção, sem horário fixo. Além disso,
tinha contato com o povo, o que me atraía demais. Ninguém queria sair da cidade: eu me ofereci. Eu
assumi a responsabilidade por uma área de Goiás que incluía os municípios de Formosa, Posse,
Diamanópolis, São João da Aliança, e em Minas Gerais, a região de Unaí. 

E que tipo de fiscalização se fazia nessas áreas?

A fiscalização normal. Verificávamos o registro de empregados, a fim de coibir a informalidade; o
recolhimento do FGTS15 e, eventualmente, do INSS.16 Além disso, outros itens básicos da legislação
trabalhista, como carteira assinada, salários, indenizações etc. Tudo devia estar correto. 
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O que se fazia para o treinamento dos auditores?

Fizemos vários cursos para cada tipo de fiscalização: desde o rotineiro registro do trabalhador, passando
pela verificação do recolhimento de FGTS, até as ações especiais, de repressão ao trabalho escravo e ao
trabalho infantil. Em geral, as aulas eram em Brasília, às vezes, em outro estado, para onde se deslocavam
os fiscais-alunos e os professores. Havia também uma demanda bastante forte por aperfeiçoamento,
inclusive do pessoal administrativo, que hoje em dia utiliza tecnologia avançada; os computadores se
tornam obsoletos em um ano, dois anos, no máximo.

Qual teria sido o maior avanço obtido durante o período em que o senhor esteve à frente
da Secretaria de Fiscalização?

Nossas metas se reduziam, por assim dizer, a dotar as delegacias de uma infra-estrutura compatível às
suas atividades, e o que eventualmente nos barrava era a falta de recursos. Fiz o que pude. Foi importante
ter iniciado a informatização, só recentemente concluída; antes, o auditor redigia à mão o seu relatório.
Por outro lado, a interação com outros órgãos, deu-nos maior dinamismo e agilidade. Hoje, o Ministério
Público do Trabalho e a Procuradoria Geral do Trabalho atuam em conjunto conosco. A abertura de novos
concursos levou ao aumento do quadro efetivo, apesar das aposentadorias. 

E no que diz respeito ao Ministério do Trabalho: quais teriam sido os melhores momentos
para a instituição, e quais os ruins, a seu ver?

À exceção do governo Fernando Collor,22 e apesar de todas as dificuldades que enfrentei ao longo dos
meus 30 anos de serviço, eu só enxergo bons momentos. Os avanços foram lentos, às vezes, mas
contínuos. Adoro o Ministério do Trabalho. Adoro tanto, que faço questão de não receber o contracheque
pelo correio: vou buscar, pessoalmente. Enquanto viver, prefiro que seja assim. Tenho interesse no
desempenho da máquina administrativa e gosto de rever os colegas ainda na ativa. Eu me emociono com
isso... Nem tudo é perfeito, mas há muita gente boa e séria... 

Que pessoas têm destaque na sua memória?  

Dentre aquelas que mencionei, principalmente Orlando Vila Nova e José Hercílio Fleury. Além deles,
inúmeros colegas de profissão, auditores com os quais fiz bom relacionamento. Eu nunca fechei uma
porta. Atualmente, como síndico do prédio onde moro, sou empregador, guardando estrito respeito aos
direitos do trabalhador. Acredito que o ser humano deva ser valorizado. O computador é maravilhoso,
mas sem uma pessoa capaz de inserir os dados, ele não funciona. De igual maneira, o Ministério do
Trabalho tem um papel político da maior relevância, na política do país, fundamentalmente, para a defesa
dos direitos dos trabalhadores, mas ele depende de seu pessoal.
Aliás, falando em direitos dos trabalhadores, o que me deixa estarrecido são os encargos. Não sou
economista, não entendo de economia, mal consigo dar conta da minha casa, mas considero um absurdo
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As notícias que chegavam aos seus ouvidos o impressionavam?

Certamente!... Era uma história deprimente, de homens e crianças arrebanhados no Maranhão, e levados
por aliciadores através de distâncias imensas, para outros estados. Sob promessa de bons salários, os
pobres coitados se deixam enganar, mas acabavam pegando no cabo da foice, comendo uma porcaria de
comida, bebendo água suja, vivendo na imundície. Sem registro, sem carteira assinada, sem nada...

Em sua opinião, pensando a continuidade dessa prática, o que pode estar causando o
crescimento do trabalho escravo?

A desonestidade desses ricaços. Não contentes em explorar, eles humilham os empregados. Os homens

são mantidos prisioneiros, nas fazendas. Se o sujeito quer ir à cidadezinha mais próxima, capangas

armados o impedem. Obrigados a pagar por seus direitos, no fim de um mês, estão devendo mais do que

a miséria de salário que recebem. Dormem ao relento, sem higiene. E ainda se ouve fazendeiro reclamar

que o Ministério do Trabalho quer obrigá-lo a instalar ar-condicionado para os empregados. Não!... O que

exigimos é, pelo menos, um alojamento decente. Com banheiros. E liberdade!... 

Portanto, o trabalho escravo representava uma boa dose de preocupação quando o senhor
estava na Secretaria de Fiscalização?

Sim. Embora eu não fiscalizasse, diretamente, recebia notícias de Rondônia, por exemplo, cujo delegado

regional, Pedro Alencar, era um homem rigoroso, cumpridor da lei. Fechou tantas madeireiras que chegou

a ser ameaçado – queriam “fechá-lo” – e foi preciso mobilizar segurança para ele. 

A maioria das denúncias encaminhadas ao Ministério era proveniente da CPT,21 e, algumas, dos sindicatos.

Queixas locais, feitas às delegacias de polícia, iam parar no Ministério Público do Trabalho. Periodicamente,

organizávamos seminários, reunindo, além do MP, a Procuradoria do Trabalho. Havia uma interação

excelente.  A CPT atuava muito fortemente; quem estava no foco, via o que acontecia. De nossa parte, o que

fazíamos era como enxugar gelo; embora a fiscalização cumprisse a sua determinação, bastava uma semana

para que as situações degradantes se restabelecessem. O governo devia expropriar esses fazendeiros

apanhados em flagrante, ou ao menos os reincidentes, e distribuir as suas terras, para assentamento.

O senhor soube de muitos casos de reincidência?

Nossa Senhora!... Em Rondônia, no Pará, no Maranhão, em São Paulo... Os trabalhadores libertados,

depois de uma temporada, retornavam ao cativeiro. Atualmente, com o maior número de auditores e

ações redobradas, a repressão tem surtido mais efeito. Naquela época, porém, havia poucos fiscais, e nem

todos possuíam traquejo para encarar o combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil; os que

estavam disponíveis viviam de cá para lá, praticamente sem descanso.
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permanecendo até o golpe civil e militar de 31 de março de 1964. Exilado no Uruguai, em 1966 chegou a participar da formação
da Frente Ampla, juntamente com Juscelino e Carlos Lacerda, com o objetivo de restaurar o regime democrático no país. Faleceu
em 6 de dezembro de 1976, ainda no exílio, na Argentina. Ver: DHBB.

4 Nesta data, encerrava-se a gestão do ministro André Franco Montoro (1916-1999), paulista do Partido Democrata Cristão (PDC),
que ocupou a pasta do Trabalho no gabinete parlamentarista chefiado por Tancredo Neves (1910-1985), de 8 de setembro de 1961
a 12 de julho de 1962. Seu sucessor foi o ministro Hermes Lima (1902-1978), baiano e homem de notório saber jurídico, que
ocupou o Ministério do Trabalho durante o gabinete parlamentarista chefiado por Brochado da Rocha (1910-1962), de 13 de julho
a 18 de setembro de 1962. Ver: DHBB.

5 Jarbas Gonçalves Passarinho, nascido no Rio de Janeiro em 1920, foi ministro do Trabalho do governo do general  Costa e Silva
e sob a Junta Militar, de 15 de março de 1967 a 30 de outubro de 1969. Ver: www.mte.gov.br [acesso em 23/2/2007]

6 Júlio de Carvalho Barata (1905-1991) foi ministro do Trabalho durante todo o governo do general Emílio Médici, de 30 de
outubro de 1969 a 15 de março de 1974. Ver: www.mte.gov.br [acesso em 23/2/2007]

7 Superquadras Sul, SQS, é a denominação dos logradouros situados na Asa Sul de Brasília, entre o eixo monumental e a avenida
W-3. Diametralmente opostas, situam-se as SQN, Superquadras Norte, e no sentido longitudinal, as SQE, Superquadras Leste, e
SQW, Superquadras Oeste.

8 Candango é o nome que designa cada um dos operários que trabalharam nas grandes construções da cidade de Brasília (DF),
geralmente oriundos do Nordeste do Brasil. Ver: Houaiss eletrônico, 2001.

9 O general Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) foi eleito presidente da República em 25 de outubro de 1969, de maneira
indireta, após o afastamento, por doença, do presidente Costa e Silva. Comandante do III Exército, o general Médici substituiu a
Junta Militar formada por três ministros, que governava o país desde agosto, quando Costa e Silva teve a trombose cerebral que o
incapacitou para exercer o cargo de presidente da República. Médici permaneceu como presidente até 15 de março de 1974,
quando transmitiu o cargo ao general Ernesto Geisel (1907-1996). Geisel foi chefe do Gabinete Militar do presidente Castelo
Branco entre 1964 e 1967, e, em seguida, ocupou uma cadeira no Superior Tribunal Militar, STM. Em novembro de 1969, foi
nomeado presidente da Petrobrás, de onde saiu para assumir a Presidência da República em 15 de março de 1974, para um
mandato de cinco anos. João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999) foi chefe do Serviço Nacional de Informação, SNI, durante
todo o governo Geisel, do qual foi sucessor, ocupando a presidência da República entre 1979 e 1985. Ver: DHBB. 

10 O Inquérito Policial Militar, IPM, foi um mecanismo criado pelo regime militar ainda em abril de 1964, logo após o movimento
político-militar que depôs o presidente João Goulart em 31 de março daquele ano. Este mecanismo tinha o objetivo de
operacionalizar a estratégia de segurança nacional do regime vigente.
Ver: www.fundaj.gov.br/docs/inpso/cpoli/JRego/TextosCPolitica/Mestrado/Cap1/cap_01nota_02.htm [acesso em 23/2/2007]

11 Arnaldo Lopes Süssekind, nascido no Rio de Janeiro em 1917, bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade
Nacional de Direito em 1939. Entrou no Ministério do Trabalho ainda nos anos 1930 e foi um dos membros da comissão que
elaborou a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Foi ministro do Trabalho entre 4 de abril de 1964 e 7 de dezembro de 1965,
durante o governo do general Castelo Branco. Em seguida foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ver: DHBB

12 DAS é a sigla para o cargo em comissão de Direção e Assessoramento Superior, criado pelo Poder Executivo Federal através da
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, modificada posteriormente e reproduzida no âmbito do Poder Executivo em vários
estados da federação. O número que aparece após a sigla diferencia os cargos em relação à responsabilidade e ao salário do
ocupante. Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L5645.htm [acesso em 24/2/2007]
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o que se paga de encargos sociais!... Somando-se INSS, FGTS, PIS, auxílio transporte, auxílio alimentação,
férias, 13º, a cifra vai longe... Tudo bem: são leis, não se discute. Mas o governo devia encontrar uma
fórmula para ser mais generoso nas contrapartidas. Por exemplo: reclama-se muito da falta de emprego,
mas como é que o sujeito vai contratar se o custo social equivale a, praticamente, mais um salário?! O
governo podia abater uma coisinha dos encargos à medida que o número de empregados aumentasse.
Ou então reduzir o imposto de renda do empregador. Contudo, ocorre justo o contrário: voraz, o governo
só cogita de arrecadar. E o empresário, que já não gosta de pagar bem, escolhe não pagar...

Ainda assim, e com toda a vivência acumulada, o senhor vê o mundo do trabalho com
esperança?

Sim, com muita esperança. Nunca fui carreirista e em cada degrau aprendi um pouco: acredito na
capacidade do ser humano. É mais fácil aparecer alguém com ética do que sem. Isso seria uma tremenda
falta de sorte. E não é apenas uma questão de sorte, pois, hoje em dia, a consciência das pessoas está
bastante aguçada. No meu tempo, a gente queria fazer e não tinha dinheiro; hoje, há dinheiro e gente séria
disposta a assumir responsabilidade. Essa é a grande diferença. Talvez meus netos, se algum tiverem
curiosidade ou vontade de ingressar no serviço público, possam conviver com uma situação melhor. Quem
sabe não encontrem valia no depoimento do avô? Isso me deixaria muito satisfeito.

1 O Serviço de Alimentação da Previdência Social, Saps, foi criado pelo Decreto-Lei nº 2.478 de 5 de agosto de 1940 e extinto pelo
Decreto-Lei nº 224 de 28 de fevereiro de 1967. Ver www.010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/24/1967/224.htm [acesso em 23/2/2007]

2 Evandro Lins e Silva (1912-2002) era advogado, foi procurador geral da República de setembro de 1961 a janeiro de 1963, chefe
do Gabinete Civil da Presidência da República de janeiro a junho de 1963 e ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, entre
setembro de 1963 e janeiro de 1969. Nessa oportunidade, foi aposentado compulsoriamente, com base no Ato Institucional nº 5
(AI-5), editado em dezembro do ano anterior. Ver: DHBB.

3 João Belchior Marques Goulart (1919-1976), ingressou na política em 1947, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido
Trabalhista Brasileiro, PTB, do Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado federal pelo PTB em 1950, mas assumiu a Secretaria do
Interior e Justiça do novo governo gaúcho, chefiado por Ernesto Dornelles, primo do presidente Vargas. Ocupou a presidência
nacional do PTB em 1952, quando assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados. Árbitro de conflitos trabalhistas, controlando
os principais cargos de chefia dos institutos de previdência social, foi nomeado para o Ministério do Trabalho, na reforma
ministerial promovida por Vargas em junho de 1953. Sua indicação foi mal-vista pelos militares e pelos deputados udenistas, e,
depois de uma intensa campanha contra sua proposta de dobrar o salário mínimo, teve que se afastar do ministério, em 22 de
fevereiro de 1954. Apesar de derrotado nas eleições de outubro de 1954 para o Senado, no ano seguinte foi eleito vice-presidente
da República na chapa do PSD-PTB, encabeçada por Juscelino Kubitschek (1956-1960). Nas eleições de outubro de 1960, mais
uma vez foi eleito vice-presidente, embora seu companheiro de chapa, o general Lott, tenha sido derrotado pelo candidato
apoiado pela UDN, Jânio Quadros. Com a renúncia de Jânio, a 25 de agosto de 1961, chegou à presidência da República, nela
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Alexandre Kruse Grande Arruda

Sou Alexandre Kruse Grande Arruda. Nasci no dia 10 de janeiro de 1931, em Recife, Pernambuco, filho de
Eupréprio Grande Arruda e Frida Kruse Grande Arruda. Meu pai era formado em direito, mas eu escolhi
outro caminho: fiz licenciatura em letras neolatinas, no ano de 1956, e me formei em administração de
empresas, em 1971, pela Universidade Estadual de Pernambuco. Por influência de meu irmão, entendi que
administração de empresas me abriria um horizonte um pouco melhor.

O senhor se arrependeu da escolha realizada?

Não. Eu dei aulas de português, à noite, até ingressar no Ministério do Trabalho, em 1953, como fiscal do
trabalho. Foi, talvez, o primeiro concurso público realizado em âmbito nacional. Naquela época, não havia
tanta concorrência; em Pernambuco, para 40 vagas, inscreveram-se cerca de 400 candidatos. Tomei
conhecimento do concurso por intermédio do Dasp,1 que os divulgava através da imprensa. Fiz provas de
português, legislação trabalhista e previdenciária, e matemática. Passei em 4º lugar. O que me interessava,
mesmo, era a garantia de estabilidade. A experiência de meu pai, quando perdera o emprego, e a
dificuldade que ele enfrentou até arranjar outra forma de ganhar a vida, isso me marcara muito. Cresci
com essa idéia na cabeça: entrar no serviço público. Algo que, aliás, voltou à moda; hoje em dia, todos
parecem obcecados por estabilidade.
Tomei posse mediante uma portaria assinada pelo ministro João Goulart2 e passei a executar ações
atinentes à fiscalização, sem nenhuma interferência no campo sindical. Havia a política sindical,
certamente, mas nunca me constou que algum fiscal tenha sido chamado para qualquer intervenção –
não naquela época. A remuneração básica, inicial, era de 1.720 cruzeiros, mas graças a um convênio com
a OIT,3 naquele mesmo ano, incorporamos uma gratificação equivalente a 50% do salário. No serviço
público federal, apenas os fiscais de consumo ganhavam mais!...

Que tipo de irregularidade ocorria com maior freqüência?

No comércio, a jornada de trabalho excessiva. Eu preferia visitar as empresas à noite, para fiscalizar o
trabalho noturno, ao invés de verificar livros etc. Não havia um domingo ou feriado que eu não estivesse
na rua. O que mais me gratificava era obrigar o empresário a cerrar as portas, permitindo que os
empregados saíssem, voltassem para casa. E desde que ele o fizesse, cumprindo a legislação, eu nem
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13 Dorothea Fonseca Furquim Werneck, nascida em Ponte Nova, Minas Gerais, em 1948, foi ministra do Trabalho no governo José
Sarney, de 13 de janeiro de 1989 a 14 de março de 1990. Ver: DHBB.

14 Antônio Rogério Magri, nascido em Guarulhos, São Paulo, em 1940, foi ministro do Trabalho no governo Fernando Collor, de 15
de março de 1990 a 19 de janeiro de 1992. Ver: DHBB e www.mte.gov.br [acesso em 24/2/2007]

15 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Essa lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas
empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

16 O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi criado pelo Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990, mediante a fusão do
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social,
INPS. Todos os trabalhadores que recolhem ao INSS uma porcentagem de seus rendimentos (que varia de acordo com a faixa
salarial e com o tipo de vínculo com o empregador) têm direito aos benefícios oferecidos pela Previdência Social por meio do
INSS. Ver: www.mpas.gov.br [acesso em 23/2/2007]

17 Marcelo Pimentel, nascido em Vitória, Espírito Santo, em 1925, foi ministro do Trabalho no governo do presidente Itamar
Franco, de 4 de maio a 31 de dezembro de 1994. Ver www.mte.gov.br [acesso 23/2/2007]

18 Walter Barelli é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em ciências econômicas pela Fundação
Instituto Tecnológico de Osasco (FITO). Foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Dieese, entre 1967 e 1990. Em 1989 foi assessor econômico de Luís Inácio Lula da Silva, então candidato à Presidência da
República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi ministro do Trabalho entre 8 de outubro de 1992 e 4 de maio de 1994, durante
o governo de Itamar Franco. Ver: DHBB.

19 Murilo Macedo, nascido em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 1923, foi ministro do Trabalho durante o governo do general
Figueiredo, entre 15 de março de 1979 e 14 de março de 1985. Ver www.mte.gov.br [acesso em 24/2/2007]

20 O Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho tem por finalidade coordenar programas e ações de diferentes órgãos
governamentais que intervêm na questão do trabalho forçado e formular novas propostas legislativas; além de ser um dos
principais instrumentos do governo federal para reprimir o trabalho escravo, através de fiscalizações diretas nas fazendas onde há
a suspeita de existência de trabalho escravo. Ver: http://minerva.pgt.mpt.gov.br/escravo/fiscal/index.html e www.presidencia.gov.br
[acesso em 24/2/2007]

21 A Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi criada em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, convocado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e realizado em Goiânia, Goiás. Ver: www.cptnac.com.br/?system=news&eid=26
[acesso em 27/11/2006]

22 Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República em 1989, nas primeiras eleições diretas para Presidência após a
ditadura militar, que se iniciara em 1964. A partir de 1986, como governador eleito do estado de Alagoas, Collor se apresentou ao
país encarnando a personagem do "caçador de marajás", cuja bandeira política principal era o saneamento e a moralização da
administração pública. Cerca de dois anos após sua eleição, tornou-se alvo de diversas denúncias de corrupção e de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Comprovado o esquema de corrupção e o envolvimento do presidente, a CPI apresentou
seu relatório ao país e entidades da sociedade civil – lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) – deram entrada no pedido de impeachment do presidente, o que levou a Câmara dos Deputados a
afastar Collor do poder, em 29 de setembro de 1992. Três meses depois, antes de ser julgado e impedido definitivamente pelo
Senado Federal, Collor renunciou. Mesmo assim teve seus direitos políticos cassados por oito anos. O vice-presidente Itamar
Franco assumiu em definitivo o cargo e completou o mandato restante. Ver: www.cpdoc.fgv.br
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continuei com as mesmas atividades, sem sofrer nenhuma restrição. Por outro lado, a mobilidade
praticamente cessou. A partir de 1964, dois delegados ocuparam a chefia da DRT, até a posse de Romildo
Leite, em 1968. Então, somente uma década depois, em 1979, eu o sucedi.  

Em que circunstâncias o senhor assumiu a chefia da DRT de Pernambuco?

Foi logo após os metalúrgicos do ABC terem cruzados os braços.7 Qual era o contexto? A revolução
sandinista acabara de triunfar na Nicarágua,8 e os militares ainda guardavam bastante fresca a memória
das Ligas Camponesas9 e do Che Guevara.10 A anistia fora decretada em 28 de agosto,11 e Arraes voltara
ou estava para voltar do exílio.12 A greve na zona canavieira eclodiu no dia 4 de setembro. 
Naquela noite, por telefone, fui avisado de que um avião estaria à minha espera, às 9 horas do dia
seguinte, para me conduzir à Brasília. Lá, recebi do ministro Murilo Macedo13 instruções bastante claras:
administrar o movimento, acabar com a intervenção nas entidades e garantir a lisura das eleições
sindicais. No dia 5, às 17 horas, reuni, na sede do Senai,14 os representantes do sindicato dos usineiros e
da associação dos plantadores de cana, o pessoal da Fetape,15 o secretário estadual do Trabalho e o
secretário de Relações do Trabalho, Alencar Rossi, enviado pelo ministro, para me apoiar. Ninguém dormia;
as discussões se estendiam até às 3 horas da madrugada. Em cinco dias, conseguimos fechar um acordo.

É evidente que, do ponto de vista do Ministério do Trabalho, Romildo Leite não era mais a
pessoa indicada para chefiar a DRT. 

Exato. Ele foi um homem totalmente identificado com os ideais do movimento político-militar de 1964, e
muito afirmativo. Ao deixar o cargo, portou-se com a maior dignidade, talvez consciente de que, naquela
conjuntura, a DRT devia mesmo ser chefiada por alguém com maior capacidade de negociação. Fui
indicado pelo então governador Marco Maciel,16 provavelmente após sondagens junto ao pessoal da
delegacia. Reagi com surpresa e preocupação, mas não havia como recusar. Na vida, há situações boas e
más, e as que conseguimos superar, tornam-se positivas. 
Assim, concluídas as conversações, chegamos à primeira convenção coletiva assinada entre a Fetape,
plantadores e usineiros, um acordo tão avançado que se mantém, até hoje, 90% inalterado. O que se fixou,
fundamentalmente, foram condições de trabalho. Todos os empregados receberam carteira profissional. Além
disso, em cada propriedade, teriam direito a dois hectares de terra para plantar o que quisessem, garantindo
a sua subsistência. Também se previu a reforma das moradias e o transporte por veículos melhores que os
caminhões. E mais: estabeleceu-se que os auditores fiscais atuariam no campo de forma permanente.

A que o senhor atribui o fato de os trabalhadores, naquele momento específico, terem
conseguido tais avanços? 

O movimento foi muito bem coordenado, sem dúvida, mas por parte do governo houve uma clara
determinação de apoiar as demandas, consideradas justas, evitando que os acontecimentos se tornassem
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lavrava o auto... Não havia necessidade; a atuação da Delegacia Regional do Trabalho, DRT, ficara patente.
De fato, isso me parecia muito mais concreto do que aplicar multas por falta de registro ou por outra
qualquer irregularidade; o patrão pagava, e o empregado, muitas vezes, nem tomava conhecimento do
que acontecera. O meu jeito permitia um diálogo direto com ambas as partes. 

Os empregadores resistiam? 

Resistiam. E, eventualmente, eu recorria à Polícia Federal. Estender a jornada para além do limite legal tornara-
se uma prática corrente. Em 1953, a maioria dos postos de trabalho estava ocupada pela “velha guarda”,
inspetores já bem próximos da aposentadoria e pouco dispostos a ações como as que eu empreendia. Aquilo,
realmente, mexia com a tranqüilidade dos empresários. Quando fiquei conhecido, eles baixavam as portas à
minha simples aproximação... Alguns chegaram a se sentir perseguidos por mim, e se nos encontrávamos, na
rua, reclamavam. Nada disso! O que havia era uma escolha pessoal que se casava com as diretrizes da DRT.

E por quanto tempo o senhor manteve essa fiscalização voltada para o trabalho noturno?

Bastante tempo. Ninguém queria saber de trabalhar naquele horário. Eu gostava, pelo retorno que
propiciava, incidindo diretamente sobre os empregados. Além disso, a autuação tradicional demorava um
ano para ser julgada e converter-se em multa. Eu só autuava – depois de mandar o pessoal embora –
quando o empresário era reincidente. 

O senhor lembra o nome do delegado regional, nessa época?

A mobilidade era muito grande. Entre 1953 e 1964, passaram pela chefia da DRT uns cinco ou seis
delegados. Não seria fácil destacar um deles. Foi um período muito conturbado politicamente, com troca
de ministros, morte de um presidente, renúncia de outro...4

Nesses 12 anos, acaso surgiu algo diferente no campo das irregularidades?

Isso sempre dependeu de orientação ministerial. A cada gestão podia ocorrer mudança de ênfase
relativamente ao cumprimento de determinado artigo da CLT,5 dando maior relevo a um determinado
tipo de infração. Contudo, durante muito tempo, e em virtude da resistência dos empregadores, o
Ministério manteve a prioridade do combate ao trabalho noturno.

Essas mudanças políticas produziam reflexo na sua vida profissional? 

Não. Apenas, após a queda de Jango, e sobrevindo o regime militar, os auditores perderam todas as
vantagens e gratificações que haviam obtido em anos anteriores. Por considerar que o Ministério do
Trabalho não passava de um antro de pelegos, o governo Castelo Branco cancelou o convênio com a OIT.6

Todavia, excesso de pessoal só poderia existir nos altos escalões; na DRT, desde 1953, todos os fiscais
eram concursados. O clima e o ambiente de trabalho permaneceram inalterados, e eu, pessoalmente,
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debaixo de um sol de 40°, e sob o risco de ser posto para fora. Além disso, colher os dados de
empregados que mal sabiam de si, e a assinatura do empregador, na carteira profissional, com a data
original da admissão, não era a data daquele dia não... As datas eram retroativas. Num engenho – nunca
me esqueci – a data que constou da carteira de um trabalhador foi 10 de janeiro de 1931... Meu
aniversário! O homem estava lá há 50 anos! Assim, empreendendo uma verdadeira catequese, aquelas
jovens registraram mais ou menos 65 mil trabalhadores. Imagine o impacto social! Ter assegurados,
retroativamente, todos os direitos trabalhistas sem precisar recorrer à justiça, que, obviamente, não daria
conta de milhares de recursos solicitando reconhecimento do tempo de serviço. E nós fizemos isso. 
Cabe reconhecer, também, a colaboração dos empregadores. E só em casos extremos, recorri ao
presidente do sindicato dos usineiros para intermediar os impasses. Enfim, abstraindo um ou outro
incidente, as carteiras profissionais eram assinadas sem reação. Num único local de trabalho, e de uma só
vez, por exemplo, foram registrados 6 mil empregados, todos com a data original da admissão.

Nunca ocorreu nenhum incidente mais grave? 

Só uma vez, que eu me lembre. Dois fiscais foram impedidos de realizar o seu trabalho, e expulsos de uma
usina. O ministro Murilo Macedo me telefonou quase à meia noite, e eu coloquei o cargo à disposição. Ele
nem tomou conhecimento. “Essa é uma questão de Estado. Transfira o problema para mim e fique
tranqüilo; amanhã, tudo estará resolvido”. Seguindo as suas instruções, permaneci calado; a fiscalização
teve prosseguimento e nunca mais me falaram a esse respeito. Ignoro quem o terá alertado, talvez o
próprio usineiro, ou quem sabe, alguém de prestígio. De um jeito ou de outro, tudo terminou em paz, e eu
saí do episódio com uma imagem muito boa. No dia-a-dia, porém, e durante a minha gestão inteira, de
setembro de 1979 a abril de 1985, o mérito foi das equipes de auditores. Aquela foi uma fase de transição,
onde cada gesto adquiria um relevo enorme, e repercutia positivamente, como uma exigência da realidade.

O senhor se aposentou em 1985?

Sim, mas continuei no cargo, porque a lei permitia. Hoje, passados 20 anos, é importante frisar que a
superação das dificuldades que enfrentamos não se deveu à minha competência, somente; tive sorte. E
não me deitei, esperando que ela viesse. Estive, é verdade, na convergência de múltiplos fatores positivos.
Sem o apoio de Brasília, jamais teria feito nada. E no caso particular da fiscalização rural, instituída pela
convenção que pôs fim à greve dos canaviais, o muito que se fez resultou do esforço dessas criaturas
maravilhosas, que deram tudo de si a um trabalho comum, rotineiro. Todos juntos, naquele momento de
retomada do processo histórico, obtivemos avanços significativos. Foi bonito.
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explosivos. A abertura política dava os primeiros passos, e o presidente da República, o general
Figueiredo,17 estava interessado em dar ao mundo uma prova da liberalização do regime. Enquanto se
negociava, o general Octávio Medeiros, chefe do SNI,18 permaneceu no Recife, incógnito e, para acertar
detalhes acerca de um ou outro ponto, ouvia o ministro da Fazenda, Delfim Neto, que chegou a ser
consultado de madrugada. Os empregadores tiveram de ceder. 

Restavam ainda duas incumbências: acabar com a intervenção nos sindicatos e promover a
eleição dos novos dirigentes. 

Para isso, foram nomeadas juntas governativas. As eleições deram trabalho porque havia um decreto ou
portaria ministerial, conferindo aos presidentes das entidades em exercício, uma prerrogativa que
favorecia o continuísmo: indicar as mesas coletoras e apuradoras de votos. Competir era, praticamente,
impossível. Perder uma eleição, só querendo!... Então, contrariando interesses, a DRT designava pessoas
das diversas correntes, para compor essas mesas da forma mais equilibrada possível. Os grupos
dominantes, evidentemente, recorriam à Justiça Federal... 

Essa competência passou à Justiça do Trabalho.

Exato. Mas naquela época, os recursos eram encaminhados à Brasília, onde esbarravam na disposição de
assegurar que os pleitos sindicais transcorressem de maneira correta, conforme os padrões da OIT, e para
demonstrar que a abertura política em curso seria realmente ampla. 

A DRT estabeleceu bons contatos com as novas lideranças que emergiram nessa ocasião? 

Emergiram, principalmente, nos sindicatos menos enraizados. Nos demais, mesmo com eleições livres, a
“situação” ganhava. No campo, graças à atuação da Fetape, a renovação foi maior. 

As lideranças da Fetape o procuravam na DRT?

Eu costumo ser um tanto excêntrico: não marco audiência com ninguém. Nunca. Quem for chegando, vai
entrando. As secretárias sentem-se desprestigiadas e brigam comigo. Paciência!... É uma questão de
temperamento, sim, mas produz efeitos importantes. Dadas as circunstâncias políticas da minha posse,
eu precisava criar empatia com muita rapidez, e facilitar o acesso ao gabinete serviu para quebrar o
ranço. Além do mais, eu precisava do apoio da Fetape, para iniciar a fiscalização permanente e
sistemática na área rural, prevista na convenção coletiva recém assinada. 
A princípio, os colegas auditores tiveram certa má-vontade, e se demonstraram pouco propensos a
compor as equipes encarregadas de fiscalizar um tipo de empresa que quase ninguém conhecia, e onde
estariam sujeitos a reações inesperadas, eventualmente violentas. Apesar disso, chegamos a montar dez
equipes. Só com mulheres. Todas muito compreensivas, tolerantes, mas, ao mesmo tempo, entusiasmadas
e dispostas a aplicar a lei. De fato, era preciso um bocado de entusiasmo para fiscalizar as fazendas,
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10 Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967), mais conhecido como Che Guevara, nasceu na Argentina, mas foi em Cuba que
tornou-se mundialmente conhecido, como um dos principais líderes da Revolução Cubana. Após a vitória da Revolução sobre o
ditador cubano Fulgêncio Batista, em 1959, implantou-se o regime comunista na ilha, comandado por Fidel Castro. Guevara,
então braço direito de Fidel, tornou-se um dos principais dirigentes do novo Estado cubano, sendo nomeado embaixador,
presidente do Banco Nacional e ministro da Indústria. Che esteve oficialmente no Brasil em abril de 1961, quando foi condecorado
pelo então Presidente Jânio Quadros com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Deixou Cuba e passou a lutar pela revolução na América
Latina. Mas foi capturado, em 8 de outubro de 1967 e executado no dia seguinte por soldados bolivianos na aldeia de La Higuera,
na Bolívia. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara [acesso em 20/1/2007]

11 A Lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979, que seria regulamentada pelo Decreto 84.143, de 31 de outubro do mesmo ano,
decretou a Anistia. Ver: DHBB. 

12 Miguel Arraes de Alencar (1916-2005) foi eleito deputado estadual, em 1954, prefeito do Recife, em 1959, e governador do
estado de Pernambuco, em 1962, pelo Partido Social Trabalhista, PST, mas teve este último mandato cassado. Preso logo após o
movimento político-militar de 31 de março de 1964, foi libertado no dia 25 de abril de 1965, graças a um habeas corpus emitido
pelo Supremo Tribunal Federal. Em 24 de maio de 1965 asilou-se na embaixada da Argélia, e de lá seguiu para o exílio em Argel,
capital desse país. Beneficiado pela Lei da Anistia, retornou ao Brasil no dia 15 de setembro de 1979. Foi  eleito governador de
Pernambuco por mais duas vezes: nas eleições de 1986, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e nas de 1994,
pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, do qual foi presidente. Ver: DHBB.

13 Murilo Macedo, nascido em Sete Lagoas, Minas Gerais, em 1923, foi ministro do Trabalho entre 15 de março de 1979 e 15 de
março de 1985, durante todo o governo do general João Batista Figueiredo. Ver: DHBB.

14 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, foi criado em 1942, por iniciativa do empresariado do setor, e hoje,
presente em todo o Brasil, é um dos mais importantes pólos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao
desenvolvimento industrial. Ver: www.senai.br [acesso em 05/1/2007]

15 Fetape, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco.

16 Marco Antônio de Oliveira Maciel, nasceu em Recife, em 1940. Foi indicado, em 1978, pelo então presidente Ernesto Geisel e
pelo futuro presidente João Batista Figueiredo para assumir o governo de Pernambuco, sendo eleito para o cargo pela Assembléia
Legislativa do estado, em setembro do mesmo ano. Governou  Pernambuco até 1982. Foi ministro da Educação e Cultura e chefe
do Gabinete Civil durante o governo de José Sarney (1985-1989), e foi eleito vice-presidente da República, pelo Partido da Frente
Liberal (PFL), na chapa encabeçada por Fernando Henrique Cardoso, nas eleições de 1994 e 1998. Ver: DHBB.

17 João Batista de Oliveira Figueiredo (1918-1999) foi chefe do Serviço Nacional de Informação, SNI, durante todo o governo
Geisel (1974-1979), do qual foi sucessor, ocupando a presidência da República entre 1979 e 1985. Ver: DHBB.

18 O Serviço Nacional de Informações, SNI, foi um órgão da Presidência da República, criado em 13 de junho de 1964 pela
Lei n° 4.341, com o objetivo de superintender e coordenar nacionalmente as atividades de informação e de contra-
informação, em particular aquelas de interesse para a segurança nacional. O SNI foi extinto através da Medida Provisória
n° 150 de 1990, que atribuiu à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República a responsabilidade de
assumir as funções que não foram transferida. Ver: DHBB.
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1 O Departamento Administrativo do Serviço Público, Dasp, foi um órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de
julho de 1938, diretamente subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa
destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes por Getúlio Vargas. Ver: www.cpdoc.fgv.br
[acesso em 3/1/2007]

2 João Belchior Marques Goulart (1919-1976) ingressou na política em 1947, quando foi eleito deputado estadual pelo Partido
Trabalhista Brasileiro, PTB, do Rio Grande do Sul. Elegeu-se deputado federal pelo PTB em 1950, mas assumiu a Secretaria do
Interior e Justiça do novo governo gaúcho, chefiado por Ernesto Dornelles, primo do presidente Vargas. Ocupou a presidência
nacional do PTB em 1952, quando assumiu sua cadeira na Câmara dos Deputados. Árbitro de conflitos trabalhistas, controlando os
principais cargos de chefia dos institutos de previdência social, foi nomeado para o Ministério do Trabalho, na reforma ministerial
promovida por Vargas em junho de 1953. Sua indicação foi mal-vista pelos militares e pelos deputados udenistas, e, depois de uma
intensa campanha contra sua proposta de dobrar o salário mínimo, demitiu-se do ministério, em 22 de fevereiro de 1954. Apesar de
derrotado nas eleições de outubro de 1954 para o Senado, no ano seguinte foi eleito vice-presidente da República na chapa do
PSD-PTB, encabeçada por Juscelino Kubitschek (1956-60). Nas eleições de outubro de 1960, mais uma vez foi eleito vice-presidente,
embora seu companheiro de chapa, o general Lott, tenha sido derrotado pelo candidato apoiado pela UDN, Jânio Quadros. Com a
renúncia de Jânio Quadros a 25 de agosto de 1961, chegou à presidência da República, nela permanecendo até o golpe de 31 de
março de 1964. Exilado no Uruguai, em 1966 chegou a participar da formação da Frente Ampla, juntamente com Juscelino e Carlos
Lacerda, com o objetivo de restaurar o regime democrático no país. Faleceu em 6 de dezembro de 1976, na Argentina. Ver: DHBB.

3 A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi fundada em 1919 e é a única das agências do Sistema das Nações Unidas que
tem estrutura tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do
governo. Ver: www.oitbrasil.org.br/inst/index.php [acesso em 27/11/2006]

4 No período entre 1953 e 1964 houve um total de 14 ministros do Trabalho no Brasil. Em 24 de agosto de 1954 o presidente
Getúlio Vargas suicida-se; e em 25 de agosto de 1961 o presidente Jânio Quadros renuncia.

5 A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

6 O general Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967) foi o primeiro general presidente da República, após o movimento
político-militar de 31 de março de 1964, permanecendo no cargo até 15 de março de 1967. Castelo Branco faleceu do dia 18 de
julho de 1967, em um desastre aéreo, quando um caça da Força Aérea colidiu com o avião que o transportava. Ver: DHBB.

7 Em maio de 1978, sob a liderança de Luís Inácio da Silva, o Lula, os metalúrgicos do ABC paulista –  dos municípios de Santo
André, São Bernardo e São Caetano – realizaram uma grande greve, que atingiu primeiramente a indústria automobilística da
região e depois se expandiu. Durante as greves de maio a junho de 1978 foram mobilizados mais de 500 mil trabalhadores
urbanos na área do ABC, em São Paulo e em Osasco. As vitórias conquistadas pelos operários do ABC abriram uma alternativa não
só para os trabalhadores urbanos de São Paulo e Osasco, que se mobilizaram em junho, mas também para outros setores da
sociedade brasileira. Ver: DHBB.

8 A Revolução Sandinista na Nicarágua foi promovida pela Frente Sandinista de Libertação Nacional, em 1979, sob a liderança de
Daniel Ortega. A Revolução derrubou a ditadura de Anastácio Somoza. O programa dos revolucionários propôs o confisco dos
bens do clã Somoza, a liquidação da Guarda Nacional, a construção de uma economia mista, um sistema político pluripartidário e
uma política externa não alinhada. Ver: http://www.historianet.com.br/conteudo/default.aspx?codigo=699 [acesso em 20/1/2007]

9 As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de Pernambuco, e
posteriormente na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, em Goiás e outras regiões do país. Exerceram intensa atividade no
período que se  estendeu entre 1955 e a queda de João Goulart em 1964, quando são duramente reprimidas. Ver: DHBB. 
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Antonio Funari Filho

Sou Antonio Funari Filho, nascido em 20 de novembro de 1941, na cidade de Jaboticabal, estado de São
Paulo, filho de Antonio Funari, contador, e Maria do Carmo de Carvalho Neves Funari, dona de um
pequeno comércio. Em 1960, fiz o serviço militar, em Ribeirão Preto, e cursei um ano de odontologia
Faculdade da UNESP. Só depois descobri que a minha vocação era o direito. 
Em 1962, fui eleito presidente da Federação Universitária de Ribeirão Preto, e logo em seguida, em 1963
secretário regional da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Minha militância na AP se tornara tão
importante que resolvi trocar a faculdade de odontologia pela de direito, onde a mobilização era maior.
Antes mesmo da edição do Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963,1 participei da formação dos
primeiros sindicatos rurais na região de Ribeirão e envolvi-me com projetos de alfabetização de adultos.
Preso em 1964, depois de solto, dediquei-me inteiramente à reestruturação do movimento estudantil e
sofri mais duas prisões: em 1965 e1966. Já formado, fui preso em 1969 e em 1974.  

O que o levou a militar na política estudantil?

Desde o colégio, eu sempre fora ligado às questões políticas. Em família, meu pai e os seus irmãos participaram
do movimento constitucionalista de 1932. 2 Mais tarde, ele se tornou getulista, e um dos meus tios ingressou
no Partido Comunista.3 Quando entrei para a faculdade, havia um clima político, de certa forma festivo, mas
contagiante. A reforma universitária estava em voga, no contexto das reformas de base defendidas por todos os
movimentos sociais. Eu mantinha contatos com o pessoal da JEC 4 e da JUC, 5 e valorizava a igualdade acima
de tudo. A ditadura apenas reforçou a minha disposição, mas passei a lutar também por liberdade. 
Os estudantes reivindicavam a manutenção de suas entidades, que pela Lei Suplicy deveria subordinar-se ao
Ministério da Educação,6 segundo o modelo sindical-corporativo. Desejava-se um ensino abrangente, não
apenas técnico, como prescreviam os acordos MEC-USAID.7 Para a reorganização da União Nacional de
Estudantes, a UNE, dissolvida após o golpe, elegeu-se uma diretoria provisória, que com o apoio do conselho
das UEE montou, em 1965, o primeiro Congresso da  UNE após o golpe no Centro Academico da Politécnica
de São Paulo. Em 1966, desafiando proibição expressa do governo militar, no porão da igreja de São Francisco
de Assis, em Belo Horizonte foi realizado o 28º Congresso da UNE, o mineiro José Luís Moreira Guedes foi
eleito presidente. Por todo o Brasil, reergueram-se os diretórios acadêmicos livres da tutela governamental.
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O senhor, então, retorna à advocacia...

Sim, como consultor jurídico de oposições sindicais, que logo se tornariam diretorias, nos sindicatos dos
engenheiros e dos motoristas, e na associação dos professores.15 No final dos anos 1970, retomei, também,
a militância política, e juntamente com vários ex-exilados, participei de uma articulação que pretendia criar
um partido popular, democrático e socialista. Nosso “movimento” elegeu Franco Montoro,16 para o Senado,
e Fernando Henrique Cardoso como seu suplente.17 Mas seduzidos por Ulisses Guimarães,18 Montoro e
Fernando Henrique bandearam-se para o MDB.19 O primeiro tornou-se governador, e o segundo assumiu
uma cadeira de senador. Almino Afonso,20 vice de Montoro, José Serra, secretário de Planejamento, e Mário
Covas, indicado para a presidência do partido,21 embarcaram na mesma canoa...
Rachada, a articulação se manteve graças ao apoio dos sindicalistas do ABC22 e de intelectuais como Plínio
de Arruda Sampaio, Hélio Bicudo e outros. Daí nasceu o Partido dos Trabalhadores.23 Candidato a deputado
estadual pela legenda do PT, em 1982, obtive 23.800 votos, tornando-me terceiro suplente. A política
partidária, porém, não era a minha praia. Convidado a tomar parte na Rede Nacional de Advogados da
Comissão Justiça e Paz,24 descobri que a minha militância sempre fora pelos direitos humanos. 
Criada, no Brasil, no mês de outubro de 1969, a CJP estava passando por uma transformação, tendo
inclusive aberto duas seções, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, especialmente voltadas à defesa dos
perseguidos pelo regime. Foi um período de lutas contra a tortura e os assassinatos de presos políticos, no
qual se destacou a figura de dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo da cidade de São Paulo. A onda de
violência e arbítrio que varria a América Latina obrigou a Comissão a se articular com o Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados, a Cáritas25 e o Conselho Mundial de Igrejas.26 Essas atividades
estão na raiz do surgimento progressivo dos mais de 250 Centros de Defesa de Direitos Humanos que
existem hoje pelo Brasil afora, a partir de dioceses ou de outras entidades religiosas e da sociedade civil.
Com o fim da ditadura, as comissões regionais, criadas a partir de 1978, nos estados de Maranhão,
Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, e outras de menor duração, como as de Rio Branco,
Manaus e Maceió, ampliaram a sua atuação e começaram a intervir nos conflitos de terra e em casos de
expulsão de moradores de áreas urbanas; na defesa das comunidades indígenas e dos “brasiguaios”;27

em prol dos direitos dos trabalhadores de forma geral, especialmente contra o desemprego; e ainda em
nome dos presidiários, contra a violência policial. 

Em que esfera o senhor atuava?

Nos assuntos que diziam respeito a direitos econômicos e sociais, e que ganharam relevo quando o Collor
assumiu a Presidência da República.28 Já, então, eu fora alçado à presidência da CJP de São Paulo, e
nessa condição participei das primeiras reuniões do Movimento pela Ética na Política,29 juntamente com
Herbert de Souza, o Betinho; o presidente da Contag,30 Francisco Urbano; e o presidente da UNE,
Lindberg Farias. Lembro-me desse rapaz ter me perguntado: “Como é que vocês faziam para mobilizar
tanta gente?” – “A gente não faz: acontece. E quando acontece, é preciso estar preparado”. De fato, o
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Nesse período, até 1969, o senhor mencionou ter sido preso em três ocasiões. 

Quatro. A primeira, em 1964, deveu-se à minha participação no Programa Nacional de Alfabetização,
baseado na metodologia de Paulo Freire.8 Estava em casa de minha namorada, Regina quando a sua tia
ligou, alertando que minha casa fora cercada pela polícia. Meu cunhado, médico, providenciou a minha
internação no hospital de Jaboticabal. De lá, fui parar em Andradina, onde viviam parentes. Acabei
voltando para Jaboticabal, pois condicionaram a soltura do jornalista Ethevaldo Siqueira a minha
apresentação. Fui preso e ele não foi solto. Ao apreciar o  inquérito, o promotor disse que  ao contrário da
prisão, merecíamos elogios, por nos preocupar em alfabetizar adultos!... O juiz nos liberou.
A segunda prisão, em 1966, foi conseqüência da militância estudantil. Presidente da UEE de São Paulo, eu
acabara de passar o cargo para Luiz Travassos, eleito pelo voto direto em plena ditadura  A sede da entidade era
uma caixa postal, e eu dormia no alojamento dos estudantes de medicina. Tinha uma vida instável... Quando fui
solto, retornei à faculdade e terminei o curso de direito, em 1967. Advogado recém formado, trabalhando no
escritório de Aldo Lins e Silva, assinei os habeas corpus dos estudantes que haviam sido presos em Ibiúna9 –
porque do contrário, Evandro Lins e Silva,10 ministro do Supremo Tribunal Federal, ficaria impedido de julgá-los. 
Em 1969, minha prisão se deu na própria Auditoria, logo após a edição do AI-5:11 acusaram-me de ter
passado um bilhete ao Travassos. Dois dias antes, havíamos obtido habeas corpus para ele e as demais
lideranças estudantis: Vladimir Palmeira, José Dirceu e Franklin Martins.12 Recebi a notificação no
escritório e corri à procura do juiz; fui encontrá-lo à saída do quartel do II Exército. “Sinto muito, senhor
advogado, não posso assinar a ordem de soltura desses rapazes”. – “Quem sente muito sou eu, senhor
juiz, pois se uma decisão do STF não lhe basta, serei obrigado a mandar prendê-lo”. Imagine a
arrogância!... O sujeito arrastou-me para um canto e sussurrou: “Se eu assinar isso, vou preso!” – “Qual
é?!” – “Duvida?... Pois escute a Voz do Brasil, hoje à noite”. De volta ao escritório, ali na Martins Fontes,
ouvimos a leitura do documento pelo jornalista e locutor oficial do programa, Alberto Curi.
Enfim, passar bilhete não era crime, nem fora eu o autor do texto. Uma jovem da faculdade de farmácia
confessou... Pobre moça: perdeu um ano de estudos. Eu cumpri pena de sete meses e sete dias, no
presídio Tiradentes – a maior parte, devido ao meu envolvimento com a UEE. Defendido por Heleno
Fragoso, acabei absolvido pelo STM.13 Saí com o nome sujo, sem condições de arranjar emprego, mas
consegui ser contratado pela Companhia Telefônica... Quando fui tirar o atestado de bons antecedentes, o
policial que me atendeu, perguntou: “Isso é para quê?” – “Para arrumar emprego”. –“Vou te dar uma ficha
limpinha”. – “Quanto é?” – “Não é nada, não”. Parece fantástico, mas fatos assim aconteciam. 
Casado, com filho pequeno, dediquei-me ao trabalho e, em 1973, fui promovido à chefia do setor jurídico
de Transações Imobiliárias. Meu superior, coronel do exército reformado, que não sabia de meu passado,
julgou que eu merecia ser promovido e encaminhou meu nome à Brasília. Quando as autoridades de
Brasília tomaram conhecimento de que um perigoso subversivo ocupava cargo importante na área de
comunicação, o DOI-Codi foi me buscar.14 Alem de demitido, fui preso pela quinta vez..
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movimento estudantil andava meio apagado. De fato, logo estava a UNE ressurgida e Lindeberg liderando
os “caras pintadas”.31

No início, as articulações se davam sem o apoio de nenhum partido político, o que permitiu à sociedade

civil organizar-se espontaneamente, e criar um movimento de massas que marcou a história do Brasil.

Quando Collor desafiou a opinião pública, pedindo às pessoas que fossem para rua de verde e amarelo, o

tiro saiu pela culatra: o povo vestiu-se de negro. Participei da passeata que terminou no vale do

Anhangabaú, e falei ao povo do alto de um carro de som, lado a lado com Lindberg e Renato Rebelo

(atual presidente do PC do B), que presidira a UEE da Bahia ao tempo em que eu presidia a de São Paulo.

Ao descer, encontrei meu filho, que se aproximara, surpreso, atraído pela minha voz. “Pai, o que você está

fazendo aqui?” – “O mesmo que você”. 

Passados 30 anos, lá estávamos, derrubando o governo, além do Betinho, Renato e eu, o Walter Barelli,

pelo Dieese,32 e o Marcelo Lavenère, presidente do Conselho Federal da OAB33 – todos antigos militantes

de AP!... Afastado o Collor, Barelli foi nomeado para o Ministério do Trabalho, e me chamou para a

Delegacia Regional do Trabalho, em São Paulo. “Quero alguém independente da CUT,34 da Força

Sindical,35 da Fiesp36 e da Federação do Comércio”.37 – “Me dê dez dias; preciso conversar com o pessoal

da CJP”. Em três dias, saiu a minha designação. 

Foi como passar para o outro lado da trincheira...

Estávamos em novembro de 1992. No dia da posse, um jornal publicou que a DRT fora entregue a um

comunista!... No início, apenas três auditores me deram apoio, dois deles antigos colegas na PUC. Depois

das experiências de unificação com as pastas da Previdência e da Administração,38 toda a estrutura do

Ministério do Trabalho fora reduzida a cacos. Documentos que representavam a memória histórica

haviam sido perdidos. As máquinas de escrever eram velhas, e faltava papel: os sindicatos é que

forneciam. Foi preciso recomeçar do zero.

Quantas pessoas ainda trabalhavam?

O quadro administrativo era complicadíssimo. Pior: o responsável pelo setor estava em vias de se

aposentar e ninguém queria assumir o posto. Collor deixara alguns fiscais em disponibilidade, mas nem

tantos; preenchi alguns postos, ao menos, com pessoas egressas da gestão da Luiza Erundina,39 e formei

uma equipe. Para as quatro subdelegacias da capital, designei, interinamente, gente da minha confiança:

os cargos existiam sem jamais terem sido ocupados. Em todo o estado, havia vinte subdelegacias.

Permaneci como delegado titular até 2003, e depois, como substituto, durante um período de transição,

após a posse do meu sucessor, o Guiba – Heiguiberto Della Bella Guiba Navarro – ex-presidente do

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, filiada à CUT. 
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Concluída essa reengenharia, quais as ações que se sucederam? 

O planejamento estratégico, elaborado em Brasília, apontou a falta de participação da cidadania como o
principal problema do Ministério do Trabalho, e sugeriu o fortalecimento da organização sindical e o
estreitamento das relações entre a DRT e representações corporativas. Em conseqüência, tomei a
iniciativa de visitar todas as centrais sindicais de trabalhadores e as federações de empresários. O acesso
ao meio empresarial foi facilitado pela minha participação nas reuniões do Sesi e do Senai.40

Embora a nossa atividade mais visível seja a de fiscalização, na qual exercemos o poder de autuar, multar,
e nas áreas de segurança e saúde, interditar, embargar, também podemos agir no sentido de fomentar as
negociações. E foi o que fizemos. Partimos do princípio de que a relação de trabalho tem como
fundamento a dignidade do ser humano. Para isso é necessário que a legislação trabalhista seja
cumprida. A jornada, o descanso semanal, as férias dizem respeito à saúde do trabalhador. Assim,
privilegiamos as denúncias que chegavam a nós através dos sindicatos, e quando elas se tornavam
constantes, a negociação. 
Por exemplo: havia um problema aparentemente insolúvel com relação aos empacotadores de
supermercado, em geral menores de idade, sem registro em carteira. Autuar não adiantava nada. Porque
o piso salarial da função era equivalente ao das moças que operavam as caixas registradoras, e os
meninos, como recebiam gorjetas, acabavam ganhando mais. Reuni as partes – o sindicato dos
comerciários e a associação dos supermercados – e propus alterar as tarefas do “empacotador”,
reduzindo o piso e, ao mesmo tempo, a jornada. Além disso, só poderiam ser contratadas as crianças que
comprovassem matrícula escolar, que teriam registro e se filiariam ao sindicato. O acordo foi tão bem
aceito, e alcançou tamanha repercussão, que a própria dona Ruth Cardoso compareceu à cerimônia de
assinatura.41 Esposa do presidente Fernando Henrique, ela não gostava de ser chamada de “primeira
dama”, e não demonstrou nenhum constrangimento ao ingressar no prédio da DRT, caindo aos pedaços...   

A incidência de trabalho infantil era muito freqüente? 

Ocorria repetidamente, sim. Não foi à toa que se organizou a Marcha Global contra o Trabalho Infantil.42

Fui procurado por representantes de ONGs internacionais, não como Delegado Regional do Trabalho, mas
como presidente da Comissão de Justiça e Paz, pois eles pretendiam iniciar a caminhada na praça da Sé.
Seria depois da missa de quarta-feira de Cinzas, numa homenagem ao cardeal dom Paulo Evaristo Arns,
que já estava se despedindo da arquidiocese. Percorreriam as estradas do Uruguai, Paraguai, Argentina,
Chile, até encontrar-se, na Costa Rica, com os que viriam da América do Norte. 

Quer dizer que o senhor exercia uma dupla militância... 

Perfeito. Sem um tostão de verba, tive a idéia de contatar as centrais sindicais, o Sesi e o Senai. Avisei o
subdelegado de Osasco em que dia a marcha chegaria à cidade, e consegui, com o Sindicato dos
Comerciários, transporte para as crianças paulistanas, que levaram uma tocha. Passados três dias, a



O seu sentimento, na época, era de que existia muito trabalho infantil? 

Sim. A produção de calçados, em Franca, vinha sofrendo boicote em virtude de denúncias nesse sentido.
Uma fábrica de sapatos é quase uma montadora – costura o couro, bota a sola, o salto; o trabalho se
desenvolve em pequenas bancas, muitas vezes familiares. Os sindicatos se mobilizaram para provar que
as crianças empregadas eram poucas, e os empresários se cotizaram a fim de garantir que todas
freqüentassem a escola. Aliás, os dados fornecidos à DRT pelas secretarias de educação, sobre freqüência
e ausência de alunos, costumam ser indícios fortes de trabalho infantil. 

Isso deu grande visibilidade à DRT... 

E nos granjeou respeito, também. A maioria das pessoas surpreendeu-se: a DRT deixou de ser um órgão
meramente punitivo. Sem abrir mão do poder que tínhamos, mostramos nossa disposição de sentar e
conversar. Aquilo nos deu pique e respaldo, para futuras mediações.

O patronato resistia à mediação? 

Há uma diferença muito grande entre o líder sindical patronal e o patrão, mais ou menos comparável a que
existe entre o trabalhador e o sindicalista. As lideranças têm mais contatos entre si e costumam ser mais
propensas ao diálogo. Eu me aproximava das entidades dos empregadores, sugerindo que elas exigissem de
seus filiados que cumprissem a lei, pois os que viviam à margem, inclusive do sindicato, nada mais faziam
do que praticar concorrência desleal. Exemplo: comprovou-se que, nas panificadoras, ocorriam muitas
mutilações; os empregados perdiam dedos no cilindro da massa, e o equipamento de segurança
indispensável não existia à venda. Pois bem, pelo acordo assinado, estabeleceu-se um prazo para que
alguma medida alternativa fosse adotada, e o próprio sindicato patronal incumbiu-se da fiscalização,
comprometendo-se a interditar todas as máquinas que não tivessem proteção e a denunciar os faltosos. 
Na mesma época, acordos similares beneficiaram os metalúrgicos e os trabalhadores que operavam
serras elétricas. Em muitos casos, apuramos que os itens de segurança que constavam dos equipamentos
exportados eram subtraídos dos que se destinavam ao mercado interno. No segmento de transportes
coletivos, verificamos que várias garagens não dispunham de poços, obrigando os mecânicos a trabalhar
deitados no chão, debaixo dos ônibus suspensos por macacos hidráulicos. Qualquer pane do mecanismo,
o sujeito ia parar no hospital!... O custo das obras dificultava a superação imediata do problema. Então,
por sugestão nossa, o sindicato dos garagistas implantou um sistema de pontos que premiava os
estabelecimentos que se adiantavam, e em um ano o número de acidentes caiu 70%!   
Por ocasião de um Grande Prêmio de Fórmula 1 comprovou-se que as condições de trabalho no local
eram absurdas. Para evitar a interdição do autódromo, convocamos os promotores do evento e fizemos
um acordo, impondo obediência a certas regras. Chegamos, mesmo, a ensinar a eles como deveriam agir...
Hoje, há um grupo de auditores especializados, que se incumbe de fiscalizar a montagem e desmontagem
de tudo o que for necessário à realização de tais acontecimentos esporádicos. 
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meninada seguiu em direção a Sorocaba, onde permaneceu uma semana. O trajeto incluiu Piracicaba,
Bauru, Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, Barretos, Ribeirão Preto, Araraquara, Campinas... A chegada
da tocha às subdelegacias, promovia discussões sobre o trabalho infantil, e o Ministério Público participava.
Aos sábados, eu viajava ao encontro da caravana. A repercussão, na imprensa, foi enorme.
Isso durou 107 dias. Acabamos de volta à praça da Sé, onde, após um ato ecumênico, foram lidos
informes sobre os resultados alcançados em cada cidade. Em Bauru, por exemplo, havia um senhor
aposentado, que arrebanhava as crianças na rua e as colocava para trabalhar, a fim de garantir-lhes
sustento, e ele se abismava: “Explorando criança?... Eu?!” Com pessoas assim, estabelecíamos um diálogo
respeitoso, exigindo, porém, que os maiores de 14 anos fossem registrados por alguma entidade ou no
próprio local de trabalho. Sem dúvida nenhuma, as meninas e os meninos estariam melhor ocupados em
alguma atividade do que se envenenando com tóxicos ou assaltando. Mas não devíamos nos contentar
com duas situações ruins: carteira assinada era essencial. O menino que trabalha, tira o emprego do pai
ou do pai de outra criança, e é candidato, no futuro, ao desemprego, uma vez que não conseguirá
concorrer com os que estudaram. Esse raciocínio tornou-se o mote de toda a campanha, entusiasmando
os fiscais e permitindo que obtivéssemos um grande avanço. E a um custo zero, para o Ministério do
Trabalho. O único gasto foi com a minha locomoção.

Antes desses eventos, a DRT não tinha conhecimento de casos graves de trabalho infantil? 

Sim. Soubemos de um menino, empregado na colheita de tomate, na região de Ribeirão Branco, que morrera
em virtude da ingestão de agrotóxicos. Tais casos é que nos motivaram a promover aquela campanha
pedagógica, ao invés de sair por aí, autuando e multando, muito embora a resistência fosse enorme. Meu pai,
que viveu até os 96 anos, dizia ter trabalhado desde criança, e que isso lhe fizera muito bem. O senso comum
era favorável ao trabalho infantil, e as perspectivas de algo pior o alimentam. Além disso, há a própria cultura,
digamos assim, da classe trabalhadora, em que ele aparece como algo quase inevitável. São fatores que
impõem respeito com a questão e nos obrigam ao diálogo. Para tanto, foi inestimável a ajuda da Comissão de
Justiça e Paz, da Pastoral da Criança,43 das centrais sindicais e das autoridades administrativas locais. 
Em Jundiaí, a quarta cidade visitada pela caravana, havia até banda de música!... No Vale do Paraíba, as
ações excederam os limites das cidades onde existiam subdelegacias, fugindo do nosso controle. Entre
Jacareí e Taubaté, ao longo da via Dutra, o Sesi organizou uma corrida de jovens, que também passavam
uma tocha de mão em mão. Iniciativa idêntica teve lugar entre Santos e São José dos Campos. Sempre
obtendo amplo espaço de divulgação, não somente na imprensa local como nos noticiários da TV Globo. Na
capital, O Estado de S. Paulo, que não dava muita atenção ao Ministério do Trabalho ou à DRT, cobriu o
retorno da caravana. Claro: estou me referindo ao que aconteceu em São Paulo, mas o movimento foi
nacional. Desde que se criara o Fórum Nacional contra o Trabalho Infantil,44 o esforço de mobilização
institucionalizou-se, articulando autoridades estatais e representantes da sociedade civil. Daí adveio o
programa Bolsa Escola, consagrado por lei federal, em 2001.45
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acompanhar o desenvolvimento, na sua dimensão humana, será essencial repensar o conceito de emprego.
Ou seja, ir muito além da caridade e de programas educacionais. 
Os resultados deverão ser rápidos, pois as fases da vida se sucedem inexoravelmente. O futuro da criança
é hoje. Ao iniciar a vida adulta, o cidadão já pode prever que tipo de velhice terá. Sou otimista. Em quinze
anos, se muda um país. Para isso, o papel do Ministério do Trabalho será tão estratégico, quanto mais a
instituição consiga se manter aggiornada, como dizem os italianos. O poder que tivemos, na época de
Getúlio,47 quando atuávamos como braço do governo no controle dos sindicatos, não existe mais. Nem
será suficiente administrar registro profissional... Mas, sinceramente, esse não era e não é o Ministério do
Trabalho dos meus sonhos. 
Ultrapassamos períodos em que as pastas da Justiça e da Economia nos superaram. O mundo mudou. As
estruturas sindicais mudaram, e variam, de um país para o outro. A liberdade sindical protege os
dirigentes, embora alguns patrões insistam em demitir o operário que se sindicaliza; e há o “imposto
sindical” que perdura, sob novas denominações e sem qualquer controle.48 Ou seja, o peão continua ao
relento. Como o patronato pode demitir sem motivação, não precisando alegar a causa pode demitir
livremente quem se sindicaliza. A legislação mais recente tem “furos”, mas os sindicatos adquiriram
alguma representatividade. No campo das relações de trabalho, muito ainda está por fazer. Muita
novidade foi simples troca de seis por meia dúzia. E gerou desinteresse. Em outras áreas, porém, o que já
se obteve foi tanto que bastará pouca coisa para operar mudanças sensíveis. Todo o esforço,
evidentemente, passará por negociações. 
Tentei me afastar de tudo, diminuir o ritmo, pensei até em voltar para Jaboticabal, para ficar em casa,
brincando com o neto... Pois sim! Eu, que durante tantos anos fui perseguido pela polícia, tornei-me
Ouvidor das Policias  de São Paulo: exigindo que os policiais cumpram o seu dever de garantir a todos
(sem exceção) o direito humano à segurança.

1 O Estatuto do Trabalhador Rural, Lei nº 4.214 do governo do presidente João Goulart, levava ao campo as conquistas
trabalhistas já existentes para o trabalhador urbano, como contrato e jornada de trabalho, repouso, férias etc. Além disso, com as
garantias dadas à organização sindical no campo, cresceu muito o número de sindicatos rurais. 

2 A Revolução Constitucionalista foi um movimento armado que eclodiu em São Paulo, em 1932, contra o governo provisório de
Getulio Vargas. A bandeira principal dos revoltosos era a convocação imediata de uma Constituinte para elaborar uma nova
Constituição para o país, uma vez que a de 1891 havia sido suspensa pela Revolução de 1930 liderada por Vargas. A luta
mobilizou o estado de São Paulo, que foi derrotado militarmente pelo governo federal. Contudo, uma Assembléia Nacional
Constituinte foi instalada em novembro de 1933. Ver: DHBB

3 O Partido Comunista do Brasil foi criado em 1922, entretanto, seguindo a tendência mundial entre os Partidos Comunistas foi
publicado no Diário Oficial da União sua fundação com o seguinte nome: Partido Comunista - Seção Brasileira da Internacional

Entrevista Antonio Funari Filho

�
205

Em sua opinião, a lei era descumprida por má fé ou por desconhecimento?

Existem tipos de trabalho que exigem um tratamento específico, mas em nenhum caso isso torna
impossível o cumprimento da lei. Para tratar da questão do “deficiente” físico, realizamos um encontro
com trinta entidades de apoio a cegos, surdos, paraplégicos, vítimas da talidomida... Na ocasião, descobri
que é mais fácil empregar um cego do que um surdo. Simplesmente, porque o cego ouve, pode receber
as ordens e realizar tarefas simples, como atender telefonemas. Na área de informática, ambos têm bom
desempenho, mas o surdo demanda um chefe treinado na linguagem dos lábios – contra a qual o
próprio deficiente se opõe, preferindo a linguagem dos sinais. Não foi fácil, mas nos entendemos. 
Em seguida, com a ajuda de um auditor de Sorocaba, colocamos em prática uma experiência piloto:
convidamos as empresas com mais de cem empregados para debater as dificuldades desse tipo de
contratação. Temendo a fiscalização, praticamente todas compareceram. O diálogo foi muito produtivo, e
eu os convenci a contratar os “deficientes” por sua eficiência. Para aquelas tarefas em que eles fossem
competentes. Não demorou muito, havia mais vagas do que candidatos...  

Uma ação desse tipo é muito mais duradoura do que a punição.

Não queremos punir ninguém. Seria ótimo não multar. O problema é que a legislação, principalmente no
tocante à segurança e à saúde, criou os conceitos de adicional de periculosidade e adicional de
insalubridade. Isso não existe!... Como admitir que o sujeito se submeta ao perigo ou ao risco de doenças
sem tentar dirimi-los? Sei bem que a idéia passou a funcionar como um aumento. É um engodo! Porém,
quem faz as leis não somos nós... Sempre que alguém se refere ao Estado, fico alerta, porque eu
represento o Estado. As leis, no entanto, são feitas pelo Congresso Nacional. Quem são os deputados?
São os eleitos pelo povo. Mas, concretamente, na sua maioria, são empresários ou pessoas que tiveram
apoio de empresários. E ainda há muito dono de empresa que se queixa do Estado!... Para mim, isso é
falta de sintonia.

Depois de dez anos e seis meses à frente da DRT, que balanço o senhor faz da atuação que
teve? 

Eu aprendi muito. No Ministério do Trabalho há gente qualificada e com disposição. Só é preciso que as
autoridades tenham uma visão holística,46 concebendo o trabalho como meio de inserção do homem na
sociedade. No mundo atual, o primeiro desafio é proteger o trabalhador das circunstâncias derivadas do
número de empregos não crescer conforme cresce a população. Além disso, é indispensável proteger a sua
saúde e segurança. Todavia, ser empregado não pode ser um desejo, mas uma forma de realização: não se
deve viver para trabalhar, mas trabalhar para viver. É necessário, portanto, ampliar a noção de trabalho,
abrangendo tarefas que embora não sejam lucrativas, são de utilidade social. Os idosos, especialmente
aqueles portadores de “deficiência”, não têm quem lhes faça uma feira ou um supermercado. Da mesma
forma, inúmeras crianças sequer sabem brincar – não têm tempo ou quem brinque com elas. Para
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Inácio Lula da Silva (2003-2006). Teve seu mandato cassado em dezembro de 2005, por suposto envolvimento no escândalo do
Mensalão. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Dirceu [acesso em 13/2/2007]. Franklin Martins (1948-     ) estudou
economia na UFRJ e foi militante do  MR-8. Participou do seqüestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. Viveu anos no
exílio e, hoje, trabalha como jornalista e comentarista político. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Franklin_Martins [acesso em 13/2/2007]

13 O Superior Tribunal Militar, STM, é a última instância recursal da Justiça Militar.

14 DOI-Codi era a sigla para Destacamento de Operações de Informações-Centro de Operações de Defesa Interna.

15 Na Apeoesp, Associação dos Professores do Ensino Oficial do Ensino de São Paulo.

16 André Franco Montoro (1916-1999), filiado ao Partido Democrata Cristão, PDC, foi ministro do Trabalho entre 8 de setembro de
1961 e 12 de julho de 1962, durante o período em que Tancredo Neves era o primeiro-ministro do governo parlamentarista,
implantado após a renúncia de Jânio Quadros à Presidência da República. Montoro foi eleito senador pelo estado de São Paulo em
1970 e 1978, e governador do mesmo estado nas eleições de 1982. Foi ainda deputado federal por São Paulo em diversos
mandatos entre 1959 e 1999, ano de seu falecimento. Foi filiado ao MDB, ao PMDB e, finalmente ao PSDB. Ver: DHBB.

17 Fernando Henrique Cardoso, nascido no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, em 1931, é doutor em Ciências Sociais pela
Universidade de São Paulo. Foi senador pelo estado de São Paulo entre 1983 e 1992 e no ano de 1994. Entre 1992 e 93 foi
convidado por Itamar Franco, então presidente da República, para ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores, e em 21 de
maio de 1993 foi empossado como ministro da Fazenda, capitaneando a implementação do Plano Real, que criou uma nova
moeda, e conseguiu uma vertiginosa redução da inflação. Em seguida e beneficiado pelo sucesso do Real, foi eleito presidente da
República em 1994 e reeleito nas eleições de 1998, tornando-se o primeiro presidente da história brasileira reeleito
consecutivamente para dois mandatos, ocupando a presidência da República entre 1º de janeiro de 1995 e 31 de dezembro de
2002. Foi filiado ao MDB, PMB e integra o PSDB. Ver: DHBB.

18 Ulisses Silveira Guimarães (1916-1992) foi deputado estadual entre 1947 e 1950 e deputado federal de 1951 a 1966, pelo
Partido Social Democrático, PSD, de São Paulo. Em 1966, com a instauração do bipartidarismo, ingressou no MDB, reelegendo-se
até 1978. Em fevereiro de 1971 assumiu a presidência do partido, cargo que exerceu até sua extinção em 1979. Em 1973
consolidou sua liderança dentro do MDB, lançando-se como “anticandidato” à presidência da República, disputando com Ernesto
Geisel. Em 1979, com a volta ao pluripartidarismo, Ulysses participou da fundação do PMDB, assumindo sua presidência; entre
1982 e 1990 reelegeu-se deputado federal. Presidente da Câmara dos Deputados (1956-57 e 1987-88), presidiu também a
Assembléia Nacional Constituinte de 1987-88. Em 1989 foi candidato derrotado à presidência da República. Faleceu em outubro
de 1992, em desastre de helicóptero na baía de Angra dos Reis (RJ). Ver: DHBB.

19 Movimento Democrático Brasileiro: criado em 1966, extinguiu-se em 1979, dando origem ao PMDB, Partido do Movimento
Democrático Brasileiro.

20 Vide entrevista neste volume.

21 Mario Covas (1930-2001) formou-se em engenheira civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (POLI-USP). Na
USP iniciou sua militância política, e em 1955 foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE). Foi um dos
fundadores do MDB, único partido de oposição ao regime militar. Em 1969, teve seu mandato cassado. Em 1979 retornou à vida
política tornando-se presidente do MDB. Em 1983 foi nomeado para ser prefeito da cidade de São Paulo. Três anos depois foi
eleito senador. Foi governador da cidade de São Paulo em 1994, sendo reeleito em 1998. Faleceu em 2001. Ver:
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Covas. [acesso em 13/2/2007]. José Serra (1942 -      ) iniciou-se na política ao ingressar
na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, quando foi presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE) e da União
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Comunista. No ano de 1962, houve a primeira cisão no Partido Comunista do Brasil, abrindo-se duas alas: uma que defendia a
nova política de Nikita Khurschov e a que defendia o modelo marxista-lenista. Os que apoiaram as modificações, ficaram com a
sigla PCB e com a nomenclatura Partido Comunista Brasileiro; os que apoiavam o modelo marxista-lenista trocaram a sigla para
PC do B, tendo a nomenclatura Partido Comunista do Brasil. Em 1985 depois de 38 anos na ilegalidade, ambos voltam a atuar na
legalidade. Em 1992, o Partido Comunista Brasileiro transformou-se em Partido Popular Socialista, PPS. Ver:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_Brasileiro [acesso 13/2/2007]

4 A Juventude Estudantil Católica, JEC, é uma organização de jovens católicos estudantes de nível médio.

5 A Juventude Universitária Católica, JUC, é uma organização de jovens católicos estudantes de nível superior.

6 Refere-se à Lei nº 4.464, de 9 de novembro de 1964, que levou o nome do então ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda.

7 Acordo assinado entre o Ministério da Educação e a USAID, United States Agency for International Development, visando,
principalmente, o ensino superior brasileiro, que deveria privilegiar a formação de quadros técnico-profissionais.

8 O Programa Nacional de Alfabetização foi criado em 1962, pelo Ministério da Educação e Cultura. Paulo Freire (1921-1997), um
dos maiores educadores da história do Brasil, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade de Harvard,
nos Estados Unidos, da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e da PUC de São Paulo. Além de ter seu nome adotado por
muitas instituições, é cidadão honorário de várias cidades e foi nomeado doutor Honoris Causa em 27 universidades no Brasil e
no exterior. É autor de vários livros, entre eles Educação como prática de liberdade (1967), Pedagogia do oprimido (1968) e
Pedagogia da autonomia (1997). Criou  um método de alfabetização de adultos baseado no fortalecimento da cidadania, o
“método Paulo Freire”, cuja aplicação foi proibida, no Brasil, durante o regime militar (1964-1985). Ver: www.paulofreire.org
[acesso em 11/2/2007]

9 O 30° Congresso da UNE, realizado em Ibiúna (SP) foi desbaratado pela polícia, que prendeu todos os estudantes que dele
participaram, menos um: José Roberto Arantes, vice-presidente da entidade; militante do Molipo, Movimento de Libertação
Popular. Ele foi fuzilado por agentes do DOI/Codi de São Paulo, em novembro de 1971.

10 Evandro Lins e Silva (1912-2002) foi procurador geral da República de setembro de 1961 a janeiro de 1963, chefe do Gabinete
Civil da Presidência da República de janeiro a junho de 1963 e ministro do Supremo Tribunal Federal entre setembro de 1963 e
janeiro de 1969, quando foi aposentado compulsoriamente, com base no Ato Institucional nº 5 (AI-5), editado em dezembro do
ano anterior. Ele estaria impedido de participar do julgamento dos habeas corpus caso as petições fossem assinadas por Aldo Lins
e Silva, seu primo. Ver: DHBB.

11 O Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, decretou o fechamento do Congresso, das assembléias legislativas e das
câmaras de vereadores, e a extinção dos partidos políticos; demitiu juízes; decretou intervenção nos estados e municípios; proibiu
reuniões e manifestações públicas; suspendeu o habeas corpus; instituiu o confisco de bens.

12 Vladimir Palmeira (1944-    ) estudou direito na antiga Faculdade Nacional de Direito, atual UFRJ. Durante sua graduação
filiou-se ao movimento de esquerda Reforma. Ganhou as primeiras eleições de 1964, para o Centro Acadêmico Cândido de
Oliveira (CACO). A partir daí participou de importantes manifestações estudantis. Foi preso em 1967 e, em 1969, saiu da prisão
para o exílio. Ao retornar ao Brasil, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores, PT. Em 1986 elegeu-se deputado federal
e foi reeleito em 1990. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Palmeira. [acesso em 13/2/2007]. José Dirceu (1946-    ) foi líder
estudantil antes de 1964. Foi preso e exilou-se em Cuba. Em 1975, voltou clandestinamente para o Brasil, vivendo no Paraná
durante cinco anos, com identidade falsa. Participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Exerceu mandatos como deputado
federal até o ano de 2003. Assumiu então a chefia da Casa Civil da Presidência da República, durante o primeiro mandato de Luiz
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30 A Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Contag, foi criada em 22 de dezembro de 1963, durante o governo João
Goulart, quando os trabalhadores e as trabalhadoras rurais organizados em sindicatos, Ligas Camponesas e associações de
pequenos produtores, promoveram o Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, no Rio de Janeiro, e fundaram a Contag, a
primeira organização sindical nacional do campo. Atualmente representa 15 milhões de trabalhadoras rurais, organizados em 25
federações estaduais e 3.630 sindicatos. Ver: www.contag.org.br [acesso em 18/1/2007]

31 Entre agosto e outubro de 1992, milhares de jovens estudantes tomaram as ruas das principais cidades do país para exigir o
impeachment de Fernando Collor. Muitos pintavam o rosto com as cores da bandeira brasileira, daí terem sido apelidados de
“caras pintadas”. 

32 Criado em 1955, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese desenvolve atividades de
pesquisa, assessoria, educação e comunicação nos temas relacionados ao mundo do trabalho. Ver: www.dieese.org.br

33 Ordem dos Advogados do Brasil foi instituída por força do artigo 17 do Decreto nº 19.408, de 18 de novembro de 1930,
assinado por Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, e referendado pelo ministro da Justiça Osvaldo Aranha. Sua primeira
sessão foi realizada em 6 de março de 1933. Em 9 de março foi eleita a primeira diretoria, presidida por Levi Carneiro.

34 A Central Única dos Trabalhadores, CUT, foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São Bernardo do Campo, no
estado de São Paulo, no 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. É hoje a maior central sindical da América Latina e a 5ª
maior do mundo, estando presente em todos os ramos de atividade econômica. Ver: www.cut.org.br [acesso em 7/2/2007]

35 A Força Sindical é uma central sindical que foi fundada em 1991. Em agosto de 1999 reunia 968 entidades e 8.258.329
trabalhadores na base.

36 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo: criada em 1928, como Ciesp, Centro da Indústria do Estado de São Paulo, é a
entidade máxima de representação da indústria paulista, representando 42% do PIB e 53% da massa salarial do país. Ver:
www.fiesp.com.br [acesso em 7/2/2007]

37 A Federação do Comércio do Estado de São Paulo, ou Fecomercio, foi fundada em 30 de agosto de 1938 e reúne 150 sindicatos
patronais dos setores de comércio e serviços do estado paulista.

38 Por meio da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, foi alterada a denominação do Ministério, que passou a se chamar Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, e foram criados os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Seguridade Social; Conselho
Nacional do Trabalho; Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador; Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social. O Decreto nº 509, de 24 de abril de 1992, extinguiu os órgãos citados acima, e
por meio da Lei nº 8.422, de 13 de maio do mesmo ano, o Ministério passou a ser denominado Ministério do Trabalho e da
Administração Federal. Ainda em 1992, passou a ser denominado de Ministério do Trabalho por meio da Lei nº 8.490, de 19 de
novembro. www.mte.gov.br/Menu/Ministerio/conteudo/historico.asp [acesso em 20/9/06]

39 Luiza Erundina de Souza, eleita pelo Partido dos Trabalhadores, PT, foi prefeita da cidade de São Paulo entre 1989 e 1992. Em
1993 foi convidada pelo então presidente Itamar Franco para ocupar o cargo de ministra-chefe da Secretaria de Administração
Federal, SAF, cargo que ocupou entre 28 de janeiro e 20 de maio do mesmo ano. Ver: DHBB.

40 O Serviço Social da Indústria, Sesi, foi criado em 1946. Atualmente o Sesi mantém unidades em todos os estados do Brasil,
implementando ações nas áreas de educação, saúde e lazer. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, foi criado em
1942 por iniciativa do empresariado do setor, e hoje, presente em todo o Brasil, é um dos mais importantes pólos nacionais de
geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Ver: www.sesi.org.br [acesso em 5/1/2007]  e
www.senai.br [acesso em 5/1/2007]
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Nacional dos Estudantes (UNE). Com o golpe militar, em 1964, ficou no exílio durante 14 anos, retornando  ao Brasil em 1978 e
sendo eleito deputado federal em 1986. Em 1990 foi reeleito em 1990 e, em 1994, tornou-se senador,  pelo Partido da Social
Democracia Brasileira, PSDB, fundado em 1988. Em 1995 foi ministro do Planejamento e Orçamento, durante o primeiro mandato
do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-1999) e, em 1998, ministro da Saúde, durante o segundo mandato do mesmo
presidente (1999-2002). No ano de 2002, disputou o cargo para presidente da República, sendo vencido pelo candidato Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT. Em 2004, foi eleito prefeito da cidade de São Paulo e, em 2006, governador do mesmo estado. Ver:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Serra. [acesso em 13/2/2007].

22 Dos municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano, no estado de São Paulo.

23 O Partido dos Trabalhadores, PT, foi fundado em 1980 por dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda, católicos ligados à
Teologia da Libertação e antigos combatentes da ditadura militar.

24 A Rede mobilizava a assessoria de escritórios de advocacia de alto nível, sem ônus para os que eram defendidos, dando
cobertura à atuação dos advogados que trabalhavam nos níveis regional e local.

25 Cáritas Internationalis, conhecida como Cáritas, é uma confederação de 162 organizações humanitárias da Igreja Católica que
tem como objetivo fazer a caridade e o desenvolvimento nas áreas com alto índice de pobreza. Atua em mais de duzentos países.

26 O Conselho Mundial de Igrejas, CMI, é a principal organização ecumênica cristã. Foi fundada em 1948 em Amsterdã, na
Holanda. Com sede em Genebra, Suiça, o CMI congrega mais de 340 igrejas protestantes e ortodoxas, algumas pentecostais e
independentes, representando mais de 400 milhões de fiéis presentes em mais de 120 países. A Igreja Católica não faz parte desta
organização, mas tem com ela um grupo de trabalho permanente, e participa como membro pleno de alguns departamentos,
como o de Fé e Ordem.

27 Designação dos brasileiros e seus descendentes estabelecidos em território paraguaio, em áreas fronteiriças com o Brasil,
principalmente nas regiões chamadas Canindeyú e Alto Paraná, no sudeste do Paraguai. Sua migração massiva teve início na
década de 1970, estimando-se que sejam, hoje, cerca de 350.000.

28 Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República em 1989, nas primeiras eleições diretas para Presidência após a
ditadura militar, que se iniciara em 1964. A partir de 1986, como governador eleito do estado de Alagoas, Collor se apresentou ao
país encarnando a personagem do "caçador de marajás", cuja bandeira política principal era o saneamento e a moralização da
administração pública. Cerca de dois anos após sua eleição, tornou-se alvo de diversas denúncias de corrupção e de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Comprovado o esquema de corrupção e o envolvimento do presidente, a CPI apresentou
seu relatório ao país e entidades da sociedade civil – lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação
Brasileira de Imprensa (ABI) – deram entrada no pedido de impeachment do presidente, o que levou a Câmara dos Deputados a
afastar Collor do poder, em 29 de setembro de 1992. Três meses depois, antes de ser julgado e impedido definitivamente pelo
Senado Federal, Collor renunciou. Mesmo assim teve seus direitos políticos cassados por oito anos. O vice-presidente Itamar
Franco assumiu em definitivo o cargo e completou o mandato restante. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 28/11/2006]

29 Em 7 de julho de 1992, no Rio de Janeiro, representantes de mais de 200 entidades da sociedade civil leram, à luz de velas, 12
artigos da Constituição que lembravam os princípios fundamentais da ética na política e as responsabilidades do presidente da
República. Foi o estopim para o Movimento Democrático pelo Fim da Impunidade, posteriormente rebatizado de Movimento pela
Ética na Política.
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48 O Imposto Sindical foi previsto nos artigos 578 a 610 da Consolidação das Leis do Trabalho, consistindo no desconto de um dia
de trabalho por ano, sempre no mês de março, de todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. A compulsoriedade do imposto
era justificada pelo monopólio da representação sindical, consistindo em fonte de imensos recursos para as máquinas sindicais de
empregadores e empregados, especialmente as federações e confederações. As empresas descontavam nas folhas de pagamento,
sendo o montante dividido da seguinte forma: 20% para o Ministério do Trabalho, 5% para as confederações, 15% para as
federações e 60% para os sindicatos. Tal imposto, que começou a ser recolhido nos anos 1940, foi criado para dar vida aos
sindicatos, atraindo sócios, pois seus recursos se destinavam a serviços assistenciais (jurídicos, médicos, de lazer etc), mas se
transformou em fonte de corrupção e burocratização sindical. Combatido por muitos sindicalistas e políticos, desde os anos 1950,
não sofreu grandes alterações, nem com a Constituição de 1967, quando seu nome mudou para Contribuição Sindical, nem
mesmo com a Constituição de 1988, que acabou com a tutela do Ministério do Trabalho sobre as organizações sindicais. A
proposta de sua extinção é um dos pontos presentes no projeto de reforma sindical que se encontra em curso. Ver:
http://www.sinsesp.com.br/contribuicoes.htm, http://www.pstu.org.br/campanha_trabalhista_materia.asp?id=3352&ida=20

Entrevista Antonio Funari Filho

�
211

41 Ruth Cardoso, antropóloga e professora da Universidade de São Paulo, durante o primeiro mandato de seu marido, Fernando
Henrique Cardoso,  foi presidente do Conselho Consultivo do Programa Comunidade Solidária, criado por ela, em 1995, com o
objetivo de “mobilizar os recursos e competências de todos os setores da sociedade brasileira para ações concretas de combate à
pobreza e à exclusão em nosso país.” O Conselho Consultivo era formado por 10 ministros de estado e 21 representantes da
sociedade civil, com a missão de propor e opinar sobre as ações prioritárias na área social. Ver:
www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php?idconteudo=474 e www.comunitas.org.br [acesso em 3/1/2007]

42 A Marcha Global Contra o Trabalho Infantil surgiu a partir de um encontro de 27 entidades da sociedade civil das Américas,
Europa, Ásia e África, em Haia, na Holanda, em fevereiro de 1997. A marcha tinha, como objetivo, conceber e estruturar um
movimento mundial de sensibilização da sociedade e dos governos para o tema “trabalho infantil”. Encerrou-se, em Genebra, no
dia 8 de junho de 1998.

43 A Pastoral da Criança foi criada em 1983 como um projeto-piloto implantado em Florestópolis, Arquidiocese de Londrina, norte
do estado do Paraná, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Tinha o objetivo de combater as altas taxas de
mortalidade infantil no Brasil, provocadas principalmente pela diarréia. Atualmente, a Pastoral da Criança atua em todos os
estados do país. Desde a sua criação, tem como principal liderança a Dra. Zilda Arns Neumann, médica e irmã do cardeal dom
Paulo Evaristo Arns. Ver www.pastoraldacrianca.org.br [acesso em 11/2/2007]

44 Criado em novembro de 1994, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil é um espaço não-
governamental permanente de articulação e mobilização dos agentes institucionais envolvidos com políticas e programas de
enfrentamento ao trabalho infantil e de proteção ao adolescente trabalhador. Dele fazem parte representantes do governo federal,
dos trabalhadores, dos empregadores e entidades da sociedade civil (ONGs), instâncias do poder público, dos operadores do
direito, da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância.

45 A Bolsa Escola garante uma ajuda mensal de R$ 15,00 para as crianças de 6 a 15 anos, que freqüentam e assistem às aulas. O
programa cobre, no máximo, 3 crianças por família, e a renda familiar, dividida pelo número de pessoas que a compõem, não pode
ser superior a R$ 90,00. Inspirado em experiências bem sucedidas, desenvolvidas por estados e municípios em diversas regiões do
Brasil, a partir de 1995, tornou-se nacional com a Lei nº 10.219, de 11 de abril de 2001. Em 2006, o objetivo era assegurar 10,7
milhões de crianças na escola, o que correspondia a 10,7 milhões de bolsas distribuídas, a cerca de 5,9 milhões de famílias.

46 Uma visão holística é uma visão abrangente, uma visão do todo, que busca um entendimento integral dos fenômenos. Ver
Houaiss eletrônico, 2001.

47 Getulio Dornelles Vargas (1882-1954) foi deputado federal pelo Rio Grande do Sul de 1923 a 1926, quando foi indicado pelo
presidente Washington Luiz para assumir o Ministério da Fazenda, cargo no qual permaneceu até dezembro de 1927, já que, no
mês anterior, havia sido eleito presidente do Rio Grande do Sul. Nas eleições de março de 1930, Vargas se apresentou como o
candidato de oposição ao governo federal, mas foi derrotado nas urnas por Júlio Prestes, o candidato da situação. Uma onda de
insatisfação generalizada contra o estado de coisas reinante no país acabou desembocando na chamada Revolução de 30,
movimento que, iniciado em Porto Alegre, no dia 3 de outubro, destituiu o presidente Washington Luiz e conduziu Vargas ao
poder. Um mês depois do início da Revolução, Vargas tomou posse como chefe do Governo Provisório. Votada uma nova
Constituição em 16 de julho de 1934, no dia seguinte, Vargas foi eleito pelo Parlamento para um mandato de quatro anos na
Presidência da República. Em 10 de novembro de 1937, sob o pretexto de que o país estava ameaçado pela “subversão”, assinou
uma nova Constituição, que determinava o fechamento do Poder Legislativo, destituía os governadores estaduais, e colocava nas
mãos do presidente poderes ditatoriais. Derrubado em 29 de outubro de 1945, Vargas voltou em 1950 como presidente eleito. Em
24 de agosto de 1954, pressionado a renunciar por acusações de corrupção, acabou por se suicidar. Ver: DHBB.
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Ruth Vilela

Meu nome completo é Ruth Beatriz de Vasconcelos Vilela, e eu nasci em Sete Lagoas, a 60 km de Belo
Horizonte, no dia 16 de dezembro de 1948. Meus pais eram José de Vasconcelos Padrão, advogado
criminalista, e Ruth dos Santos Dutra, servidora pública municipal e dona de casa. Minha mãe foi uma
mulher independente, de uma família de mulheres que sempre trabalharam fora, do tipo das que têm
dupla jornada de trabalho.

Você fez seu curso de direito onde?

Tirei diploma na faculdade de Sete Lagoas, em 1974, e fiz concurso público para a carreira de fiscal do
Ministério do Trabalho, em 1974/75. Felizmente, fui aprovada, aliás, com uma classificação muito boa:
passei em 5º lugar. Em agosto desse mesmo ano, fui chamada e toda a minha vida profissional e a minha
carreira transcorreram no Ministério do Trabalho.

Na faculdade, você se interessava por direito do trabalho? 

Interessante, na faculdade, eu gostava de direito civil e de direito penal. Na época, ainda cogitava da
possibilidade de trabalhar no escritório de meu pai. Soube do concurso por uma amiga da família, dois
ou três dias antes do encerramento das inscrições. Nunca havia pensado em emprego público como
alternativa profissional, nem fazia a menor idéia dos encargos que poderiam incumbir um inspetor do
trabalho. Também não tive tempo para estudar muito para o concurso. Minha filha contava, então, pouco
mais de 1 ano de idade; deixei-a com os avós, e passei uma semana no apartamento de meu irmão,
lendo toda a matéria das provas. 

São as estratégias operacionais femininas... E as provas, foram difíceis?

Eu só havia feito provas do vestibular e, talvez por isso, o concurso me pareceu bastante difícil. Mas fui
uma das primeiras a finalizar a prova. Pelos comentários posteriores, avaliei que me saíra muito mal;
minhas respostas não conferiam com as dos demais candidatos. Senti uma enorme sensação de fracasso,
e a auto-estima ficou lá embaixo! Enfim, voltei para casa e disse a meu pai que o assunto estava
encerrado. No entanto, quando saiu o resultado, alguém telefonou – outra amiga da família – para
informar que eu tinha sido classificada. “Deve ser engano. Ela leu mal” – pensei. Só me convenci ao ver
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permaneceu no cargo 27 anos. No seu gabinete, além dos telefones comuns, havia um telefone especial
que, em circunstâncias extraordinárias, poderia ser usado para chamar o exército... Sei lá! É o que se dizia...
Embora ele estivesse ali para servir à ditadura, nossa convivência não foi difícil. Tudo, na DRT, funcionava
bem, e as pessoas cumpriam, rigorosamente, as jornadas de trabalho e a rotina do serviço. 

De qual instância emanavam as ordens de intervenção nos sindicatos? 

Eu não saberia responder a essa pergunta. O que posso dizer é que chegavam à DRT de um escalão mais
alto, talvez do próprio Ministério do Trabalho, em Brasília, ou da própria Presidência da República.
Durante a ditadura, as relações de poder se exerciam de forma peculiar, envolvendo diversas fontes de
comando e, freqüentemente, subvertendo a hierarquia do serviço público. Por isso, não me surpreenderia
nem um pouco se essas ordens partissem de uma unidade do exército, sem passar sequer pelo ministro. 

A censura à imprensa, em geral, chegava à redação dos jornais por telefone. Uma voz
anônima alertava: “De ordem superior”, e informava o que não deveria ser publicado.
Nunca se sabia exatamente a origem de tais chamadas. Bem, na DRT, você vai ser
designada para a Assessoria Jurídica.

Exato. E permaneci lá até quase 1984, quase dez anos. Os primeiros colocados no concurso receberam
essa incumbência, hoje a cargo da própria Advocacia da União. Fui para lá, inicialmente, com outras duas
colegas, para cuidar da análise de mandados de segurança, processos referentes a eleições sindicais,
eleições de Cipa,4 além da rotina diária, de emitir pareceres e responder consultas. 

Esse trabalho facilitava o acesso ao delegado regional? 

A demanda era criada por ele, que nos atribuía tarefas encaminhadas por seu chefe de gabinete. Contato
direto só havia, por exemplo, no caso dele não gostar de um determinado parecer, e chamar o autor para
conversar a respeito. Como eu tinha idéias próprias, nossos desentendimentos eram freqüentes, em geral
sobre a avaliação técnico-jurídica de eleições sindicais e em virtude da minha tendência a defender o
lado dos trabalhadores naquilo que fosse possível e tivesse respaldo legal.  
Sem nível superior, um belo dia o Dr. Onésimo resolveu cursar direito, e pretendeu que o pessoal da
Assessoria Jurídica o ajudasse a fazer os trabalhos da faculdade. Recusei-me, alegando que não faria isso
nem para o meu pai. Ele ficou sem me dirigir a palavra durante meses. No entanto, ao discursar no seu
almoço de despedida, entre vários elogios a diversas pessoas, louvou o meu temperamento contestador,
afirmando que aprendera muito comigo. Mais tarde, já na gestão do ministro do Trabalho Walter Barelli,5

sempre que ele vinha a Brasília visitar parentes, telefonava e passava na minha sala, para um
cumprimento. Acredito que passou a gostar de mim e a me respeitar. 
O Dr. Onésimo exercia um papel essencialmente político, muito diferente da minha função, mas nunca
houve uma ruptura entre nós. Se abstrairmos o momento político e a questão ideológica, pode-se dizer

Entrevista Ruth Vilela

�
213

meu nome da relação do Dasp,1 que funcionava no prédio ocupado por diversas repartições do
Ministério da Fazenda, em Belo Horizonte. De fato, eu fora muito bem no concurso. Tirei a terceira maior
nota, embora pelo critério de classificação tenha ficado em 5º lugar.

O concurso era feito por etapas ou era uma só prova?

Uma prova só, incluindo todos os ramos do direito, língua portuguesa e compreensão de um idioma
estrangeiro; havia questões abertas e uma parte de múltipla escolha, tudo para ser respondido de uma só
vez. Foi bastante cansativo e havia muita gente concorrendo. Não lembro a relação entre o número de
vagas e o de candidatos, mas pode-se deduzir pelo salário de inspetor do trabalho, que era uma
oportunidade bastante atraente. Um dos meus irmãos, cientista político da Fundação João Pinheiro,
ganhava, na época, praticamente o mesmo salário; nos primeiros meses, eu nem sabia o que fazer com
tanto dinheiro! Ainda hoje, a carreira atrai muita gente. No recente concurso nacional, para 200 vagas,
inscreveram-se 54 mil candidatos. Por aí se tem uma idéia...

Quer dizer que você nem sabia muito bem o que era ser um fiscal do trabalho...

Só na prática, e aos poucos, fui me familiarizando com a instituição e descobrindo um outro mundo,
completamente ignorado por mim durante o tempo em que fazia faculdade: o campo do chamado direito
administrativo do Trabalho, as normas internas, os procedimentais etc. Ingressei na Delegacia Regional do
Trabalho de Minas Gerais no ano de 1975, em plena ditadura militar. O governo do general Ernesto
Geisel, historicamente conhecido como o da abertura lenta, gradual e segura, teve espasmos de
repressão. Durante os trâmites de minha contratação, fui obrigada a passar um dia inteiro na Reitoria da
Universidade Federal, para retirar o meu diploma, e a me submeter a uma entrevista, na Assessoria de
Segurança e Informações da DRT/MG, uma espécie de apêndice do SNI que existia em todas as
repartições do serviço público federal.2

Foi constrangedor responder a um questionário – aliás, absolutamente idiota – com perguntas tipo: “Qual
a sua posição diante da revolução de março de 1964?” – “Como você se define do ponto de vista
político-ideológico?” Escrevi uma única palavra: “Neutra”. É claro. Um colega nosso, mais ousado,
militante talvez, previu que perderia o emprego, pois não daria respostas mentirosas. Tolice!... Aquilo não
tinha a mínima importância. Mais tarde, correu o boato de que alguém, de fato, perdera o emprego por
força de suas declarações verdadeiras. Não sei, eu não conhecia todos os aprovados; talvez isso fosse
apenas folclore... 
Outro sinal dos tempos era a prerrogativa do Ministério do Trabalho de intervir nos sindicatos; para isso,
nomeava-se um servidor como interventor sindical, e alguns colegas aceitaram esse papel. O SNI ocupava
uma sala, no 12º andar do prédio da DRT,3 e seus funcionários dedicavam-se a acompanhar as greves.
Secretamente, embora todos soubessem o que se passava através da “rádio corredor”, inclusive a
terminologia que eles costumavam utilizar. O delegado regional do Trabalho, Onésimo Viana de Souza,
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seu salário. Isso é péssimo! A lógica foi completamente invertida, pois a terceirização, teoricamente,
deveria contribuir para baratear os custos. Contudo, só reduziu os problemas de gerenciamento de
recursos humanos, deixados a cargo das empresas contratadas, pois o serviço, em si, custa muito mais
caro. E com a agravante de exigir, a cada novo contrato, novo treinamento, para nova capacitação. A
terceirização, ao se expandir, transformou-se em um verdadeiro cabide de empregos, em geral, por
indicação política. 

Vamos voltar à Assessoria Jurídica na DRT de Minas: você gostou da experiência?

Eu diria que tive muita sorte por ter sido designada para esse trabalho específico, porque ele me obrigou
a estudar. Analisando processos e prestando informações em mandados de segurança, pude me inteirar
do que era e como atuava o Ministério do Trabalho. Para mim, a assessoria foi uma verdadeira escola. De
início, eu defendia idéias para as quais me inclinava intuitivamente, apenas por considerá-las corretas,
mas aos poucos fui construindo uma visão político-ideológica mais madura e consistente. Contribuiu
para isso, evidentemente, a emergência de um sindicalismo novo, no início dos anos 1980, época em que
conheci algumas pessoas que se tornaram figuras históricas do movimento sindical de Minas. Entre eles,
metalúrgicos da região do Vale do Aço, de cidades como Ipatinga e João Monlevade,7 e representantes de
outras duas categorias também muito organizadas e aguerridas, os petroleiros e os bancários.  

Em que circunstâncias, exatamente, você conheceu esses líderes do movimento sindical? 

O contato com lideranças do movimento sindical era meio inevitável para quem atuava na Assessoria
Jurídica, por causa da questão das eleições sindicais e das eleições para as Cipas. Então, essas pessoas
estavam sempre na DRT, procurando informações: “O processo já foi assinado, já foi despachado?” Foi
quando o processo de redemocratização deu sinais de que seria efetivo, e os dirigentes sindicais mais
duramente atingidos vinham tratar de questões vinculadas à anistia de pessoal de diversas categorias. Eu
passava horas manuseando grandes livros de capa dura, contendo cópias de documentação, que eram
feitas em folhinhas de papel de seda... Alguns nomes jamais se apagaram da minha memória: Luiz
Fernando Maia, presidente dos petroleiros, e João Paulo Pires de Vasconcelos, a grande liderança sindical
dos metalúrgicos de Monlevade.8 O Sindicato dos Bancários, em Belo Horizonte, ficava bem defronte à
DRT, e seu presidente era muito atuante.

Como você atuava nos processos de negociação coletiva nos quais esteve envolvida, no
início dos anos 1980? 

Nas negociações coletivas, a DRT se limitava a prestar um serviço de mediação pública. Os mediadores
tentavam conduzir as partes a um consenso, sem interferir na discussão. Trata-se de um modelo
originário dos Estados Unidos, do qual eu discordava, e por isso não me interessei muito pela tarefa.
Extremamente ansiosa por resultados e dotada de uma mentalidade fiscalizadora, sempre tive dificuldade
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que ele foi um bom administrador, numa época em que os arquivos eram manuais, guardados em livros
encadernados, não havendo computador e outras facilidades. Imagino que suportava pressões terríveis... 

Qual era a estrutura da DRT de Minas Gerais, naquela ocasião?

O gabinete do delegado localizava-se no 8º andar. O prédio era ocupado, ainda, pela Assessoria Jurídica e
diversas divisões e seções. Havia uma Divisão de Assuntos Sindicais e outra de Emprego e Salário, que
cuidava dos registros profissionais, carteira de trabalho etc. A fiscalização estava subordinada à Divisão
de Proteção ao Trabalho. A área de segurança e saúde no trabalho ainda não estava tão estruturada, o
que só veio a ocorrer na década de 1980. A Divisão Administrativa incumbia-se dos assuntos internos:
orçamento, pessoal etc. Não faço idéia de quantas pessoas compunham esse quadro, mas seriam mais de
100, com certeza. E éramos todos servidores de carreira, diferentemente de hoje, quando muitas
atividades, inclusive em setores estratégicos, são exercidas por pessoal terceirizado. Esse é um processo
que se acelerou demais, nos últimos dez anos, lamentavelmente. 

Você acredita que a terceirização acarreta riscos à eficácia do trabalho?

Sem dúvida. A meu ver é inadmissível deixar em mãos de pessoa contratada por tempo determinado,
informações que poderão ser mal utilizadas no futuro. Sou radicalmente contrária à terceirização em
atividades fim, ou próximas da atividade fim. As secretárias, por exemplo, respondem por uma atividade
meio, mas absolutamente vinculadas à atividade fim, tendo acesso a informações valiosíssimas. Portanto,
exceto o pessoal encarregado da limpeza, os seguranças e, talvez, os motoristas, não deveria haver
ninguém que não fosse de carreira. Felizmente, agora já existe um Termo de Ajuste de Conduta, proposto
pelo Ministério Público do Trabalho, com a participação da CGU6 e da Advocacia Geral da União, que
prevê a realização de concurso público para as atividades administrativas e de apoio, e um cronograma
de substituição gradativa da mão-de-obra terceirizada, nos próximos cinco anos. No Ministério do
Trabalho e Emprego, as mudanças dependem de um projeto de lei em curso no Congresso, que cria as
vagas.

Segundo a sua avaliação, de forma geral, as Delegacias Regionais do Trabalho contam com
funcionários dedicados? 

A minha experiência talvez seja limitada, mas a DRT de Minas sempre foi considerada uma unidade
“classe A”, por seu funcionamento e pela qualidade dos serviços. Ninguém jamais deixou de demonstrar
empenho no cumprimento do dever. Não há como negar, porém, que a imagem do funcionário público é
ruim na sociedade brasileira. Tenho que reconhecer que, além de cursos esparsos em Brasília, não se
investe muito na qualificação dos servidores, nem existe qualquer incentivo a seu aprimoramento. O
funcionário administrativo teve seu salário a tal ponto achatado que, hoje em dia, vive uma situação
constrangedora, trabalhando lado a lado com terceirizados, que recebem o dobro, às vezes, o triplo de
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existe no Brasil, na Itália, na Espanha e em outros países europeus.
Na Itália, o que houve foi um simpósio. O grupo era homogêneo, reunindo pessoal da Fiscalização e
alguns procuradores do Ministério Público do Trabalho. No caso, debatemos a negociação coletiva,
segundo a ótica da OIT, com base num modelo tripartite: trabalhadores, patrões e governo discutindo as
propostas e definindo as políticas de emprego, trabalho e renda, e também a legislação. Trata-se de uma
expansão da negociação stricto sensu, aquela que se trava por ocasião da data-base de reajuste salarial.
Aí, o papel do Estado é mais ativo. 

Na sua experiência pessoal, houve alguma negociação coletiva que tenha chamado mais
sua atenção?

Houve vários casos, e não apenas comigo, mas com outros colegas que atuavam em mediações,
freqüentemente atravessando a madrugada. Na década de 1980, isso era muito comum. Tínhamos por
hábito fazer um intervalo, interrompendo as reuniões para conversar em separado com as partes,
tentando vencer a intransigência daquela que estivesse criando impasses. Também merece registro o
vigor com que se discutia os salários e as diversas fórmulas de reajuste. Durante todo o período em que
o movimento sindical lutou contra a política de “arrocho salarial”,10 a negociação coletiva centrou-se na
matemática, deixando em segundo plano a melhoria das condições de trabalho e sua adequação aos
novos processos produtivos e à implantação de novas tecnologias. A saúde e a segurança no trabalho só
voltaram à baila bem recentemente.

Quando deixou a Assessoria Jurídica, em que tipo de funções você se envolveu? 

Eu comecei a trabalhar na fiscalização normal, na rotineira. Mas antes, atuei no setor de análise de
processos de multas e na Chefia de Gabinete do Paulo Lott, jornalista que assumiu a DRT de Minas no
início do processo de redemocratização. A pessoa que ocupava o cargo se afastou, em licença de
gestação, e eu a substituí. De 1985 a 1987, também exerci a presidência da Associação dos Auditores
Fiscais de Minas Gerais, o que foi bem interessante. 
Mas o fato mais importante foi minha mudança para Brasília, em 1993, a convite de pessoas da equipe
do ministro Walter Barelli, quando me tornei Secretária Adjunta de Fiscalização. Foi a época do
Planejamento Estratégico Situacional (PES), sistematizado originalmente pelo economista chileno Carlos
Matus, ministro de Salvador Allende, em 1973, e consultor do Ilpes/Cepal.11 Fiz um curso com ele, de
sorte que, até 1994, embora as políticas ministeriais não tenham avançado muito, como investimento
pessoal aquele curto espaço de tempo foi fantástico.

O que vem a ser Planejamento Estratégico Situacional?

Trata-se de um aperfeiçoamento do planejamento estratégico, inventado pelos norte-americanos, que
Matus adaptou à realidade da América Latina. É uma metodologia criada a partir dos erros cometidos na
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em agir como facilitadora, ainda mais por estar ciente da posição vulnerável dos sindicatos de
trabalhadores diante das posições patronais. Estudei, fiz cursos no exterior, e embora admita que a
negociação coletiva possa resultar em melhoria das condições de trabalho – pois quando as partes se
entendem, cresce a produtividade e o bem estar –, ainda assim não me empenhei em ser mediadora por
muito tempo. Não é o que mais gosto de fazer.

A mediação poderia funcionar melhor, a seu juízo? Afinal, é uma atividade habitual e das
mais importantes de uma Delegacia Regional do Trabalho.

Acredito que seja uma atividade das mais relevantes, sim. Dá-se, porém, que os efeitos da negociação coletiva
variam conforme o cenário político-econômico. Atualmente, os acordos e convenções são realizados em
bases bem diferentes dos acordos e convenções daquela época áurea do sindicalismo. Hoje, para manter os
seus postos de trabalho, os assalariados chegam a aceitar jornadas de até doze horas. E existem outros
fatores que interferem como, por exemplo, a alta rotatividade dos empregos e da mão-de-obra, a enorme
fragilidade da organização sindical que, a meu ver, obrigam o mediador a ir além da facilitação. Na
conjuntura que estamos vivendo e tendo em vista a desigualdade que rege permanentemente as relações
entre empregados e empregadores, justifica-se certa intervenção e certa ajuda do Estado, para propiciar um
suposto equilíbrio entre capital e trabalho, dando força às melhores soluções possíveis. Caberia ao mediador,
nesse sentido, colocar na mesa tudo o que pode ser extraído dos bancos de dados do próprio Ministério do
Trabalho, informações da Rais, do Caged e do Sistema Federal de Inspeção do Trabalho,9 para fortalecer a
posição do sindicato de empregados. Obviamente, isso não acontece; ao contrário, o mediador se mantém
asséptico, neutro, diante de uma relação desigual, pois isso é o que se espera do mediador.

Você se referiu aos cursos que fez, nos Estados Unidos, em 1984. Mas você também
estudou na Itália, em 1997, na Organização Internacional do Trabalho, em Turim. Seria
interessante saber quais as diferenças mais significativas entre as concepções de
negociação coletiva que emanam dessas duas orientações.

Fui, primeiramente, com um grupo de pessoas que não eram somente do Ministério do Trabalho, para o
Instituto de Relações Industriais, da Universidade de Wisconsin, fazer um curso bastante específico sobre
collective bargaining. Recebemos uma massa colossal de informações de natureza técnica e, na
companhia de mediadores e árbitros, assistimos a alguns eventos reais. Há casos em que disputa é tão
acirrada que as partes sequer permanecem no mesmo prédio; o mediador leva as propostas de um lado
para o outro e, ao final das negociações, os representantes se encontram e apertam as mãos. Voltei de lá
convencida de que seria difícil aplicar em outra parte do mundo aquele modelo, baseado na figura do
mediador neutro, uma vez que a estrutura e o funcionamento do sindicalismo e da negociação coletiva,
nos Estados Unidos, são absolutamente singulares. Não existe nada similar. A tradição jurídica norte-
americana não tem nada a ver com a nossa, pois lá não há, efetivamente, esse corpo legislativo que
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fim de garantir resultados efetivos. De que jeito? Lancei mão de uma prescrição legal. O nosso
regulamento de trabalho, calcado numa convenção internacional da OIT, que regula a inspeção no mundo
inteiro, prevê a criação de grupos móveis de fiscalização. Ninguém nunca prestara atenção no artigo que
me facultava isso!... O primeiro grupo móvel especial vinculou-se, portanto, à autoridade central, no caso,
eu mesma, que assumi o comando das primeiras ações. Não tínhamos a menor idéia do que iríamos
encontrar, nem como deveríamos agir, de sorte que durante quatro anos, erramos muito. Não existia
precedente. Mas fomos adquirindo experiência e, aos poucos, fomos acertando.

Como foram essas primeiras ações? O grupo era escoltado pela Polícia Federal?

Desde o início. Nas primeiras ações, a equipe era constituída de vários auditores, todos eles maduros e
experientes, oriundos de diversas DRTs, e os agentes federais garantiam a nossa segurança. Hoje,
contamos com a presença de delegados federais, que agem como polícia judiciária. Sem saber localizar a
propriedade rural denunciada – nem toda fazenda tem uma placa na porta – nos perdemos em estradas
de terra, atravessamos pinguelas, até atingir a divisa entre Mato Grosso e Pará. Viajávamos em três
veículos. Em uma das ações iniciais, um dos trabalhadores, que conseguira fugir e levara a denúncia à
Comissão Pastoral da Terra (CPT), nos serviu de guia. Ao invadirmos a propriedade, os policiais desceram
dos carros de armas em punho e detiveram o “gato” – o aliciador de trabalhadores. Percebi algo que se
mexia no meio da mata... Era um casal, o trabalhador e a esposa, que tentavam fugir com suas
trouxinhas e panelas, e sem um tostão! Eles estavam escondidos naquele lugar há mais de 24 horas, com
medo do “gato”. A mulher aproximou-se e falou: - “Tinha certeza que a senhora ia chegar” –  “Alguém lhe
disse isso?” – “Não. Mas ontem à noite, eu rezei muito, pedindo a Deus por socorro, e Ele me respondeu
que uma mulher chegaria para nos ajudar”. Sou absolutamente cética, mas ao olhar para ela, me dei
conta de que ambas trazíamos, no pescoço, uma correntinha com o mesmo pingente: uma meia-lua.
Confesso que fiquei impressionada...
Essa primeira experiência resultou na identificação de cerca de 40 trabalhadores reduzidos à condição de
escravos, a maioria homens, e umas poucas mulheres. Na região amazônica, pode-se encontrar um ou
outro adolescente, mas a presença de crianças é rara. Entrevistamos todos eles, enquanto a Polícia Federal
se encarregava de interrogar o “gato” e os seus três auxiliares, apreendendo com eles espingardas e
revólveres. Isolados na floresta, esses trabalhadores não têm como escapar, e em algumas circunstâncias,
seja pela posição geográfica da fazenda ou pelo medo, a vigilância armada nem é necessária.

O dono das terras ou o gerente da fazenda estavam presentes?

Não, ninguém. E, na ausência deles, eu não sabia o que fazer. Disse aos trabalhadores que recolhessem os
seus pertences e nos acompanhassem à cidade mais próxima, para prestar depoimento na delegacia. Lá,
veríamos de que forma eles poderiam ser pagos. Analfabetos, sem certidão de nascimento, morreriam
sem atestado de óbito. Assim, seu primeiro documento era a carteira de trabalho que emitíamos a título

Entrevista Ruth Vilela

�
219

época de Allende, e onde a análise de cenário é fundamental à definição das forças políticas favoráveis
ou contrárias, em princípio, aos avanços sociais. Num continente como o nosso, cuja história é marcada
pelo subdesenvolvimento e por tentativas de ruptura institucional, o PES é uma ferramenta útil, inclusive
a curto prazo, para aconselhar ou desaconselhar quem pretende suscitar questões polêmicas. Ficamos um
ano planejando diversas formas de agir e avaliando que setores da sociedade e que autoridades nos
dariam apoio ou nos fariam oposição. Infelizmente, como já estávamos no final do governo do presidente
Itamar Franco, não houve tempo para implementar muita coisa.
Em 1995, já no governo Fernando Henrique Cardoso, fui convidada pelo ministro Paulo Paiva – mineiro,
mas que sequer me conhecia – a assumir a chefia da Secretaria de Fiscalização.12 Fiquei no cargo até
1998, e o meu primeiro choque foi constatar que nem todas as unidades do Ministério do Trabalho eram
como a DRT de Minas Gerais. Do funcionamento ao perfil dos seus servidores, cada Delegacia carrega os
traços das boas e más influências que sofreu. Acima de tudo, porém, o que mais mexeu comigo foi o
poder. Ter a oportunidade de implementar idéias é muito agradável e, sem dúvida, produziu a sensação
mais forte de que eu me lembro naquele período. Viajei muito pelos grotões, dando combate ao trabalho
escravo e ao trabalho infantil, e adquiri uma noção, para mim inédita, de como eram as regiões desse
país, e que eu só conhecia através de estatísticas. 

Por que, justo nesse momento, o governo e o Ministério do Trabalho decidem enfrentar
esses dois gravíssimos problemas, que não eram, de fato, uma novidade?

Eu, particularmente, tive ciência deles em 1993, na gestão de Barelli, quando o Estado ainda estava
começando a atuar. O ministro Paulo Paiva me deu carta branca para construir o meu plano de trabalho
e colocar em prática a política que me parecesse mais conveniente, deixando bem claro que não
poderíamos admitir nenhuma forma de trabalho degradante. Pesquisei a legislação em vigor, à cata de
alternativas, e consegui uma solução rápida: a criação de grupos especiais, nas DRTs, integrados por
auditores capazes de lidar com temas como o do  trabalho infantil e do trabalho escravo. O tema do
trabalho infantil é muito delicado, pois diz respeito a questões que envolvem pátrio poder e
complementação de renda. Hoje, existem programas governamentais de transferência de renda, mas
naquela época, seria complicado retirar as crianças do trabalho, sem mais nem menos, deixando as
famílias sem condições de sobreviver. As novas estruturas limitavam-se à coleta de dados sobre a
questão e à identificação de parceiros possíveis nesse combate. 
O problema do trabalho escravo era ainda mais grave e ocorria em regiões inóspitas da Amazônia Legal,
em propriedades ocultas, onde a fiscalização não seria fácil nem semelhante às ações de rotina que
conhecíamos. Até então, as denúncias surgidas nas décadas de 1970 e 1980 haviam sido investigadas
pela Polícia Federal. As autoridades locais, indicadas por partidos aliados dos empresários rurais,
inviabilizavam qualquer atuação mais contundente; os próprios auditores ficariam vulneráveis a
eventuais retaliações. Seria preciso “blindá-los”, ignorando a nossa representação local (os delegados) a
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proprietários rurais. E a maioria da Igreja Católica não toma conhecimento, não se pronuncia e não atua
nesse campo em que trabalhamos. Apenas a sua ala progressista e a CPT se mantêm ativas. Dom Pedro
Casaldáglia, bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, o padre Ricardo Rezende e o Frei Henri, de
Xinguara, no sul do Pará, foram pioneiros na luta contra o trabalho escravo e a favor dos sem-terra.
Ambos estiveram na mira de pistoleiros, policiais e fazendeiros, tendo escapado de várias tentativas de
seqüestro e ameaça à vida.

Além de você, havia outras mulheres nos grupos móveis?

Todos os grupos sempre foram mistos, e as mulheres auditoras sempre foram muito corajosas no
combate ao trabalho escravo. Se isso causava algum estranhamento era a seu favor. Ao me apresentar
como autoridade federal, eu surpreendia àqueles cujo estereótipo se fixava em um homem de terno e
gravata. Diante de uma mulher de botas, chapéu, baixinha, mas falando “grosso” e exigindo, os homens
eram colhidos de surpresa. Os trabalhadores, num primeiro momento, demonstravam certo
constrangimento, mas logo o diálogo fluía fácil. Ser mulher pode facilitar certas atitudes. A muitos
trabalhadores, por exemplo, recomendávamos que evitassem bebidas alcoólicas etc. Eles nos ouviam,
compenetrados. 

E nunca aconteceu um enfrentamento mais duro?

Terá sido nessa ocasião ou na seguinte, não me lembro, mas foi em Mato Grosso, com certeza. À noite,
depois de uma série de visitas a diversas fazendas da região, o dono da pensão onde nos hospedáramos
veio bater à porta do quarto, dizendo que o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais estava lá,
querendo conversar comigo. – “Não tem problema. Estou à disposição” – “Mas doutora, são 40”. Vieram
todos, cada fazendeiro com o seu jagunço armado. Mandei colocar cadeiras em círculo no pátio, e fui ao
encontro deles. Só que não ocorreu nada demais. Pretendiam me pressionar, sem dúvida, e sem saber
quem estava no comando, pediram para falar com a “pessoa responsável”, surpreendendo-se ao encarar
uma mulher baixinha. Quando me apresentei, ficaram olhando um para a cara do outro... Se fosse um
homem, creio que teriam partido para o confronto. Mas ao final, se limitaram a deblaterar contra o
governo. Não eram homens de levar desaforo para casa... Por isso, tratei de falar pausadamente, sem
elevar o tom da voz, dando-lhes o direito de reclamar das estradas, que eles próprios consertavam, e dos
altos impostos que pagavam etc. Enfim, assim consegui desviar o ataque sem me colocar na defensiva.

O conceito moderno de trabalho escravo é algo bastante discutido. 

A OIT colocou em uso, na América Latina, a expressão trabajo forzoso, gerando uma grande discussão.
Isso porque o conceito de trabalho forçado, para a OIT, é muito amplo. Mas o trabalho forçado, para nós,
ocorre quando uma autoridade impõe a alguém um trabalho sem remuneração. Vejamos alguns
exemplos. É evidente que as crianças e os adolescentes dos países africanos obrigados a participar de

Entrevista Ruth Vilela

�
221

precário, no decorrer das ações. Do contrário, permaneceriam “invisíveis”, sem qualquer registro, sem existir...

Eram homens daquela região ou vinham de outros locais? 

Um dos aspectos clássicos do trabalho escravo é o aliciamento de preferência em outros estados, num
processo em que nada é deixado ao acaso. O trabalhador é recrutado mediante promessas falsas,
suponhamos, no Maranhão, grande fornecedor de mão-de-obra. Se ele possuir algum documento, o
“gato” faz com que esse desapareça. Um pequeno adiantamento de cinqüenta ou cem reais é deixado
com a família. Os trabalhadores perdem as suas referências à medida que mais e mais se distanciam do
seu local de origem. Assim, os indivíduos se tornam “estrangeiros”, e a escravidão vai se construindo, ao
longo do próprio trajeto. Normalmente, o “gato” fornece mão-de-obra para uma determinada região e
para determinados proprietários rurais. Mas são comuns os casos de formação de quadrilha, envolvendo
donos de pensões que abrigam os trabalhadores ainda sem destino acertado; eles ficam ali, esperando.
Os ônibus que os transportam em geral são fretados, mas muitos viajam em caminhões e, mais
raramente, de avião, quando as propriedades não têm qualquer acesso por terra. O comandante Rolim, já
falecido, transportou trabalhadores para propriedades na Amazônia. Li um relato seu, sobre essa
experiência, numa revista da TAM.13

Do ponto de vista legal, em nossa primeira ação, cometemos uma irregularidade, carregando os
trabalhadores na carroceria das caminhonetes; mas não havia alternativa. À noitinha, chegamos ao
município de Vila Rica, e fui direto à delegacia local. Encontrei-a fechada. Fiz, então, com que todos
descessem, e acampamos ali mesmo. Saí à procura do delegado, mas voltei sem encontrá-lo. A certa
altura, chega um rapaz de bicicleta e vai entrando. – “Filho, eu quero falar com o delegado. Você sabe
dele?” – “Eu sou o delegado”. Imagine!... Um sujeito novinho, de bicicleta e tal. Enfim, ele instalou os
procedimentos e ouviu o depoimento dos agentes federais, após o que prendeu o “gato”. Depois, começou
a tomar os depoimentos dos trabalhadores.
Aí, colocou-se a seguinte questão: que fazer com aquelas 40 pessoas? Onde alojá-las, para dormir?

Como lhes dar alimentação? Movida à criatividade, fui atrás do prefeito. Estava numa pescaria. O vice-
prefeito também não foi encontrado. Indicaram-me um vereador. Fui à sua casa, apresentei-lhe meu
cartão e, tremendo por dentro, pois ele podia muito bem dizer que não tinha nada a ver com isso, falei
com voz firme: – “Sou uma autoridade do governo federal e preciso alojar e alimentar essas pessoas.
Gostaria que o governo municipal se encarregasse disso”. O homem mandou comprar umas “quentinhas”
e, com a ajuda do padre, abrigamos  todos num alojamento da paróquia.

Havia sinais da atuação de outras igrejas, que não a Católica, nessas regiões por onde
você andou? 

Não. Sinceramente, nem consigo distinguir com clareza essas religiões mais modernas. No Congresso
Nacional, os parlamentares ligados às igrejas neopentecostais costumam discursar em apoio aos
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outros para colocar no lugar dos que se acidentam ou são mortos porque tentaram fugir. Cadáveres sem
identificação são atirados em valas à beira de estradas. Já nos deparamos com cemitérios clandestinos
em duas ocorrências, no Pará e em Mato Grosso. Ninguém sabe bem de onde esses trabalhadores vieram
e quem eles são. Desarraigados, não têm documentos, nada. Essa ausência de referências de nascimento,
de família, de amizades, constitui-se no maior grilhão. Tudo isso deixa o indivíduo sem apoio e sem ter a
quem recorrer. 

Em conversa com esses trabalhadores, você consegue perceber como eles se vêem? O que
eles falam sobre essa experiência ao serem interrogados?

Os trabalhadores têm uma visão totalmente diferente da nossa. É uma coisa muito triste... Eles não se
consideram escravos, e às vezes se imaginam merecedores daquela sina. Entendem que é assim mesmo.
Por serem pobres, por não terem tido como estudar, por continuarem analfabetos, porque o pai já
trabalhava assim, e ele também, e o seu filho – e por aí vai. Nos últimos dez anos, porém, graças ao
rádio, principalmente, e à televisão, esses trabalhadores já se identificam com o noticiário acerca da luta
que travamos. Alguns deles, por exemplo, já se dizem “ex-escravos” quando os reencontramos: – “Não
está me reconhecendo, não, doutora? A senhora me libertou lá no Mato Grosso, no ano de tanto.”
Infelizmente, muitos retornam à escravidão, embora tenham adquirido plena consciência dessa terrível
circunstância que lhes é imposta: algo ilegal, criminoso. Mas sem alternativa, não conseguem escapar à
sedução do “gato”, que para eles não é uma “pessoa do mal”, posto que está sempre próximo, numa
atitude amigável, e fornece bebida, conversa etc. Nos depoimentos, eles até defendem o aliciador,
assumindo a “culpa” por se deixarem enganar: – “Pensei que ia ganhar x, trabalhar uns tantos meses e
voltar para casa com uma boa grana no bolso”. Não percebem que caíram no conto do vigário,
simplesmente. As dívidas também lhes parecem lógicas, e por uma questão de honra, eles não podem se
evadir sem quitá-las. Ficam, realmente, presos.
No entanto, é preciso destacar, desse conjunto, aqueles que, no meio rural, são chamados de “peões de
trecho”. Diferentemente dos outros, que se deixam aliciar de novo, às vezes até com alguma esperança de
serem libertados de novo, esses já adotaram um estilo de vida itinerante. Perdidas as raízes ou a vontade
de encontrá-las, preferem pular de propriedade em propriedade, mesmo cientes das condições
degradantes a que terão de se submeter. Eu os comparo aos filhos de famílias pobres que vivem na rua.
Em suma, a noção que os trabalhadores têm sobre si mesmos é bem diferente daquela dos auditores
fiscais, da Polícia Federal, e da própria sociedade civil que lida com a questão. Isso se explica, pois só
agora a repressão ao trabalho escravo vem ganhando maior visibilidade, e as pessoas se dando conta da
gravidade do fato.  
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guerrilhas, executam um trabalho forçado, não escravo. O mesmo ocorre com prisioneiros políticos
chineses, forçados a trabalhar sem salário em virtude do encarceramento. No Brasil, o trabalho escravo
ou análogo ao de escravo é totalmente diferente e está tipificado no Código Penal, muito embora alguns
juristas e pesquisadores insistam em afirmar que a definição não é clara. 
Ninguém batalhou mais do que os auditores fiscais do Ministério do Trabalho para que se adotasse,
preferencialmente, no Brasil, a expressão “trabalho escravo” em vez de “trabalho forçado”. Nós
começamos insistindo em estabelecer a diferença entre esses conceitos de “trabalho forçado e trabalho
escravo”, publicando e argumentando. E tanto insistimos que a própria OIT absorveu o termo “trabalho
escravo” para o caso brasileiro. Essa suposta dificuldade de entendimento ou de falar que há uma linha
tênue entre trabalho escravo e  trabalho precário e degradante, eu considero mera retórica. Imagine-se
um peão da construção civil ou mesmo um trabalhador rural à procura de emprego. Descoberta uma
vaga, ele conseguiu o que queria. Não será, necessariamente, o emprego dos seus sonhos e as condições
poderão ser ruins, mas ele vai receber um salário. E se o ganho lhes parecer pouco, ao ver surgir outra
oportunidade, ele a aproveitará. Nada o impede. De modo bem diferente, o “trabalho escravo” reduz as
pessoas à condição de “coisas”. Ludibriado, praticamente seqüestrado, exposto à insalubridade e à falta
total de segurança, sem salário e cada vez mais sobrecarregado de dívidas, o trabalhador não é mais um
sujeito de direitos. E ele não tem como romper essa cadeia que o prende. Para mim, isso é escravidão!...
Não há negros, amarrados ao tronco, mas a condição que se impõe às pessoas é equiparável. É a
supressão de um conjunto de liberdades, dentre elas a liberdade de trabalho e a de locomoção.

Você considera que o fato do Brasil ter sido uma sociedade escravista, durante séculos, faz
com que essa terminologia  ganhe mais força na sociedade? Afinal, nossa sociedade
brasileira tem memória do que é ser escravo, mesmo que uma memória cheia de
estereótipos.

De fato, uma das razões da gente insistir no termo escravo foi exatamente essa. Porque, de um lado, nós
queremos nos desvincular daquele estereótipo do escravo negro amarrado no tronco. Mas, de outro, a
força da palavra escravo é importante. A gente quis utilizar essa força em nosso combate, porque a
vergonha é basicamente a mesma. Você está admitindo que pessoas sejam tratadas como “coisa”, sejam
aprisionadas e não consigam se libertar.
A chamada escravidão contemporânea, aliás, pode ser até bem pior do que a escravidão clássica, em
certo sentido. Se levarmos em conta, por exemplo, a relativa fartura de mão-de-obra atual. O trabalhador
escravo de hoje peleja para sobreviver em atividades sazonais. Ou seja, seu valor econômico é nenhum,
ao contrário do trabalhador escravo negro, que custava uma fortuna aos antigos comerciantes
portugueses e aos proprietários de terra. Além disso, por maior que fosse a crueldade dos castigos
corporais, o senhor de escravos era obrigado a adotar algumas providências que mantivessem vivas e
saudáveis as suas “peças”. O trabalhador escravo contemporâneo é perfeitamente descartável. Há muitos
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proprietário rural. O que tira um pouco da tipicidade da relação de emprego é o fato dele recrutar e
fornecer a mão-de-obra para várias fazendas ao mesmo tempo, parecendo mais um autônomo.

Você chegou a encontrar alguns desses cadernos de dívidas?

Sim e eles constam dos nossos relatórios e instruem os processos. Os preços relacionados a cada item
excedem amplamente os praticados nas “vendinhas” do município mais próximo. 

O que dizem os “gatos”, em juízo?... Eles dão os nomes dos proprietários de terras? 

Nas ações iniciais tivemos muita dificuldade para identificar o empregador. Hoje, ao contrário,
identificamos o proprietário, se for pessoa física, e se for pessoa jurídica, todos os seus sócios. Sabemos
deles tudo o que é necessário à abertura do processo: CPF, endereço, profissão. Tanto que há um número
incontável de ações civis públicas por dano moral,14 propostas pelo Ministério Público do Trabalho, a fim
de fazer com que se pague indenização aos trabalhadores. No nosso entendimento, depois do pagamento
dos direitos trabalhistas e das três parcelas do seguro desemprego, isso causa um excelente impacto no
bolso dos faltosos. 

Uma ação penal, nesses casos, seria bem mais difícil?

Sim, devido à polêmica que existe em torno da competência para julgar os crimes de redução da pessoa à
condição análoga de escravo: se é a Justiça Federal ou a justiça comum, estadual.15 O combate ao
trabalho escravo na esfera penal está muito atrasado, contando-se, até hoje, uma ou duas condenações,
ambas a penas alternativas de distribuição de cestas básicas. Enquanto isso, em 2003 e 2004, a
Procuradoria da República ajuizou mais de 500 procedimentos, mas, até hoje, ninguém foi para a prisão.
Há processos que se arrastam na Justiça por mais de uma década!...  

Não existe possibilidade de desapropriar as fazendas que, comprovadamente, foram pegas
com trabalhadores  escravos, para fins de reforma agrária?

Elas podem ser desapropriadas, sim, mediante pagamento de indenização. O que se quer, através de
emenda constitucional – a PEC 438, que tramita no Congresso Nacional – é aplicar a pena de
expropriação, ou seja, o confisco da propriedade sem nenhuma indenização. Todos os parceiros,
governamentais e não-governamentais, têm atuado no sentido da sua aprovação, mas temos enfrentado
imensas dificuldades decorrentes do peso da bancada ruralista.

Que tipos de atividade econômica mais usam o trabalho análogo ao de escravo?

No decorrer das décadas de 1980 e 1990, as ocorrências foram em áreas de pecuária, em primeiríssimo
lugar, e relacionadas ao corte de madeira para a preparação do pasto. Também houve casos em fazendas
de soja, algodão, milho, café e cana. E nas carvoarias, onde o desmatamento visa a produção de carvão
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Vale lembrar daquela mulher, no meio da mata, rezando para que Deus viesse em seu
socorro...

As mulheres são muito corajosas. No início, grande parte das denúncias que recebíamos era encaminhada
por mães ou esposas de homens que haviam saído de casa para trabalhar e não regressavam. Elas vão à
luta, se informam, chegam à CPT, enfim, pedem ajuda. Nas fazendas, acompanhando os maridos, são elas,
principalmente, que tomam a iniciativa de tentar fugir.  

Acaso o índice de alcoolismo entre elas é menor?

Não. Elas bebem muito, tanto quanto os maridos. Isso também se explica, dado que ambos são tratados
pior do que gado. Aliás, bem pior. Porque o gado é alimentado, tem assistência de um veterinário, toma
vacina etc. Uma vez, fomos comunicados de que havia trabalhadores abandonados pelo próprio “gato”
numa fazenda. Foi difícil chegar à propriedade: a porteira estava fechada a cadeado. Tive que mandar
tirar do encaixe, para que depois não me acusassem de ter depredado. Encontramos um grupo de 20 e
poucos trabalhadores, que nos últimos 15 dias se alimentara de papa de arroz e tomara uma água
barrenta, retirada de um buraco na terra. Estavam gravemente doentes, mostrando sinais evidentes de
malária. Parêntesis. A comida fornecida por algumas fazendas, muito embora seja paga pelos
trabalhadores e conste do caderno de dívidas do “gato”, costuma ser de péssima qualidade, e é comum
encontrarmos alimentos deteriorados.
O alojamento que encontramos resumia-se a uns paus fincados, cobertos de plástico preto e folhas de

coqueiro, e umas poucas redes. A maioria dormia em esteiras, no chão batido. Enfim, eles não dispunham
de qualquer abrigo seguro que os protegesse das intempéries, de picada de animais peçonhentos, e muito
menos tinham alguma higiene e privacidade. Como já constatáramos em incursões anteriores, as
necessidades fisiológicas eram feitas no mato, num local bem próximo da única fonte de água utilizada
para beber e para cozinhar. Obviamente, quando se trata de uma atividade móvel, não é necessário
construir casas de alvenaria, mas existem inúmeras alternativas capazes de preservar princípios básicos
de humanidade, e fossas sépticas, banheiros químicos etc, criados justamente para situações assim. A
atividade móvel não se constitui em desculpa de forma alguma.

Água é sempre um problema gravíssimo...

Água potável é praticamente inexistente. Eles bebem e cozinham com a que estiver disponível, e que em
geral é veículo de uma série de moléstias. Acidentes do trabalho ou doenças contraídas no período, em
decorrência da atividade, não têm nenhum socorro. Os trabalhadores se viram com ervas e folhas
medicinais, e muitos apresentam lesões irreversíveis: olho furado, membro amputado. Um ou outro
medicamento comprado pelo “gato” vai direto para o caderno de dívidas. O “gato” anota tudo, desde o
adiantamento, o transporte, a estadia nas pensões, a alimentação, atuando e ganhando em tudo, como
intermediário da mão-de-obra e como feitor. Rigorosamente, ele também seria um empregado do
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Todos os pesquisadores do tema concordam que a expansão da fronteira agrícola gerou a prática do
trabalho escravo. E dizem algo que não podemos negar: que durante décadas essa prática nefasta foi
financiada pelo próprio governo. De fato, os grandes empreendimentos são custeados pelo Banco do
Nordeste e pelo Banco da Amazônia.20 Somente de 2003 pra cá, graças à criação do Cadastro de
Infratores, popularmente conhecido como “lista negra”, temos conseguido evitar que recursos públicos
financiem propriedades onde se verificaram casos de trabalho escravo. 

A parceria com o Ministério Público do Trabalho e com a Justiça do Trabalho tem
crescido? 

Cresceu muito, principalmente de 2003 para cá, e se consolidou desde o lançamento do Plano Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo.21 Nos últimos três anos, a participação da Polícia Federal e do Ministério
Púbico do Trabalho em nossas ações se tornou mais ordenada e sistemática. Eventualmente, também
temos o apoio da Procuradoria da República. A relação com o judiciário trabalhista está em construção.
Embora a Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente, se pronuncie favoravelmente aos empregadores
nos casos de liminares relativas à chamada “lista suja”, há um diálogo institucional muito bom entre nós e
a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) e o próprio Tribunal Superior do Trabalho.
Mas não se pode pretender, evidentemente, que exista unanimidade em todos os setores.

De 1995 a 1999, você coordenou o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil.22

Coordenei, sim. Foi um aprendizado, uma vez que de início eu sabia bem pouco a respeito do assunto.
Nossa atuação concentrou-se no setor carvoeiro do estado de Mato Grosso do Sul, onde as crianças
eram tão numerosas que logo percebemos ser inútil indagar qual a razão disso. O importante seria
devolvê-las à escola, e para que não retornassem ao trabalho, garantir uma bolsa que cobrisse o rombo
na renda familiar. Assim surgiu o Bolsa Escola, hoje em vias de ser absorvido pelo Bolsa Família.23 De lá
para cá, mantive a mesma convicção: o que a criança necessita é de escola, atividades extracurriculares
no decorrer do dia e, acima de tudo, três refeições por dia, pelo menos. Não há outra alternativa para se
erradicar o trabalho infantil. De fato, segundo as últimas estatísticas da PNAD,24 na economia formal a
prática foi praticamente saneada. Hoje, o maior número de crianças é relativo ao regime de economia
familiar ou em atividades domésticas. 

O combate à prostituição infantil está dentro das atribuições do Ministério do Trabalho? 

Esse problema está sendo bem cuidado, mas por outra área de governo, a Secretaria de Direitos Humanos, com
apoio do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal. No entanto, na semana do carnaval, principalmente no
Nordeste, o nosso pessoal atua, a título de colaboração, junto com a Polícia Federal e diversas instituições.
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vegetal, destinado às siderúrgicas. Atualmente, não nos limitamos à repressão. Nossas primeiras ações
conseguiam chegar, no máximo, a um acerto básico dos direitos trabalhistas. Mais tarde, obtivemos o
pagamento das três parcelas do seguro desemprego. Hoje, através do Instituto Carvão Cidadão (ICC),16

nós estamos realizando um trabalho preventivo. Ele visa, basicamente, lutar contra a reincidência, por
meio da inserção social do trabalhador resgatado do trabalho escravo, oferecendo vagas na área de
reflorestamento das siderúrgicas associadas, nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins.
Na primeira leva foram contratados cerca de 30 trabalhadores, muitos dos quais não se adaptaram e não
quiseram permanecer no emprego. Mas vamos continuar insistindo nessa alternativa. Firmamos, no final
de 2005, um termo de cooperação com o Ministério do Desenvolvimento Social, para que os egressos do
trabalho escravo tenham preferência no cadastramento do programa Bolsa Família. Com o Ministério da
Educação, mediante outro termo de cooperação, garantimos a alfabetização desses homens e mulheres.
A CPT, o Centro de Defesa dos Direitos e outras entidades civis têm colaborado no convencimento
daqueles que, em princípio, não se interessam. E, infelizmente, não são poucos. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário também tem projetos próprios, muito interessantes, de micro crédito
relacionado ao trabalho escravo. 

As siderúrgicas que mantêm o ICC se comprometem a não comprar carvão de quem pratica
trabalho escravo. 

Evidentemente. O ICC orienta seus associados a romper os contratos de fornecimento com as fazendas que
fiscalizamos, onde constatamos a existência de trabalho escravo. De tempos em tempos, recebemos uma relação
dos contratos de fornecimento que foram cancelados. 
Estamos tentando implantar algo similar em áreas de produção de algodão, através do Instituto do Algodão
Social. O Instituto Ethos17 e a ONG Repórter Brasil18 também são nossos parceiros. A própria Confederação
Nacional da Agricultura, que nunca teve muito diálogo conosco, vem mudando de atitude. Eles não se
pronunciam publicamente, nem gostam de ouvir falar em trabalho escravo, mas estão implementando um
projeto de reeducação dos proprietários de terras – o Fazenda Legal –, que promove cursos de capacitação e
formação de novas lideranças, com ênfase nos direitos trabalhistas e na questão ambiental.19

O chamado agrobusiness e as fazendas pertencentes a empresas multinacionais participam
dessas iniciativas?

Quanto às multinacionais, não posso afirmar, mas as grandes empresas, sim, com certeza. Aqui, não
estamos falando de médias e pequenas propriedades rurais. Trata-se de latifúndios mesmo, pertencentes
a empresários com investimentos no campo e na cidade, muitos dos quais detentores de mandatos
políticos, na Câmara e no Senado. Gente instruída, rica e com contatos. Os auditores costumam
encontrar, nas fazendas, sedes bem estruturadas, com campo de pouso, e bons alojamentos para os
empregados fixos; os trabalhadores sazonais, ao contrário, vivem em condições miseráveis.
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Cardoso, à frente do programa Comunidade Solidária, nunca regateou aplauso à luta contra o trabalho
infantil.29 No entanto, o discurso mais claro e o ataque frontal, com a segurança política e jurídica que
permitiu avanços como a “lista suja”, isso só aconteceu mais recentemente, no governo Lula.

Naquela época você sofreu alguma ameaça ou simples constrangimento? 

E como! Quando os auditores saíram em campo e sua atividade começou a repercutir na mídia, a Folha de
S. Paulo publicou uma matéria enorme e, em conseqüência, fui entrevistada no Programa Jô Soares.30 As
pressões recrudesceram, sem dúvida. Uma ocasião, coordenando uma incursão que visava passar um
pente fino nas usinas de cana de açúcar, eu solicitei escolta da Polícia Federal de Pernambuco, além da
presença de representantes do Ministério Público do Trabalho e da Procuradoria da República. Os agentes
federais compareceram, os procuradores, não. Imagine se eles iam arriscar o pescoço!... A coação,
fortíssima, partia inclusive da Vice-Presidência da República, exercida por Marco Maciel, segundo
comentários da época. No meio de um canavial, fomos abordados pela Polícia Civil, a mando dos usineiros.
Algum tempo depois, recebi uma ameaça dos senhores de engenho de Alagoas, transmitida pelo próprio
Delegado Regional do Trabalho. O sujeito me procurou e deu o seguinte recado: – “Mandaram te dizer que
dessa vez você conseguiu pegá-los de surpresa, mas na próxima, você não sai viva de lá”. 
É possível que tenha havido outras intimidações veladas, mas a memória é seletiva para esses fatos. De
qualquer forma, as pessoas começaram a se preocupar, a sentir nossa ação. Certo dia, enquanto
aguardava o embarque do ministro Paulo Paiva no aeroporto de Brasília, a esposa dele, Clotilde – uma
figura muito interessante, professora da Faculdade de Ciências Econômicas de Minas – me pegou pelo
braço e disse: – “Ruth, eu tenho comentando com o Paulo que vocês são muito distraídos, deveriam
tomar um pouco mais de cuidado, não viajando sozinhos”. Nunca tive receio pessoal, mas tratei de
recomendar maior atenção aos familiares; qualquer pacote ou telefonema suspeito, eles deveriam fazer
contato comigo. Hoje em dia, os auditores fiscais arriscam a vida. Em uma ação recente, no Mato Grosso,
a Polícia Militar, a pedido ou por manipulação do fazendeiro, atacou o nosso pessoal e a escolta da
Polícia Federal; o tiroteio durou cerca de 5 minutos. Em Unaí, município de Minas Gerais, três auditores e
um motorista foram assassinados, e os mandantes ainda aguardam julgamento. E os auditores estavam
apenas realizando uma ação de rotina!

Ou seja, o acirramento do combate ao trabalho análogo à escravidão tornou as reações
explícitas e violentas.

Recentemente, num município do Pará, duas equipes foram aconselhadas a se retirar da região pelo
Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, porque o prefeito, em conluio com madeireiros,
estaria armando uma emboscada contra os auditores, para impedir que terminassem o trabalho. Ameaças
por telefone, infelizmente, já se tornaram comuns; alguns colegas já as consideram como parte do serviço,
outros acabam se afastando desse trabalho. Não deveria ser assim, mas acaba sendo... 
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No primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, você trabalhou na
Assessoria Especial do ministro chefe da Casa Civil, Clóvis de Barros Carvalho.25 Como foi
essa experiência? 

Antes de mais nada, gostaria de prestar a devida homenagem ao ministro Clóvis de Barros Carvalho, que
me convidou para monitorar programas sociais encaminhados por diversos ministérios. Embora não fosse
um cargo executivo, continuei lidando com questões não muito distantes do trabalho infantil e do
trabalho escravo, que eu já conhecia. Exemplo: um dos primeiros problemas que caíram na minha mesa
foi a gratuidade das certidões de nascimento, um documento que tem forte impacto em todas as
estatísticas de mortalidade infantil. Superar a resistência dos cartórios exigiu um sem número de
reuniões. Mais: vim a conhecer a história dos quilombolas através de discussões sobre a titulação das
terras ocupadas por seus descendentes. Além de estudar a legislação aplicável ao caso, reuni o pessoal da
Fundação Palmares26 e os representantes desses descendentes, dando início a uma discussão que se
prolongou um bom tempo. Também acompanhei programas especiais de combate às secas do Nordeste,
vivenciando a restrição de recursos orçamentários vis-à-vis a política econômica de superávit fiscal.
Enfim, num período curto, mas intenso, de 1999 até o começo de 2001, adquiri novos conhecimentos e
amadureci bastante. A saída do ministro Clóvis não significou uma ruptura; Pedro Parente revelou-se um
homem de fácil convivência, mais técnico do que político.27 Afinal, por razões pessoais e familiares,
decidi retornar à DRT de Minas Gerais. 

Mas você voltou à Brasília, em 2003, no início do governo Lula. A convite de quem?

Da então secretária-executiva do Ministério do Trabalho, Sandra Starling, que eu conhecia desde a época
da gestão Barelli, em razão do marido dela – Thales – integrar a equipe na época, na área de Relações do
Trabalho. Vim sem nenhuma proposta original, apenas no intuito de ajudá-la a montar uma equipe e
tomar conhecimento da máquina burocrática. O ministro era Jaques Wagner28 e, na época, eu cogitava
de me aposentar e buscar trabalho fora do serviço público. No entanto, acabei ficando, algo que estava
inteiramente fora dos meus planos. 

Considerando os dois períodos de governo Fernando Henrique Cardoso, e o primeiro
governo Lula, quanto você acredita que tenha avançado a luta contra o trabalho escravo e
o trabalho infantil, entre 1995 e 2005?

Eu diria que no primeiro mandato de Fernando Henrique foram lançados os embriões de alguns
programas que só viriam a se consolidar no governo Lula. Isso porque, durante o segundo mandato de
Fernando Henrique, o combate ao trabalho escravo, por exemplo, não obteve a mesma atenção, perdeu
relevância. O pessoal da Fiscalização sofreu pressões e reclama, até hoje, de falta de apoio naquele
período. Eu não me queixo dos períodos anteriores em que estive aqui. Trabalhei com ministros
extremamente éticos, que me deram total liberdade de trabalho e ajudavam um bocado. Dona Ruth
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6 A Controladoria Geral da União, CGU, é o órgão do governo federal responsável por assistir direta e imediatamente ao
presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e
ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e
combate à corrupção e ouvidoria. Ver: www.cgu.gov.br [acesso em 3/1/2007]

7 A Região Metropolitana do Vale do Aço foi instiutída pela Lei Complementar Estadual nº 51 de 1998, e é composta pelos
municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso e Timóteo, além de ter canais de convergência e interação direta
com outros 22 municípios que compõem o colar metropolitano. Sua maior cidade é Ipatinga, que abriga grandes siderúrgicas
como a Usiminas e a Acesita. João Monlevade é um município da região metropolitana de Belo Horizonte, e tem sua economia
baseada na mineração de ferro e na indústria siderúrgica. Também abriga grandes indústrias como a Belgo Mineira e a Vale do Rio
Doce. Ver: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vale_do_A%C3%A7o [acesso em 4/1/2007]

8 Luiz Fernando Maia foi presidente da Federação Nacional dos Petroleiros, no início da década de 1990. João Paulo Pires de
Vasconcelos, em 1978, comandou a mobilização dos trabalhadores em João Monlevade, no mesmo ano em que Luiz Inácio da Silva,
o Lula, foi o líder da greve dos metalúrgicos do ABC, em São Paulo. Ver: www.metalurgicosmonlevade.org.br [acesso em 4/1/2007]

9 Instituído pela Lei nº 4.923 de 1965, que obrigou as empresas abrangidas pelo Sistema de Consolidação das Leis do Trabalho a
informarem ao Ministério do Trabalho, em relação nominal, a movimentação de seus empregados, o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados, Caged, tem periodicidade mensal e suas informações destinam-se a acompanhar e fiscalizar o
processo de admissão e dispensa dos trabalhadores, bem como subsidiar a adoção de medidas contra o desemprego e o
estabelecimento de mecanismos de assistência aos desempregados. Criada pelo Decreto nº 76.900 de 1975, a Relação Anual de
Informações Sociais, Rais, representa um censo anual do emprego formal, levantando, por meio de formulário próprio,
informações que se destinam a: servir de base de cálculo das cotas do PIS e do Pasep; subsidiar o controle relativo ao FGTS e à
Previdência Social; controlar a nacionalização do trabalho, substituindo a chamada lei dos 2/3; e viabilizar o pagamento do abono
salarial a que se refere o artigo 239 da Constituição federal. Instituído pela Lei nº 7.855, de 24 de outubro de 1989, o Sistema
Federal de Inspeção do Trabalho, Sfit, trata e controla dados das fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho. Gera
informações para planejamento, execução e avaliação de resultados da ação fiscal na área do trabalho. Fornece informações sobre
perfis de empresas, inspeções realizadas, estatísticas e produtividade de unidades regionais do Ministério do Trabalho. Ver:
http://portal.mec.gov.br/setec [acesso em 3/1/2007] e www.serpro.gov.br/negocios/areas_atuacao/areas_atuacao/info_sociais
[acesso em 4/1/2006]

10 Durante regime militar, que vigorou no Brasil entre 1964 e 1985, foi executada uma política na área do trabalho que vedava
demandas por aumentos de salário por parte da classe trabalhadora, o que os mantinha sem reajustes. Daí a terminologia
“arrocho salarial”, e a luta desencadeada contra tal arrocho representar uma luta contra as orientações econômico-financeiras do
próprio regime militar. 

11 Carlos Matus, falecido em 1998, foi consultor do Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social,
Ilpes,  da Comissão Econômica Para América Latina e Caribe, Cepal. A concepção do Planejamento Estratégico Situacional, de sua
autoria, busca construir uma interpretação de situações, levando-se em consideração as resistências, os conflitos, as incertezas e
as mudanças políticas existentes em dado momento e lugar. O processo decisório é definido a partir da escolha da dimensão
estratégica. Ver: http://www.paulofreire.org.br/pdf/relatos_experiencia/AUTILI1.pdf [acesso em 4/1/2007]

12 Paulo Paiva foi ministro do Orçamento e Gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso entre 30 de março 1998 e 30 de
março 1999. A partir de 30 de julho de 1999, com a Medida Provisória nº 1.911-8, este Ministério recebeu o nome atual de
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Ver: www.planejamento.gov.br. [acesso em 4/1/2007]
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Depois dessa longa trajetória, longa e louvável, quais são as suas esperanças?

Eu não alimento ilusões, mas sou uma pessoa altamente otimista. Não acredito que algum governo possa
resolver tudo num passe de mágica. Por outro lado, sei como atua o Congresso Nacional, e conheço
todos os problemas do Judiciário. Por isso, raciocino com os pés no chão. Penso que, só agora, o Brasil
está começando a adquirir as feições de uma democracia, tornando-se realmente um Estado de direito. O
que as pessoas extraem das notícias de corrupção, desvio de conduta etc, é a convicção de que a
democracia está avançando. Antigamente, os bandidos não eram sequer denunciados. Porém, acima de
tudo, minhas esperanças repousam no amadurecimento da sociedade civil, na consciência dos cidadãos,
na possibilidade de algum controle social. Não é um fato pequeno ou secundário na vida de um país, que
um presidente da República tenha sido destituído por crime de responsabilidade. É bem verdade que as
florestas estão sendo devastadas, há alterações no clima, a globalização vem causando impactos
negativos, existe muita ganância, mas temos acesso a todas essas informações. Assim, podemos
acompanhar tudo e tomar posição, dedicando pelo menos uma parte do nosso tempo à melhoria das
condições de vida daqueles que não têm voz. Isso, até que eles próprios possam berrar. Sem luta, não
haverá mudanças.

1 O Departamento Administrativo do Serviço Público, Dasp, foi um órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de
julho de 1938, diretamente subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa
destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes por Getúlio Vargas. Ver: www.cpdoc.fgv.br
[acesso em 3/01/2007]

2 O Serviço Nacional de Informações, SNI, foi um órgão da Presidência da República, criado em 13 de junho de 1964 pela Lei nº
4.341, com o objetivo de superintender e coordenar nacionalmente as atividades de informação e de contra-informação, em
particular aquelas de interesse para a segurança nacional. O SNI foi extinto através da Medida Provisória nº 150 de 1990, que
atribuiu à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República a responsabilidade de assumir as funções que não
foram transferidas para a Polícia Federal. Ver: DHBB. 

3 A DRT de Minas Gerias funciona, ainda hoje, na Rua Tamoios, nº 596, bem no centro de Belo Horizonte.

4 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Cipa, consta no capítulo V, seção III, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT,
que foi implementada pelo Decreto-Lei nº5.452, de 1º de maio de 1943. A Cipa é obrigatória e deve ser composta por
representantes da empresa e dos empregados. Ver: www.mte.gov.br

5 Walter Barelli é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e foi diretor técnico do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese, entre 1967 e 1989; ano em que foi assessor econômico de Luís Inácio Lula da
Silva, então candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Barelli foi ministro do Trabalho entre 8 de
outubro de 1992 e 4 de maio de 1994, durante o governo de Itamar Franco. Ver: DHBB. 
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integradas pelas entidades governamentais e não-governamentais. As medidas estão organizadas em seis blocos: ações gerais;
melhoria da estrutura administrativa do Grupo de Fiscalização Móvel; melhoria da estrutura administrativa da ação policial; melhoria
da estrutura administrativa do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho; ações para a promoção da cidadania e
combate à impunidade e ações para a conscientização, capacitação e sensibilização. Ver: www.mj.gov.br [acesso em 3/1/2007] 

22 Instalado em 29 de novembro de 1994 na sede da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Fórum Nacional de Prevenção
e Erradicação do Trabalho Infantil envolve organizações não-governamentais, trabalhadores, empresários, a Igreja, o Poder
Legislativo e o Judiciário. Conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da OIT. O Fórum é composto
por quarenta entidades e está sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego. 
Ver: www.planalto.gov.br/publi_04/colecao/trabin32.htm [acesso em 3/1/2007] 

23 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades. Ele beneficia famílias
em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por
pessoa de até R$ 60,00), e prevê a unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação.
Ver: www.mds.gov.br [acesso em 3/1/2007]

24 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. 

25 Clóvis de Barros Carvalho foi ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República entre 1º de janeiro de 1995 e 19 de julho
de 1999, durante o primeiro mandato e o início do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.

26 A Fundação Cultural Palmares foi criada em agosto de 1988, vinculada ao Ministério da Cultura, com a finalidade de
“promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade
brasileira”. Ver: www.palmares.gov.br [acesso em 3/1/2007]

27 Pedro Pullen Parente foi ministro chefe da Casa Civil da Presidência da República entre 19 de julho de 1999 e 1º de janeiro de
2003, durante quase todo o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.

28 Jacques Wagner foi ministro do Trabalho entre 1º de janeiro de 2003 e 23 de janeiro de 2004, durante o primeiro mandato do
presidente Luís Inácio Lula da Silva. Ver: www.mte.gov.br

29 O programa Comunidade Solidária foi criado em 1995, pela antropóloga Ruth Cardoso, então primeira-dama do presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. Segundo Ruth Cardoso, o programa, que incentivava o voluntariado na sociedade civil, foi
criado “com o objetivo de mobilizar os recursos e competências de todos os setores da sociedade brasileira para ações concretas
de combate à pobreza e à exclusão em nosso país.” No seu desenho original, o Programa consistia em duas instâncias: uma
Secretaria-Executiva, subordinada à Casa Civil da Presidência da República, encarregada de coordenar ações governamentais de
combate à fome e à pobreza; e um Conselho Consultivo, presidido por Ruth Cardoso, e formado por 10 ministros de estado e 21
representantes da sociedade civil, com a missão de propor e opinar sobre as ações prioritárias na área social. Ver:
www.portaldovoluntario.org.br/site/pagina.php?idconteudo=474 e www.comunitas.org.br [acesso em 3/1/2007]   

30 José Eugênio Soares, o Jô Soares, apresenta de segunda a sexta-feira o seu talk-show, Programa do Jô, que é transmitido no
início da madrugada pela Rede Globo de Televisão. 
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13 Rolim Adolfo Amaro (1942-2001), o comandante Rolim, assumiu a direção da empresa de aviação Transportes Aéreos Marília, a
TAM, em 1972 e ajudou a transformá-la em uma das maiores empresas de transportes aéreos em atuação no Brasil atualmente.
Ver: www.tam.com.br [acesso em 4/1/2007]

14 A ação civil pública de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético e histórico, foi regulamentada pela Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Ver:
http://www.mp.rs.gov.br/civel/legislacao/id1893.htm [acesso em 4/1/2007]

15 O Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de dezembro de 2006, decidiu por seis votos a três, que é da Justiça Federal a atribuição
de julgar os casos de exploração de  trabalho análogo a escravo. Os ministros decidiram que o crime é uma violação aos direitos
humanos e, de acordo com a Constituição, é de competência da esfera federal. A Organização Internacional do Trabalho, A
Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e várias entidades de defesa dos direitos trabalhistas e dos direitos humanos
comemoraram a decisão, considerada uma vitória da sociedade brasileira. 

16 A criação do Instituto Carvão Cidadão, ICC, partiu da iniciativa das sete siderúrgicas do estado do Maranhão. O ICC tem como
objetivo orientar e fiscalizar todas as atividades relacionadas com a cadeia de produção do carvão vegetal. Isso significa, inclusive,
o fornecimento às indústrias dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins como seus beneficiários finais, com vistas ao
cumprimento da legislação trabalhista e demais normas de proteção à segurança e a saúde do trabalhador e a preservação do
ambiente de trabalho. Ver: www.mj.gov.br/sedh/ct/conatrae/icc.htm [acesso em 27/11/2006]. Ver também a entrevista de Cláudia
Márcia Ribeiro Brito, que é diretora técnica do Instituto Carvão Cidadão.

17 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é uma organização não-governamental criada por empresários e
executivos oriundos do setor privado, com o objetivo de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de
forma socialmente responsável. Atualmente é um espaço “de organização de conhecimento, troca de experiências e
desenvolvimento de ferramentas que auxiliam as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seus compromissos
com a responsabilidade corporativa.” Ver: www.ethos.org.br [acesso em 3/1/2007] 

18 ONG Repórter Brasil acompanha o problema do trabalho escravo contemporâneo desde sua fundação, em 2001, informando à
sociedade e desenvolvendo projetos que contribuem para a erradicação dessa prática. A organização é membro da Comissão
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), criada em 2003 pelo presidente da República e formada por ministérios,
instituições da Justiça e do Ministério Público e entidades da sociedade civil. Ver: www.reporterbrasil.org.br [acesso em 3/1/2007] 

19 O Programa Fazenda Legal é uma parceria da Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Faerj) e
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro (Sebrae-RJ). Ele compreende um conjunto de
ações voltadas para a promoção e fomento do agronegócio no estado do Rio de Janeiro. O objetivo principal do programa é
transformar o agricultor e o pecuarista em empresário rural, dotando-o de competência para lidar com os principais temas que
condicionam o seu negócio: ambiental, fundiário, tributário, trabalhista e previdenciário. Uma das ferramentas utilizadas é um
conjunto de cinco cartilhas, que foram elaboradas para facilitar a compreensão das questões que interferem diretamente nas suas
tarefas. Há também, no âmbito do projeto, a realização, desde 2005, de seminários sobre os temas citados, para mobilizadores e
produtores rurais. Ver: http://www.faerj.com.br/ADM/GER/faleconosco_FazLegal.asp [acesso em 4/1/2007]

20 O Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia são públicos, e ambos são controlados pelo governo federal.  

21 O Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo foi elaborado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana (CDDPH), constituída pela Resolução 5/2002 do CDDPH e que reúne entidades e autoridades nacionais ligadas ao
tema. O Plano atende às determinações do Plano Nacional de Direitos Humanos e expressa uma política pública permanente que
deverá ser fiscalizada por um órgão ou fórum nacional dedicado à repressão do trabalho escravo. Ele é composto de 75 ações
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Cláudia Márcia Ribeiro Brito

Meu nome é Cláudia Márcia Ribeiro Brito. Nasci em Valença do Piauí, no dia 24 de outubro de 1952. Sou
filha de Turene Ribeiro e Maria Iara de Sousa Ribeiro. Meu pai era juiz, e por isso eu nasci numa cidade
pequena, a 210km da capital. Muitos dos meus familiares, do ramo paterno, se formaram em direito, e
meu próprio filho recebeu seu diploma em janeiro deste ano de 2006. Minha mãe era dona-de-casa.
Casou muito cedo e não prosseguiu nos estudos. Tenho cinco irmãos, um deles já falecido. Aos 6 anos de
idade nos mudamos para Teresina, onde fiz meus estudos e me formei pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal do Piauí, em 1975. 

Seu interesse pelas questões trabalhistas vem desde a faculdade?

Não. A princípio, pensei em seguir a carreira da magistratura. Como quase todo estudante, eu era
apaixonada pelo direito penal. Ocorre que entrei na faculdade já casada e tive meu primeiro filho com 19
anos. Trabalhar no interior deixou de ser uma perspectiva. Foi então que mudei meu foco e resolvi
ingressar no Ministério do Trabalho. Fiz concurso em 1974, e fui aprovada. Mas não tendo obtido uma
boa colocação, teria de me deslocar para Manaus. Meu pai foi contra: “Não vá, minha filha. Você tem
muito tempo. Estude mais”. Fui então trabalhar na prefeitura de Teresina, como procuradora do
município, e só dez anos depois, em 1984, fiz outro concurso. Em novembro, me tornei fiscal do trabalho,
sendo designada para a Delegacia Regional do Trabalho, em Teresina. 

Quantas pessoas trabalhavam na DRT, nessa época, e em que condições? 

A DRT funcionava num velho casarão, e o próprio delegado, Dr. Pedro Lemos, estava no cargo há muitos
anos, na verdade, desde 1964. Fora nomeado logo no início do regime militar. Éramos, ao todo, uns vinte
fiscais, no máximo. E não havia liberdade; a Fiscalização sofria muita ingerência política e ninguém
queria desagradar o delegado. O clima não era propriamente de medo, mas de preocupação; havia certa
auto-censura. Muito nova e inexperiente, eu custei a entender a causa de tudo aquilo... Mas logo, em
março de 1985, um movimento liderado por uma colega vinculada ao Partido do Movimento
Democrático Brasileiro, o PMDB,1 levou à substituição do Dr. Lemos. O pobre adoeceu!... Devia imaginar
que a antiguidade lhe garantiria vitaliciedade. Quem assumiu foi justamente a senhora que encabeçou a
mobilização: Maria José de Castro.
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Ora, de repente, a mudança atingiu os sindicatos piauienses, e ao longo de um período muito curto, 95%
deles trocaram as suas diretorias. Esses novos dirigentes, cientes dos seus direitos e deveres de cidadãos e
contribuintes, encontraram na DRT funcionários dispostos a cumprir a lei, sem criar obstáculos a quem quer
que fosse ou distribuir benesses a apaniguados. Nesse clima, todos se sentiram à vontade. Conversando
com aqueles sindicalistas, aprendendo a sua forma de pensar, o modo como encaravam o papel que eles
próprios desempenhavam naquele processo de abertura, eu tomei um verdadeiro banho de política. 

Quanto tempo você permaneceu nessa função?

Dois anos. Mas o que eu queria mesmo era voltar para a rua, queria fiscalizar. Os fiscais trabalhavam em
duplas, operando de acordo com um sistema de metas, em determinados setores e dentro de uma
determinada zona. Por exemplo, o comércio do centro de Teresina era dividido em zona 1, zona 2, zona 3.
Destacada para uma dessas áreas, eu tinha completa liberdade de ação. Alguns preferiam focar as
empresas mais organizadas, outros, pelo contrário, optavam pelas mais irregulares. Isso variava de cabeça
para cabeça.

Mas de um modo geral, as empresas não estavam acostumadas com ações desse tipo. A
fiscalização estava sendo retomada... 

Daí porque o trabalho em duplas era conveniente, representando uma espécie de defesa contra propostas
indecorosas, acusações etc. Raramente eu saía sozinha para uma diligência. Meu entendimento – aliás,
partilhado por colegas com os quais eu me identificava – é que a maioria dos empresários brasileiros
considera a empresa como extensão da sua casa, e julga um desrespeito, o fiscal bater à sua porta. Por
isso, ao entrarmos numa fábrica, íamos direto procurar os operários. É uma prerrogativa do fiscal. Ele não
é obrigado a se apresentar ao empregador e pedir permissão para falar com os empregados. Assim,
através da “verificação física” – no nosso jargão, significa entrevista com os trabalhadores –
constatávamos as irregularidades. Para mim, era essencial fazer o maior número possível de entrevistas,
anotando o nome de cada um, o dia em que começara a trabalhar. Isso porque, muitas vezes, o
trabalhador nem fora registrado. Era no momento da entrevista que podiam fazer denúncias sobre o
ambiente, a alimentação, o pagamento, as horas extras etc. Só quando julgávamos ter ciência do perfil da
empresa é que partíamos para o escritório. Em geral, éramos maltratados. “Como é que senhora entra na
minha empresa e não vem falar comigo?!” – “O senhor me desculpe, se o fiz esperar, mas eu estava
trabalhando”. Realmente, pouco me importava por ser mal recebida.

Esse procedimento era comum a todos os empresários, ou característico daqueles que não
respeitavam a legislação?  

Era mais nítido entre aqueles que estavam em situação irregular, mas em geral, todos se sentiam
melindrados: “Eu cumpro a minha parte, e essa senhora vai falar primeiro com os empregados... Está
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Foi uma senhora mudança!...

Em todos os sentidos, até na aparência das pessoas. O ar que se respirava parecia diferente. Maria José
era de uma família de políticos. A vida inteira lidara com questões políticas e possuía uma mentalidade
bastante aberta. Ficou cinco ou seis anos no cargo de delegada, período em que se instaurou um
ambiente totalmente diverso do anterior, e durante o qual os auditores puderam agir livremente,
fiscalizando, inclusive, grandes empresas, o que não ocorria antes.

Como é que você, tão nova como auditora, avaliou uma mudança assim, tão radical? 

Eu não convivi, praticamente, com a administração anterior. Fui admitida em novembro de 1984 e a
Maria José assumiu em março ou abril de 1985. De sorte, que tive poucas oportunidades para sentir, na
prática, aquilo de que os colegas mais antigos se queixavam: a necessidade de tomar cuidado e não ferir
interesses. Ouvi, sim, várias histórias acerca de fiscalizações que haviam sido suspensas por ordem
superior, sendo o auditor obrigado a se retirar da empresa.

Ou seja, impedia-se o exercício da função para manter encobertas as irregularidades que,
de fato, existiam. Isso, sobretudo em grandes empresas, evitando-se que elas fossem
penalizadas.

Exato. Maria José trocou as chefias, nomeando uma pessoa da sua inteira confiança para o setor de
Fiscalização, e me encarregou da Seção Sindical, que viria a desempenhar um papel importantíssimo no
processo de transformações que a DRT empreendeu. Era um momento de abertura e, nos sindicatos,
realizaram-se eleições que resultaram no afastamento de velhos dirigentes, substituídos por lideranças
jovens, arejadas. Sem qualquer intervenção da DRT, as campanhas transcorreram na mais completa
liberdade, mobilizando inclusive pessoas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores (PT),2 ao PMDB e a
diversos outros partidos.

A Seção Sindical entrou em contato com essas novas lideranças?

Até então eu não tivera nenhuma formação política. Casamento, filho, faculdade, a Procuradoria,
concursos – minha vida constituía-se de afetos e estudo. Sempre gostei de estudar... Então, de início,
levei um tremendo susto ao me deparar com um catálogo em que todos os ativistas sindicais estavam
fichados: nome, endereço, telefone, cargos que eventualmente tivessem ocupado, e tudo anotado por
funcionários do próprio Ministério do Trabalho. Havia também documentos referentes aos processos
eleitorais dos sindicatos. Os dados compunham um verdadeiro mapeamento da área sindical. Acerca da
militância política de cada um, não havia nada explicitamente. Mas juntando aquelas informações com o
que se ouvia pelos corredores, era fácil saber quais os sindicalistas que apoiavam o governo ou faziam
oposição. Uns se reelegiam para vários mandatos; outros que não estavam alinhados com a ditadura, não
conseguiam vencer nunca. 
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no interior, não registrava os empregados. Não podiam ignorar a existência da legislação trabalhista, mas
carentes de consciência política, eles a descumpriam inteiramente. O que podiam fazer para burlar, eles o
faziam. Na nossa presença, sentiam-se constrangidos, talvez temerosos ou pelo menos inibidos e
preocupados com o que poderia lhes acontecer.  
Mas eu não corria atrás somente dos pequeninos, não. Em outra oportunidade, me defrontei com um
secretário de estado, que mantinha em seu escritório uma auxiliar sem registro. A moça me procurou
num plantão: “Doutora, se ele souber, vai me mandar embora”. Então, para não levantar suspeitas, antes
de entrar no seu escritório, fiz várias visitas a outras salas do mesmo andar. Entrevistava os empregados,
pedia para ver os livros etc. Quando, afinal, cheguei à sua sala e já estava conversando com a jovem que
o denunciara, ele entrou e deu boa tarde. Não ouvi, e continuei de costas. O diálogo que se seguiu foi
emblemático. Ele reclamou: “Como é que uma pessoa entra na minha empresa, não fala com o
empregador, a legislação precisa mudar e bla, bla, bla”... – “Eu respondi: realmente, a CLT é muito antiga, é
de 1943”.4 – O empregador retrucou: “Certo!... A CLT é de 1943. Mas a educação é muito mais antiga”.
Realmente, eu não percebera quando ele entrou e não havia escutado seu cumprimento. Fiquei calada.
Tive de engolir. Porém, mais uma vez, pude comprovar como os empregadores se sentem melindrados na
presença de um fiscal. 

O fato de você ser mulher tornava essas situações mais complicadas?

Eu sempre honrei muito as saias que visto. Não me deixava amedrontar por gritos ou atitudes nervosas.
Até porque podíamos pedir a ajuda da polícia, em apoio à fiscalização. Nunca cheguei a tais extremos,
mas por outro lado, nunca interrompi o meu trabalho, por mais que isso desgostasse o empregador.
Certa vez, em Floriano, outra cidadezinha do interior, fui fiscalizar uma empresa. Estava com uma colega
e o chefe da agência local nos acompanhava.5 Pois não é que o empregador, quando soube da nossa
presença, veio lá de dentro aos berros, mandando que saíssemos. “Ah, mas eu não vou sair mesmo.”
Minha colega também reagiu e começou o bate-boca. O fiscal que residia na cidade sentiu-se ameaçado;
propôs sairmos e dar continuidade à averiguação alguns dias depois. Então, nós saímos, mas apenas por
consideração a ele. Voltamos no dia seguinte, depois de pedir apoio à Delegada Regional, que solicitou ao
presidente do sindicato patronal que conversasse com o empresário. E, de fato a partir daí, o sujeito se
mostrou bastante cordato. 

Trata-se de um trabalho estressante... 

É verdade. A fiscalização do Ministério do Trabalho lida com o dia-a-dia das pessoas, seus salários, seus
direitos, seus sentimentos. O trabalhador com salário atrasado, joga todas as suas fichas na coragem do
fiscal. Nós não fazemos como a Previdência, por exemplo, que fiscaliza por computador: nós entramos na
empresa, lavramos o auto de infração na presença do empregador, como dizíamos no Piauí: “na cara do
freguês”. Sentamos ao lado dele e vamos apontando os seus erros: três, cinco, dez!... O sujeito ali,
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desconfiando de mim?” No escritório, ao analisar os documentos é que se podia verificar se o
testemunho dos trabalhadores procedia. Eu adorava o meu trabalho. Não tinha hora. 

Sua experiência na Seção Sindical deve ter sido preciosa para sua ação como auditora.

Não só a experiência, mas principalmente os contatos. Às vezes, num fim de semana, o telefone  de casa
tocava: era o presidente do Sindicato dos Bancários, Comerciários, Motoristas: “Cláudia, no Banco Tal, o
pessoal está trabalhando. Dá para você ir lá?” Por acaso eu poderia dizer que não ia?... Alegar que não era
o meu plantão, ou que estava de folga?... Em alguns casos, nem era na minha área. Não importava! A
regra era clara: quem recebe a denúncia, apura. O fiscal não é um funcionário público comum, que chega
à repartição, segunda-feira, às oito horas da manhã, e encerra o expediente às seis da tarde, e na sexta-
feira, fecha as gavetas e vai embora. Se há empregados trabalhando no domingo, e o fiscal não
comparece, a fiscalização se torna inócua. Enfim, a toda hora e de diversos setores, eu recebia denúncias
de irregularidades: horas extras não pagas, trabalho em feriados ou durante as férias, salário atrasado,
falta de registro do empregado. Acontecia com bancários, com o pessoal do comércio, com operários da
construção civil... Nada tolhia a nossa liberdade e atuávamos com afinco e dedicação. Havia uma espécie
de compromisso coletivo facilitado pelo conhecimento mútuo. Tínhamos um ideal e lutávamos juntos
com o mesmo objetivo. A maioria era assim.

Quando surgiu a oportunidade de você se deslocar para a fiscalização rural? 

Quando comecei, a fiscalização rural era muito restrita, quase nenhuma. As grandes plantações de cana
de açúcar só eram visitadas nas épocas de plantio e corte. Viajávamos para o interior, sim, mas para
fiscalizar algumas empresas maiores, localizadas fora da capital. Certa ocasião, fui com uma colega a
uma cidade pequena, a cerca de 200km do litoral, 50 mil habitantes... Chegamos num domingo, nos
hospedamos num hotelzinho, e segunda-feira iniciamos o trabalho bem cedinho. Na rua do comércio,
nos separamos, seguindo por calçadas opostas, e fomos entrando nas lojinhas, anotando o nome dos
empregados e o nome da empresa, enfim, para completar a verificação física com a maior rapidez
possível. Dá-se que ao sairmos da quinta ou sexta loja, nos deparamos com todas as portas fechadas.
Ainda conseguimos apanhar um retardatário que confessou: “Doutora, a senhora só me pegou aqui
porque não deu tempo de eu fechar. Todo mundo já fechou. A senhora não vai mais trabalhar hoje não”.
– “Está bom. Mas eu volto amanhã”. Para que?! Ficamos três dias na cidade, e o comércio fechado. As
lojas não abriram. Era como se fosse feriado... Preferiam ter prejuízo a submeter-se à fiscalização.  

É um fato revelador da mentalidade do empregador ante a Fiscalização. E havia de fato
muitas irregularidades?

Falta de registro de trabalhadores, principalmente. É por aí que começa a ilegalidade. Sem registro, o
empregado não goza férias, não recebe 13º terceiro, não tem FGTS.3 A maioria dos pequenos empresários
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plantões, para fazer mediação coletiva. Fiz um curso de 30 dias, na Fundação Getulio Vargas, em Brasília.
Havia somente uma vaga, que disputei com um colega igualmente interessado. Em seguida, participei de
um plantão de mediação individual, no Rio Grande do Sul. Não era um curso, mas uma espécie de
aprendizado prático com vistas à especialização. Enfim, quando voltei do sul, em 1989, o Ministério
estava sendo reestruturado, e assumi a Divisão de Relações do Trabalho. Todas as mediações coletivas
ficaram sob minha responsabilidade. O Sindicato dos Motoristas, ao se aproximar a data-base, e
frustradas as negociações, parava os ônibus em fila ao longo da avenida Frei Serafim.7 E nós saíamos da
DRT às três horas da manhã! As discussões varavam a noite e se estendiam pela madrugada, para que o
assunto fosse resolvido. A população é que não podia ficar sem condução!... Empregados no setor de
transportes, comerciários, construção civil e outras categorias mais organizadas, exigiam um esforço
enorme de intermediação. Foi uma experiência riquíssima. Ela durou até 1992. 

E os bancários, aos quais você já se referiu? 

Os bancários negociavam com a Febraban,8 diretamente, sem passar pela DRT. De um modo geral, presidentes
e diretorias de sindicatos de empregados não se sentiam muito confortáveis ao se sentar frente à frente com
os empregadores. De 1988 em diante, porém, eles vinham acompanhados de advogados capazes de encarar
todo aquele aparato jurídico que os patrões mobilizavam, e então as partes já se olhavam com certa
naturalidade. Os patrões baixavam o tom, e a tensão diminuía muito.
Eu procurava não interferir muito, deixando que discutissem à vontade, até brigassem e, no final, quando os
ânimos se acirravam, aí sim, eu fazia sugestões. Acredito que essa deva ser a postura do mediador: manter-se
à margem, para colocar seu ponto de vista no momento exato. Não é a vontade do mediador que deve
prevalecer. O que lhe cabe é ouvir as partes e zelar para que os acordos se façam na forma da lei. Ele não está
nem de um lado, nem de outro. Aliás, não adiantaria nada, inscrever, na convenção, uma cláusula contrária ou
prejudicial aos interesses dos trabalhadores, porque o Ministério Público do Trabalho iria denunciá-la. 

Você chegou a presenciar cenas de exaltação?

Eram freqüentes e às vezes, protagonizadas pelos próprios advogados. Eu mesma fui desacatada por uma
advogada, que defendia um sindicato de empregados: ela pensou que eu estivesse favorecendo os
empregadores. Para mim, foi uma ofensa e grave! Eu saíra da DRT, me dirigira ao local escolhido pelas
partes, para ouvir diatribes?... Reagi no ato: “Se vocês quiserem a mediação da DRT, tratem de me
procurar lá. Esta mesa está encerrada”. Os conflitos ocorriam porque as pessoas já compareciam
predispostas à luta, imaginando que suas propostas seriam repudiadas. Negociação coletiva é muito
difícil... Principalmente naquela época, em que as margens de discussão haviam se ampliado, a inflação
era acentuada e os resíduos deixados pelos diversos planos econômicos só contribuíam para fomentar
controvérsias. As convenções abrangiam condições de trabalho, salários indiretos e outras vantagens que
os trabalhadores conseguiam na mesa de negociação.
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inchando que nem sapo cururu. Depois, ainda é obrigado a assinar, dando ciência de que recebeu a
notificação. É um verdadeiro corpo-a-corpo. 

Você tocou em pontos importantes. Essa presença física do auditor no trato com
empregados e empregadores. O fato da fiscalização não só envolver direitos objetivos, mas
também expectativas e sentimentos dos trabalhadores, que muitas vezes se arriscam a
perder o emprego para fazer uma denúncia, para entrar em contato com o fiscal. 

Pois, acredite, isso acontecia demais. Mantínhamos um atendimento direto através do plantão fiscal. Hoje
em dia, talvez em virtude da grande politização dos trabalhadores, eles prefiram procurar o sindicato,
mas, no início da década de 1980, criavam-se filas na DRT, para fazer denúncia. Mantínhamos um
plantão diário, com dois fiscais pela manhã e dois à tarde, além do plantão de rescisão de contratos.
Muitos chegavam temerosos ao balcão. “Doutora, é o seguinte: eu trabalho numa empresa, mas a minha
carteira não está assinada, e não estão me pagando direito.” – “Onde é que o senhor trabalha?” – “Ah,
isso não posso dizer”. Eu tinha de jurar que seria um túmulo. “O senhor pode confiar. Relaxe... Porque sem
saber onde é a empresa, como é que poderei tomar alguma providência para que o seu salário seja pago,
a sua carteira, assinada? Vou ter de seguir o senhor?” 

Deixa estar que vocês tinham de desenvolver umas tantas estratégias de abordagem e de
convencimento do próprio trabalhador!

Há colegas que dizem, brincando, que o fiscal do Trabalho casa, batiza, faz tudo... 

No caso, vocês escutavam as denúncias quase como os padres: em segredo de confissão. 

Exatamente. Era nossa obrigação. Eles tinham medo e precisavam acreditar em nós. Mas, aos poucos, os
sindicatos assumiram a responsabilidade de promover as rescisões e, de nossa parte, estabelecemos que
atenderíamos somente àqueles trabalhadores sem nenhuma entidade. 1984 foi o ano das Diretas Já!6

Entre 1985 e 1987, a Seção Sindical procurou fortalecer os sindicatos que, afinal, ganharam autonomia
com a Constituição de 1988. Hoje em dia, nem sei se ainda existem seções sindicais – devem ter sido
extintas. Era uma instância da DRT à época das intervenções, quando o Ministério do Trabalho possuía
algum controle remanescente sobre os sindicatos. Os trabalhadores também adquiriram um nível de
consciência política maior e passaram a procurar as entidades de classe, diretamente. Sem dúvida, tudo
isso sinalizava uma confiança muito maior na própria DRT.

Quem sucedeu a Maria José?

Depois da Maria José, o Collor juntou o Ministério do Trabalho com o da Previdência, e a DRT passou à
chefia de uma “diretora”. Foi um período rápido e muito confuso, durante o qual eu também deixei a
Seção Sindical, retornando à Fiscalização. Foi quando me dei conta da facilidade que havia adquirido, nos
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existe trabalho escravo”. Eu, na verdade, não sabia que Barelli tinha idêntica preocupação. – “Onde
(suprimi) você acredita que haja trabalho escravo?” – “Bem perto da capital, a cerca de 100km de
Teresina”. Continuei e o ministro ficou balançando a cabeça enquanto eu discorria sobre a situação. E se
despediu: – “Tudo bem.” Eu saí. Ao longo do restante do dia, recebemos informações a respeito de todo
tipo de trabalho passível de ser encaminhado juntamente com as diversas secretarias do Ministério. Voltei
para casa sem nada de concreto. Somente 48 horas depois, o Diário Oficial publicou a portaria com a
minha nomeação.

Como foi a aceitação de sua nomeação no Piauí? 

Os sindicatos, naturalmente, ficaram muito satisfeitos. Na verdade, só aceitei o cargo em função da
confiança que depositavam em mim. Já o setor patronal teve outro tipo de reação. Imagine!... Um
Delegado Regional nomeado por indicação dos sindicatos de trabalhadores. Os empresários do Piauí não
estavam preparados para tanto. Jamais cogitaram de tal hipótese! Talvez, nenhum empresário brasileiro
estivesse preparado. Mas o Piauí é um estado onde os “coronéis” ainda insistem em mandar até hoje,
apesar das mudanças havidas nos últimos anos.
Tratei, imediatamente, de compor minha equipe, nomeando pessoas com capacidade para tocar o projeto
que eu tinha em mente. Não chamei ninguém por simples amizade, o que acarretou algumas perdas a
que não dei maior importância. E assim fomos. Mantive a minha participação nas mediações coletivas,
pelo menos dando início àquelas que se prenunciavam mais difíceis. Freqüentemente também me juntava
ao grupo de fiscalização. Eu não me identificava só como delegada: eu era e continuava a ser fiscal. Não
supunha que fosse me eternizar no cargo, como o Dr. Pedro Lemos. Vinte anos, nem pensar! Passado
aquele governo, haveria mudanças. A alternância é salutar. 

Bem, aí você se viu imediatamente comprometida com a fiscalização rural e com o
combate ao trabalho análogo ao de escravo.

A primeira denúncia que recebemos envolvia uma empresa de celulose que mantinha atividades tanto no Piauí
como no Maranhão. Foi mais ou menos no início de 1992. Um colega nosso, em visita ao município de Miguel
Alves, encontrou, por acaso, uma pessoa cujos parentes trabalhavam sob péssimas condições. Tínhamos de agir
rápido, para evitar que o quadro fosse desfeito. Liguei para Vera Jatobá. Pernambucana, dona de uma
experiência enorme, ela chefiava a Secretaria de Fiscalização, no Ministério do Trabalho. Devido à gravidade do
fato, solicitei um aparato maior e comuniquei que ia me associar à DRT maranhense. Queria constituir uma
força tarefa, com participação de médicos, engenheiros e fiscais, além da Polícia Federal. Nessa época, ainda não
trabalhávamos com o Ministério Público do Trabalho.
A fiscalização estava marcada para uma terça-feira, mas na véspera da viagem, os jornais estamparam a notícia
– “Trabalho escravo em Miguel Alves”. Antecipamos tudo e logo cedo o pessoal estava na estrada. Confiei a
chefia do grupo a uma fiscal muito comprometida, Paula Mazullo que, atualmente é a Delegada do Trabalho no
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Toda essa experiência te conduziu, em 1993, ao comando da Delegacia Regional do
Trabalho do Piauí, onde você permaneceu até 1995. 

Exatamente. Com a queda do Fernando Collor, o presidente Itamar Franco, que o sucedeu, chamou Walter
Barelli, do Dieese,9 para o Ministério do Trabalho. A forte ligação que ele possuía com os trabalhadores
suscitou perspectivas de mudança. Mas ainda quando seu nome estava sendo ventilado, certo dia, num
encontro casual na DRT, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil me
avisou: “Vamos te indicar para ser Delegada do Trabalho”. Não levei a sério o aviso, pois o sujeito sabia
perfeitamente que as nomeações eram políticas. Imaginei que ele estava “viajando”!...  Ao nos
despedirmos, ele disse: “Bom, deixa pra lá”. E sumiu. 
Mas aconteceu que o Barelli colocou como condição para assumir o cargo de ministro, segundo eu
soube, que os Delegados do Trabalho dos estados fossem indicados pelos sindicatos, ou que, pelo menos,
eles também participassem do processo de escolha. Certamente, aquele sindicalista que me alertara, já
estava ciente disso. Resumindo, embora eu tivesse permanecido calada, considerando muito mais
producente minha permanência na Fiscalização, os sindicatos de todo o estado, urbanos e rurais,
organizaram um movimento em prol da minha nomeação. Em uma mediação na cidade de Floriano
acabaram me dando um ultimato: eles não iam abrir mão de indicar o delegado, e se não fosse eu, seria
alguém de fora. Um deles, que mais tarde se elegeu vereador, se aproximou de mim e disse: “A gente
colhe o que planta. Você não pode deixar a colheita de lado, não”. Suas palavras me emocionaram... Eu
jamais recuara ou tivera medo. Por que fugir do desafio? Acedi, então, e em resposta lhes disse: “Vocês
podem levar meu nome. Se for aceito, ótimo, eu assumo”. 
Ao chegar a Teresina fui direto ao gabinete da Delegada, uma colega também fiscal, e contei tudo a ela,

para que não se julgasse traída. Descrente, não obstante se prontificou a me apoiar. Nos três meses
seguintes, os sindicatos do Piauí pressionaram o Ministério do Trabalho e até a Presidência da República.
Não sei como agiram. Sei que um dia, no meio de uma mediação coletiva em que estava envolvida, uma
colega me chamou: “Telefone para você. É do gabinete do ministro do Trabalho”. Pensei que era trote. Do
outro lado da linha, porém, estava o próprio chefe de gabinete, perguntando se eu podia ir a Brasília,
conversar com o Barelli. Imagine!... Delegado Regional do Trabalho não conhecia ministro nem na
investidura, só por acaso, em solenidades. O nosso diálogo foi curto. – “Estou à disposição” – “Você pode
vir tal dia?” – “Posso”. E fui. 
Na ante-sala havia meia dúzia de pessoas que aguardavam, para se entrevistar com o ministro. Eu só
conhecia uma delas, fiscal no Paraná. Fomos sendo chamados, um a um. Quando chegou a minha vez, ele
iniciou a conversar demonstrando que já avaliara o meu currículo: “Cláudia, você é do Piauí... É auditora
fiscal de carreira”. Em seguida, perguntou de chofre: “O que você pensa fazer pela DRT do Piauí, como
delegada?” Respondi da mesma forma: “Quero me voltar para a área rural, que se encontra
completamente abandonada. A fiscalização rural não existe. Esse é o meu objetivo. Até porque, no Piauí,
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A CPT dava apoio à DRT.

Não só a CPT, como a Federação dos Trabalhadores na Agricultura e, nas cidades, os sindicatos urbanos.
Trabalhávamos em conjunto, desde a programação que ia ser realizada. No início, as entidades indicavam
os focos de irregularidades e nos apontavam as empresas que deviam ser fiscalizadas. Isso não constituía
nenhuma novidade, mas ocorre que, no Piauí, os empresários não admitiam que os representantes dos
trabalhadores acompanhassem a fiscalização. Em todo caso, como eles conheciam os caminhos,
entregavam à DRT o mapa da mina, sobretudo no que dizia respeito à fiscalização rural. Evidentemente,
ouvíamos também os empregadores, não para lhes dar ciência prévia do que estávamos planejando, mas
apenas para descartar as atividades mais organizadas. Juntas, as duas fontes nos permitiam uma noção
acurada do que era necessário ou desnecessário fiscalizar. 

Havia então uma preocupação em envolver ambas as partes nesse combate.

Exatamente, e não só de minha parte; o ministro tinha o mesmo cuidado. Ele dizia – algo que considero
muito acertado – que não poderíamos nos isolar, nos afastar dos empregadores, que contribuem para o
crescimento e podem contribuir para nossa ação. 

Você conseguiu concluir esse ordenamento da fiscalização antes de deixar o cargo? O
trabalho dos fiscais prosseguiu nas mesmas bases, depois de sua saída?    

Não me pergunte isso... por favor, não devo falar sobre esse assunto. A partir do final de 1995, a situação
se complicou muito. Quem me sucedeu na DRT foi uma advogada, sobrinha de um deputado. Indicação
mais do que política!... Essa senhora não permaneceu muito tempo; um ano, somente. Até hoje, eu
própria respondo a um processo movido por ela, e prefiro não falar do  assunto. No governo Lula, os
Delegados Regionais voltaram a ser indicados pelos sindicatos, e quem assumiu, no Piauí, foi a Paula
Mazullo, a que me referi, e que está no cargo, atualmente. 

Houve um refluxo, portanto. O avanço que se vinha conseguindo foi obstaculizado.

Penso que sim. Inclusive, fui chamada, juntamente com a CPT, ao Ministério Público Federal, para responder
por uma matéria publicada em jornal de grande circulação fora do Piauí, sobre a paralisação das fiscalizações
na área rural. Tudo isso me deu muita dor de cabeça. Tem processo rolando desde 1996. São dez anos! 

Mas, enfim, ao deixar o cargo de delegada regional do Trabalho, você passou a coordenar
um Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

Fui convidada para essa nova função antes do presidente Fernando Henrique Cardoso tomar posse, pois
já se sabia, de antemão, que as nomeações voltariam a ser pelo velho sistema. Foi a secretária de
Fiscalização do Ministério, Ruth Vilela, quem me chamou, quando a sistemática dessa modalidade de
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Piauí. A área era ocupada por uma plantação de bambu, e para dar uma idéia do que eles encontraram, alguns
empregados dormiam no próprio bambuzal. Tinham que acordar tão cedo para retomar o trabalho, que ficavam
por lá. Uma jornada ininterrupta, sem horário de descanso. E os salários totalmente comprometidos com o
pagamento de dívidas infindáveis. Os empresários, os donos da empresa, se deslocaram de outro estado quando
nosso trabalho já se iniciara. Vieram a bordo de um táxi aéreo e acompanhados de advogados.
De acordo com a nossa prioridade, na mesma época, conseguimos firmar a primeira convenção coletiva
na área rural do Piauí. Um fato inédito! O ministro Barelli mandou um representante para a assinatura da
convenção. Todos os sindicatos foram convidados para participar do evento e estimular outras categorias
a segui-lo. Coincidindo com o princípio do plantio da soja – o cerrado do Piauí é muito propício a esse
tipo de plantação – “choveram” denúncias. Conseguimos que o sindicato patronal, juntamente com a
Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG), discutisse regras para os trabalhadores do campo.
Realmente, foi um marco! E abrangeu, não só as atividades agrícolas, mas também a pecuária e todas as
profissões rurais. Obviamente, se por um lado beneficiou os agricultores, por outro lado contrariou
muitos interesses. Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a Presidência da República, restabeleceu-
se o antigo sistema de indicação política para os cargos de Delegado Regional do Trabalho. Então, foi
nomeada para o cargo a sobrinha de um político, contra vontade dos sindicatos de trabalhadores, é óbvio.

Mas voltando à fiscalização, de que forma você sistematizou essa atividade enquanto
esteve à frente da DRT do Piauí?  

Em primeiro lugar, não ficamos esperando as denúncias. Recebíamos muitas, é verdade, mas tratamos de
elaborar uma programação de fiscalização rural. Por exemplo, no sul do estado, existem áreas de soja, de cana
de açúcar e de pecuária, e em cada uma delas havia metas a serem cumpridas. Mais ou menos conforme o
que se fazia nas cidades. Apenas, a divisão não obedecia a parâmetros geográficos, mas de atividades
específicas, que empregam mão de obra sazonalmente. É nos períodos de pico dessas atividades que se dá o
aliciamento de trabalhadores. Também demos atenção ao cultivo da castanha. Empresários cearenses vinham
plantar caju no Piauí, porque recebiam isenção de até vinte anos do Imposto de Renda!... Findo o prazo de
incentivo, iam embora, deixando atrás de si uma terra arrasada. A fiscalização, nessa área, encontrou crianças
de sete anos plantando e colhendo caju. O sistema unia trabalho escravo a trabalho infantil, com baixos
salários e um endividamento sem fim. As instalações eram indignas de animais. Uma situação gritante! 
O ponto de partida para essa fiscalização foi a denúncia de um padre que já havia presidido a Comissão
Pastoral da Terra (CPT)10 e atuava no município de Picos, no Piauí. Os trabalhadores estavam submetidos
a condições degradantes e viviam em barracos de palha, sem instalações sanitárias, utilizando água
imprópria para consumo, além de terem que comprar comida ou outros artigos em vendas da própria
fazenda a preços absolutamente absurdos. Contratados sem anotação em carteira e sem registro no livro
de empregados, eram pagos por produção. O padre não conseguiu entrar na fazenda, mas a fiscalização
entrou. Foi difícil, mas deu um resultado excelente. 
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Eu já estivera naquelas paragens uma vez, em 1998, investigando o desaparecimento de um trabalhador
piauiense. A fazenda ficava em no município de Carutapera, no Maranhão, uma faixa de território
extensa, mas estreitinha – parece o Chile. Chega-se lá por uma estrada que vem do Pará. A mãe do
trabalhador havia recebido a carteira de trabalho do filho, junto com a informação de que ele havia
morrido. Tudo conferia, mas, no local, ninguém conhecia José Francisco da Silva. – “E o ‘Piauí’, você
conhece?” Um dado interessante é que, nessas fazendas, todos se conhecem por apelidos. 
Mas, em suma, a situação com que nos deparamos era, de fato, gravíssima. O dono das terras fugira.
Encontramos trabalhadores em condições degradantes, uns 10 ou 12. Eles foram pagos pelo genro do
proprietário e libertados. Apavorados demais para ficar na rodoviária da cidade, nós os colocamos na
carroceria dos carros do MTE e os levamos até um local mais distante, onde cada um tomou o ônibus
para o seu destino. Um deles, chamado “Ceará”, resolveu embarcar para o Maranhão. Nós estranhamos: –
“Mas você não vai voltar para o Ceará?” – “Eu não sou do Ceará. Só disse isso pra ninguém saber quem
eu sou, nem de onde eu sou. Eu nasci aqui mesmo, nesse estado”. Veja só, os homens tinham medo até
de serem identificados. Dois trabalhadores (mãe e filho) recusaram-se a receber a quantia correspondente
à rescisão, temendo uma retaliação do dono da fazenda. Eu escrevi tudo isso no meu relatório.  

Ou seja, esse proprietário mandava matar sem dó nem piedade!...

Ele fazia e acontecia. Depois, nos processos, dizia-se perseguido por mim. Como?... Se eu sequer o
conhecia. Ele fugia sempre que a fiscalização chegava... E o que ele esperava de mim?... A região estava
sob minha responsabilidade. Enfim, no ano seguinte, houve outra denúncia. Atravessando as terras de
uma das fazendas que ele possuía – todas limítrofes – encontramos uma mulher, mais tarde identificada
como esposa do “gato”, o aliciador de trabalhadores. Perguntei a ela: “Onde é que o pessoal  está
roçando?” – “Ah, é ali” – “Ali onde?” – “Ah, dona, não dá para entrar de carro, não”. – “Não faz mal. Nós
vamos a pé com você”. E fomos. Acabamos encontrando cerca de 20 homens, roçando juquira, uma
vegetação que cresce na mata e que é desmatada, para que a área seja transformada em pasto.  
Nas primeiras incursões da fiscalização móvel, os trabalhadores ficavam com medo da Polícia Federal, e
dificilmente se abriam. Era preciso dar um jeito de afastar o “gato” dali, e só então os homens se sentiam
mais à vontade. A sorte é que sempre aparecia alguém mais corajoso, disposto a falar. Nesse caso a que
me refiro agora, havia um trabalhador jovem, 19 anos, maranhense, mas de outro município, com quem
conversamos. – “Como é a comida? Vocês têm de pagar por ela?” – “Tá tudo anotado no caderno”. –
“Deixa eu ver esse caderno.” O caderno é o fetiche do fiscal, pois ele contém todo o histórico das
ilegalidades cometidas, tem todas as provas do endividamento do trabalhador. E vou lhe contar: aquele
caderninho era tudo de bom! Fiquei muito feliz quando o tive nas mãos. Lá estava o nome do
trabalhador: Valfrânio ... Ele me disse que o “gato”, um tal de Neto, andava armado, mas que ao saber
que estávamos na fazenda, fugiu. – “Ele debandou na hora que ouviu os carros. Ele ameaça a gente. O
dono da fazenda, quando vem aqui, também ameaça. Nos trouxeram para cá e disseram que nunca mais
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fiscalização ainda estava sendo montada. Foi, portanto, ainda como delegada regional que participei
desse processo, elaborando documentos, portarias etc. Ao deixar a DRT, assumi a coordenação de uma
das regiões em que estava prevista a atuação do grupo móvel. Exerci essa função durante 8 anos, de
1996 a 2003. Então, me aposentei.   
O Grupo Especial de Fiscalização Móvel, também chamado Grupo Especial de Fiscalização e de Repressão
ao Trabalho Escravo, resultou das inúmeras denúncias que chegaram ao Ministério do Trabalho, e da
inexistência de uma estrutura adequada nas DRT, para dar conta desse tipo de problema. Pelo menos nos
estados onde se verificava a maior parte das ocorrências – Pará, Mato Grosso e Maranhão – não havia
sequer veículos apropriados, nem pessoal treinado. Faltava o essencial. 

Para que região você foi designada?

Fui nomeada, inicialmente, para o Nordeste, onde quase não há trabalho escravo. Mas antes que eu
pudesse tomar qualquer iniciativa, eles me deram o “osso” ou o “filé”, dependendo do ponto de vista. Ou
seja, acabei designada para a vasta extensão do território brasileiro onde esse problema é mais agudo.
São seis estados: Maranhão, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre. Para mim, o Pará foi um
desbravamento: nunca tinha posto os pés naquela terra. E comecei por lá. Com a vontade de sempre.

Nesse momento, o grupo móvel já contava com a participação do Ministério Público do
Trabalho?

No início da Móvel nos sentíamos muito solitários, pois só contávamos, na maioria das vezes, com dois
agentes da Polícia Federal, que se limitavam a dar segurança às equipes constituídas, geralmente, de
cinco fiscais, um médico e um engenheiro. O número de auditores dependia da magnitude do problema
que a denúncia nos permitia antever. A Secretaria de Fiscalização orientou os coordenadores para que
procurassem o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho, a fim de explicar o que
estávamos nos propondo a fazer. Essas visitas foram feitas. No Maranhão, conversei com o Dr. Nicolao
Dino, procurador do Ministério Público Federal, que demonstrou boa vontade.11 Ele disse que tinha muito
interesse de encontrar um caso de trabalho escravo no estado: “Saber que existe, sabemos, mas a
fiscalização da DRT demora tanto a ir aos locais que, quando chega, não encontra mais nada. Ou, o que
encontra, não considera como trabalho escravo”. Realmente, ele tinha razão, pois os fiscais do Ministério
do Trabalho não estavam preparados. 

Conte-nos um caso importante vivido por você.

Vou contar, justamente para ilustrar a falta que nos fazia a participação do Ministério Público Federal e de, ao
menos, um delegado da Polícia Federal. Certa ocasião, recebemos uma denúncia de que um trabalhador havia
sido assassinado por ter cobrado uma dívida do fazendeiro. O relato era bastante preciso, dando a impressão
de que a testemunha presenciara o crime. Não havia dúvidas de que o informante sabia o que dizia.
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Nesses lugares, praticamente não há mulheres.

Além da mulher do “gato”, só as que trabalham na cozinha e se encarregam de preparar a comida dos
trabalhadores. Elas também são escravizadas do mesmo jeito, pela via do endividamento. Em virtude da
quantidade de homens, muitas se prostituem. Uma prostituição à base de promessas e expectativas, uma
vez que não há dinheiro nesses lugares. Assim, todos vivem à espera de receber algum, quem sabe, um dia...
Aos 19 trabalhadores, perguntei se queriam ir embora. Porque nunca entrei numa fazenda e mandei
retirar todo mundo, sem perguntar. Essa era a minha forma de trabalhar. Não temos o poder de obrigar
as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, eu explicava e perguntava: – “Essa situação,
aqui, é grave. Vocês estão endividados injustamente. Vão continuar no trabalho ou querem sair?” É lógico
que todo mundo, mesmo apavorado, preferiu ir embora. Não podíamos transportar os 19 em nossos
carros, nem mandar buscar outros veículos na cidade. Na volta, quantos ainda estariam por lá? A estrada
margeava um despenhadeiro, mas mesmo assim, fomos saindo com os trabalhadores empilhados, de
qualquer jeito, em cima das duas caminhonetes. Quando uma delas atolou, todos ajudaram.  
Na cidade, procurei a delegacia de polícia. Era mais ou menos meia-noite, mas eu queria que o
“Nordestino” fosse interrogado na presença de um representante do Ministério Público. O próprio
delegado nos franqueou seu telefone, e a promotora, muito atenciosa, declarou que logo estaria a
caminho. Chegou acompanhada de um colega, e ambos assistiram todo o depoimento do acusado.
“Nordestino”, entretanto, persistiu na sua alegação de que matara por ter sido desrespeitado. Não deu
nenhum detalhe do crime, muito menos apontou seu patrão como mandante. Inquirido sobre isso,
calava-se. Até hoje desconheço qual tenha sido o seu fim. Ao sairmos da cidade, encerrada a fiscalização,
ele ainda estava preso. 

E qual foi o destino desses trabalhadores?

Justamente por causa deles, percebi que precisava de reforço policial urgente, e liguei também para o
procurador do Maranhão, Dr. Nicolao Dino, que enviou uma equipe da Polícia Federal, comandada por um
delegado. Como da vez anterior, o dono das terras e o “gato” desapareceram. No dia seguinte, porém,
com a chegada de uma advogada, o genro do proprietário, mais uma vez, propôs fazer uma rescisão
parcelada. Opus-me: – “Rescisão parcelada não existe, ainda mais de quem não mora na região”. Muito
arrogante, a advogada desrespeitou a todos, inclusive o delegado da Polícia Federal, e acabou recusando-
se a pagar o que quer que fosse. Enfim, não conseguimos que os trabalhadores recebessem. Concentrei-
me, então, em retirá-los dali; temia que alguém lhes fizessem algum mal. Dos 19, sete eram das
redondezas, e os mandei levar de carro; os 12 que procediam de municípios distantes foram de ônibus,
cujas passagens nos cotizamos para pagar. O corpo ficou lá... 
Parêntesis. Enquanto estavam em curso os entendimentos para o pagamento das rescisões, surgiu, na
delegacia, um sujeito completamente embriagado. Queria conversar comigo: “Doutora, tenho muita
história para lhe contar”. Atarefada, nem lhe dei atenção. Mas ele insistiu, e acabei dizendo que fosse para
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iam encontrar a gente. Fiscal e polícia, eles compram com dois quilos de farinha de puba”.
Ao nos dirigirmos para a sede da fazenda, encontramos um trabalhador. Ao nos ver, ele se escondeu.
Seguimos em frente. Examinando a roda d’água, os policiais descobriram uma terra meio solta, a uns 4
metros de distância. O sujeito que havia se escondido, aproximou-se – era um pobre coitado. Disse
chamar-se “Nordestino”. A denúncia o identificava por essa alcunha: era o assassino. Os policiais o
sondaram: “A gente soube que houve uma confusão aqui, saiu tiro. Como é que foi isso?” – “Pois é. Foi o
‘Negão’, ele me desrespeitou e eu matei ele”. – “Mas matou por quê?” – “Pra ele saber que ele estava
lidando com um homem”. Nesse ponto, o policial perguntou: “E foi ali que tu enterraste ele?” – “Foi”. –
“Os policiais então disseram: Pega a pá. Vamos cavar”. Porque se não víssemos o corpo, não o
fotografássemos, não teríamos prova alguma, e quando a fiscalização voltasse, não encontraria nada...
Então, o “Nordestino” começou a cavar. Cavou, cavou, até que surgiram os restos do homem. Um homem
que morreu sem nome: era conhecido como “Negão Maranhense”. E nunca apareceu ninguém da família
para reclamar o corpo, nem podia, não é? 

Nenhum deles, geralmente tem nome, nem documento?...

Nada, documento principalmente. Não são pessoas, cidadãos, no verdadeiro sentido da palavra.
Legalmente, é como se não existissem. Sem nenhum registro, eles se arriscam a morrer anônimos, como
já vi acontecer. Esse cadáver estava embrulhado numa lona preta, dessas que cobrem barracos, e ao ser
retirado da cova, vimos que ficara mumificado. Eu pedi aos colegas: “Fotografem. Filmem tudo”. Isso
também era responsabilidade nossa. Aquela velha história: casa, batiza, faz tudo. Ao final, os policiais
mandaram que o “Nordestino” o enterrasse de novo. E ficamos impressionados, porque o assassino
conversava com o morto: – “Pois é, veja só... Tu me desrespeitou... Olha o que eu fiz contigo. Homem tem
que ser respeitado”. Só que em nenhum momento ele dizia que o empregador é que o mandara matar. Ele
trabalhava na fazenda há quinze anos, sempre com o mesmo “dono”, que nunca lhe pagara mais do que
R$ 30,00. Vestia as roupas usadas do patrão, que o proibia de criar galinhas, mas o mandava dormir no
galinheiro, em baixo da casa do administrador. Seu único bem era um radinho velho, cujo preço havia
sido descontado do seu “salário”. Ciente de que teria de nos acompanhar à cidade, ele, simplório, não
ofereceu resistência. Acredito que sequer se dava conta da gravidade do que fizera, ou quem sabe
imaginasse ter feito a coisa certa, apenas cumprindo ordens. Pediu ao filho do administrador que
guardasse o rádio, mas eu lhe disse: “Melhor não. Leva o aparelhinho, ‘seu’ Nordestino; o senhor vai
demorar a voltar”. Ele ficou pensativo, pegou o rádio e enrolou junto com uma muda de roupa – uma
trouxinha. Era tudo o que tinha.

Que idade tinha o Nordestino, mais ou menos?

Uns quarenta e poucos, não mais do que isso. Era o que se chama de peão de trecho, desarraigado, sem
família, sem referências, sem nada.
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empregadas. O que chama a atenção é a forma como são tratadas. Sem a menor privacidade, dormem
junto com os homens, não têm banheiro privativo, nada. E, ainda que sem nenhum vínculo empregatício,
possuem enormes dívidas, ficando presas ao local onde as contraíram até o dia em que a fiscalização
chega para por fim a essa situação.

Há alguma forma de coerção explícita para que as coisas funcionem assim?  

Não. Jamais ouvi relatos nesse sentido. Na verdade, acredito que tudo acontece “naturalmente”, digamos.
Elas acompanham o marido para fazer a sua comida e, com o tempo, acabavam aceitando aquela
convivência promíscua. No caso da mulher do “gato”, é inegável que ele a usa para ganhar mais dinheiro,
apoderando-se de seus ganhos. Perguntadas se trabalhavam na fazenda, sempre negavam: – “Trabalho,
não. Só faço a comida para aquela gente ali”. 

Você apresentou um trabalho a esse respeito, em um Congresso Internacional sobre Mulher,
Trabalho e Saúde... 

Foi em 2002, juntamente com duas colegas: Paula Maria Mazullo e Virna Soraya Damasceno. O título era
Trabalho e condições de vida da mulher submetida à escravidão. Encontramos mulheres que viviam há
mais de um ano nessas condições, sem ganhar um centavo de salário, apenas na expectativa de que os
trabalhadores a que serviam, fossem pagos um dia. Só então elas receberiam o seu pouquinho. Nenhuma
se considera empregada. Em 2003, numa fazenda do Maranhão, conhecemos uma menina de 20 anos
que trabalhava para pagar uma dívida. Quando ela deu à luz a um filho, a mãe pediu R$ 10,00
emprestados ao “gato”, para o leite do nenê. Como não pôde pagar, ele levou a garota embora.
Prometeu-lhe menos do que o salário mínimo, somente de R$ 100,00, mas nem isso ela recebia. E a
criança já estava com 3 meses. O lugar era horrível, fazia um calor enorme!... A jovem já tinha crédito,
mas nunca vira a cor do dinheiro, de sorte que não podia saldar a dívida. As mulheres se submetem a
situações inusitadas e, sem dúvida, completamente degradantes, sem reclamar. Sem reclamar sequer
quando são alvo de violências... Uma delas me contou, chorando, que um trabalhador lhe jogara o prato
no rosto por não ter gostado da comida.

Esses trabalhadores tentam fugir?

Conheci, certa vez, um rapaz de 28 anos que trabalhou numa fazenda cujo “gato” fora trazido do presídio
do Carandiru, pelo proprietário. Tentou fugir e o perseguiram; apanhado, foi surrado durante todo o
trajeto de volta à fazenda. No acampamento, continuou a ser espancando, para servir de exemplo.
Quando o entrevistei, ele ainda trazia as marcas nas costas. Foi surrado com uma corrente de motosserra.
Via de regra, prevalece a aceitação ante o sofrimento, mas mesmo assim, e apesar dos riscos, há
tentativas freqüentes de fuga. 
Acredito que, a partir de um determinado momento, eles não agüentam mais, e aí correm em busca de

Entrevista Cláudia Márcia Ribeiro Brito

�
251

casa, dormir, e voltasse no dia seguinte. Voltou de banho tomado, lúcido e relatou com absoluta riqueza
de detalhes fatos inacreditáveis: cerca de dez assassinatos a mando daquele senhor de terras. Homens
mortos à bala e arrastados por cavalos!... Em meio a todo esse horror, o detalhe cômico é que o indivíduo
era surdo. Peão de trecho, vivia há 17 anos na região; chamava-se Severino. A delegacia ficava numa
casa pequena, e os policiais, embora  quisessem que ninguém ouvisse o seu testemunho, eram obrigados
a fazer as perguntas aos gritos, e aos gritos ele os respondia. E se alguém acenava para que abaixasse o
tom, o tal Severino ia se acocorando... Uma cena!
Ao final da fiscalização solicitamos a CPT de Altamira, no Pará, que desse guarida ao Severino.
Compramos passagem num ônibus que o levaria direto à sua terra natal, Altamira, no Pará, mas ficamos
sem saber se chegou lá. Não ligou para nenhum dos números de telefone que havíamos fornecido. A CPT
apurou que, após tantos anos, a família se dispersara; no endereço da casa em que ele havia morado, o
que existia era uma mercearia. O homem desapareceu!... “Mataram-no!” – pensei. 
Um dia, no início de 2000, quando por acaso tocou o telefone: – “Dra. Cláudia, aqui é o Severino”. – “Não
acredito! Onde é que você está?” Mas ele não me ouvia! Sem responder às minhas perguntas, contou que
estava trabalhando no plantio de pimenta-do-reino, atividade intensiva no Pará. Fiquei feliz por saber
que, pelo menos, estava vivo. Nunca mais o encontrei e ele não chegou a ser ouvido judicialmente.

E no que deu tudo isso?

Toda essa fiscalização transcorreu em setembro de 1999. De acordo com a denúncia foi em 12 de junho,
a data do assassinato do “Negão Maranhense”. O Ministério Público Federal montou uma operação, e
voltamos lá em novembro. Passados dois meses, evidentemente, não havia mais ninguém na fazenda
roçando juquira. No entanto, localizamos dois corpos de que ele nos falara, exatamente nos locais que
havia indicado. O governo do Maranhão disponibilizou um helicóptero para nós, mas os horários de vôo
eram limitados e não pudemos ir mais longe. Eu imagino que teríamos encontrado todos os corpos por
ele relatados. O Severino não estava inventando. A prova é que confirmou ter sido acidental a morte de
um outro trabalhador que, segundo constava, falecera em conseqüência da queda de uma árvore. “Quem
o matou fulano de tal, Severino?” – “Ninguém matou, não. Esse foi a árvore”.  

Essa ação deu processo. E aí?

O processo rola até hoje.
Você nos disse que há poucas mulheres nessas regiões e que o tratamento dispensado a
elas é idêntico ao dos trabalhadores.   

As pessoas estranham quando se fala de mulher submetida à escravidão, porque elas não são mais do
que quatro ou cinco, dependendo da quantidade de trabalhadores. São, em geral, contratadas como
cozinheiras e lavadeiras, não só pelo “gato”, mas, às vezes, pelos próprios trabalhadores, se é que se pode
dizer isso. Algumas são casadas com um deles... Elas não têm patrão, embora legalmente sejam
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operação no sul do Pará. José Roberto Ripper, fotógrafo do Rio de Janeiro, acompanhou a fiscalização
inúmeras vezes e tem fotos maravilhosas, inclusive da última investida que eu fiz, antes de me aposentar,
quando localizamos e libertamos, pela terceira vez, um trabalhador escravo. Antes, eu já o retirara de
fazendas no Pará e no Maranhão. E a Virna ainda o livrou numa quarta ocasião.  

Essa é uma questão grave: ninguém gosta de ser escravizado, mas os trabalhadores
também reincidem... Você já conversou com eles acerca disso?

Eu adoro conversar com eles. Francisco Borges – esse que foi libertado várias vezes – virou piada. Ao vê-
lo aproximar-se com a foicezinha nas costas, ralhei: – “Ora, Seu Francisco, o senhor de novo?!” A sua
resposta me calou fundo: “Dra. Cláudia, eu preciso comer”. É uma questão de sobrevivência para essas
pessoas. A maioria dos trabalhadores é analfabeta, não tem formação profissional, nenhum tipo de
qualificação, e carece totalmente de oportunidades de emprego... Vão fazer o quê? Morrer de fome? Eles
apostam na possibilidade da sorte mudar. Chico Borges é um exemplo vivo. Ele dizia aos outros todos: –
“Pode confiar na Dra. Cláudia. Conta tudo pra ela, que ela vai resolver”. – “Valha-me Deus!”, eu pensava.  

Atualmente, como diretora técnica do Instituto Carvão Cidadão,12 uma entidade criada
pelo Pólo Siderúrgico de Carajás, você tem atuado na formação de entidades cujo objetivo é
penalizar as empresas que utilizam trabalho análogo a escravo. 

Desde 1996 acumulei uma larga experiência na fiscalização de carvoarias no Maranhão. Até quase o ano
2000, fiscalizei muitas carvoarias no Maranhão. A situação era realmente grave, mas passado um ano,
apesar de numerosas denúncias, ainda não tínhamos obtido qualquer resultado. Apelei, então, para o
Ministério Público do Trabalho do Maranhão, e de forma inédita, o procurador decidiu acompanhar as
ações de fiscalização. Em 1998, foi firmado um Termo de Ajuste com as siderúrgicas do estado. No ano
seguinte, outro termo, mais avançado estabeleceu que as siderúrgicas não eram empregadores diretos,
mas eram responsáveis, uma vez que se beneficiavam da atividade. Isso significou um grande avanço nas
relações de trabalho do setor carvoeiro. Com isso, as siderúrgicas eram obrigadas, por exemplo, a
fornecer equipamento de proteção individual. Parece óbvio, mas essa garantia básica fez com que os
trabalhadores se mobilizassem por seus direitos, exigindo carteira assinada, horários regulamentados etc.
A partir de 2000, houve uma mudança muito grande na produção mundial de ferro-gusa; os preços
dispararam, as exportações deram um salto gigantesco e os produtores de carvão passaram a receber
mais. Para mim, desde 4 anos atrás, eles já deviam ser considerados empregadores,  e hoje em dia, isso
está sacramentado. Atualmente, não tenho dúvida de que são os produtores de carvão são os verdadeiros
empregadores. 
O Instituto Carvão Cidadão foi criado em agosto de 2004, quando da assinatura do Pacto Nacional contra
o Trabalho Escravo, entre o Ministério do Trabalho e Emprego e os representantes do setor siderúrgico.
Seu objetivo é fiscalizar as condições de trabalho e o cumprimento das determinações legais que
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ajuda. Tanto que, muitos, fazem questão de voltar com a Polícia Federal e com o Ministério do Trabalho,
para retirar os que ficaram. É como se transitassem do extremo da conformação à solidariedade mais
desassombrada. Antes, no entanto, é preciso que se esgote aquela esperança de receber o “seu dinheiro”;
depois, então, vem o desespero. As escapadas acontecem à noite, e os fugitivos atravessam quilômetros
mata à dentro... 

Usar trabalhadores dessa maneira é lucrativo? Quer dizer, existe racionalidade econômica
nessa prática, ou é muito uma questão cultural, de quem não dá a menor  importância ao
trabalhador rural?

Os donos de terras lucram, sim. Como todos os empregadores, eles se queixam dos impostos, dos ônus
trabalhistas e preferem, logicamente, sustentar o trabalhador com comida de péssima qualidade etc. Têm
uma despesa mínima, o que lhes garante, por exemplo, um pasto limpo para um gado que vale milhões
de dólares. É lucrativo ter trabalhadores escravos. Mas eu escutei muito isso: – “Aqui, na região, sempre
foi assim. Todo mundo trabalha dessa forma. Se a senhora quer fiscalizar, vai ter de ir a todas as
fazendas”. Ou seja, se todo mundo faz do mesmo jeito, é normal e eu faço também.  

E em juízo, o que os proprietários alegam?

Eles negam, negam tudo. Dizem que a fiscalização forjou os fatos. Além do mais, há advogados
especializados nesse tipo de caso. São conhecidos. Eu sei perfeitamente quem vou encontrar nos
tribunais. Tal como sei quem são os empresários reincidentes. Feita a autuação, o Ministério Público do
Trabalho e o Ministério Público Federal entram com processos, mas a justiça é muito lenta. A ameaça de
desapropriação não é levada a sério. Hoje, a única maneira de intimidá-los é a “lista suja”. No momento
em que o dono da terra sofre o flagrante de trabalho escravo, ao encerrar-se a etapa administrativa, ele é
inscrito no rol dos pecadores, digamos assim, e a imprensa divulga bastante. Lembro-me de uma
fiscalização, no Mato Grosso, onde a empresa apavorou-se ante a perspectiva de ir parar no noticiário
dos jornais do estado e do país. Confesso que nunca tivemos muita preocupação com isso, a não ser
quando antevia complicações; para forçar o empregador a pagar, aí sim, nós sugeríamos aos jornalistas
conhecidos que dessem divulgação aos fatos, tudo isso autorizado pelo MTE. Os repórteres se interessam
porque as histórias são tenebrosas, mas fantásticas.

A imprensa tem sido uma boa aliada? Ou às vezes, atrapalha? Você mencionou uma
reportagem precipitada que quase causou transtorno à fiscalização... 

Esse caso, no Piauí, deu à imprensa uma boa oportunidade. O seu papel é importantíssimo, e ela tem sido
aliada no combate ao trabalho escravo. Os jornalistas que participaram das incursões coordenadas por
mim, sempre desempenharam muito bem, produzindo excelentes matérias. João Batista Natali, da Folha
de S. Paulo, Jonas Campos, da TV Globo, que inclusive me enviou um vídeo com imagens de toda uma
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escravo, numa carvoaria, justamente. Só que as carvoarias, segundo a CPT, não utilizam mais do que 1%
de mão de obra escrava. Foi válido, mas por falta de precisão na mira, perdeu-se boa parte do tiro.

Para finalizar, gostaríamos de registrar que você recebeu a Medalha Chico Mendes,
conferida pelo Grupo Tortura Nunca Mais. Foi em 2002,  junto com duas colegas...

Exatamente, com a Marinalva Cardoso Dantas15, do Rio Grande do Norte, e Valderez Monte, do Mato
Grosso. Foi um pouco antes de minha aposentadoria. 

Com toda essa luta, tanta injustiça e tamanha dor, você ainda acredita e tem esperança?

Eu sou uma pessoa cheia de esperança. Não sei se vou dar conta ainda por muito tempo, quero viver um
pouco mais para minha família, mas, os mais jovens darão continuidade a esse trabalho e hão de ver os
brasileiros do campo em situação melhor, porque eles merecem. O Instituto Carvão Cidadão só quer
contribuir e, de minha parte, agradeço essa oportunidade. Na minha vida, com todos os altos e baixos e
tendo enfrentado diversas situações incomuns, tive muitas alegrias. Ser fiscal do trabalho foi sempre uma
motivação extraordinária, uma realização profissional e pessoal. 

1 O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, foi criado em 1979, no período da chamada Abertura política, 15 anos
depois do início do regime militar, inaugurado com a derrubada do governo João Goulart, em 31 de março de 1964.

2 O Partido dos Trabalhadores, PT, foi criado em 1980, ainda no período da Abertura.

3 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13/9/1966. Esta lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 59.820, de 20/12/1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas empresas em nome de seus
empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

4 A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

5 As DRTs têm subdelegacias e agências para realizar o trabalho no interior dos estados.

6 O movimento das “Diretas Já”, em defesa da volta das eleições diretas para presidente da República, inicia-se em 1983,
ganhando gradativamente dimensões políticas e sociais bastante amplas.  No início de 1984, uma série de comícios mobiliza
milhões de brasileiros, já na campanha para a sucessão de João Figueiredo. Em 25 de abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira,
que propunha eleições diretas para presidente nas eleições a serem realizadas no mesmo ano, foi rejeitada na Câmara dos
Deputados. Só em 1989 o país voltaria a votar diretamente para presidente. Ver: DHBB.

7 A avenida Frei Serafim é a principal e a mais movimentada avenida de Teresina. Ela liga o centro à zona leste da cidade. Ver:
http://www.teresina.pi.gov.br/novothe/noticia [acesso em 2/1/2007]

8 Federação Brasileira dos Bancos, Febraban.
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beneficiam os trabalhadores carvoeiros. Além disso, temos nos proposto a algo que nunca se realizou no
Brasil – e segundo Patrícia Audi,13 nem no mundo – que é a inserção social dos trabalhadores retirados
do trabalho escravo. Há seis anos, foi instituído um seguro desemprego, com duração de três meses, se
não me engano. Só que depois disso, eles ficam como o Chico Borges, sem ter o que comer, e se
submetem de novo à escravidão. Para tentar evitar essa situação, e com o apoio das próprias
siderúrgicas, têm sido abertas frentes de trabalho em áreas de reflorestamento. Por enquanto, não
conseguimos inserir tanta gente: apenas 53 trabalhadores. Mas a iniciativa está dando certo. Eles
obedecem a regras, horários. A maioria vem da pecuária, foco inconteste do trabalho escravo. A inserção
do trabalhador é uma questão essencial, prevista em projetos de lei, que a atribuem ao Estado. Mas ela
permanece a cargo da iniciativa privada, sendo que apenas o setor siderúrgico através do Instituto
Carvão Cidadão está realizando esse trabalho.  

O Instituto promove a inserção do trabalhador, e se envolve em mais alguma outra
iniciativa?

Pretendemos iniciar em breve cursos de alfabetização. A dificuldade maior, porém, ainda é conseguir que
se adaptem ao novo trabalho. Há quem queira voltar ao pasto, porque segundo depoimento de um
trabalhador, ele gosta mesmo é de correr atrás de boi. Uma das empresas, mais ousada, empregou 16
homens para reativar uma fábrica de bloquetes, que são tijolos de cimento, prometendo salário fixo e um
percentual sobre a produção. O que aconteceu? Em quinze dias, os trabalhadores ameaçaram fazer greve
se não lhes dissessem quanto iam ganhar, exatamente. Os 1.500 bloquetes que vinham fabricando,
diariamente, valiam que remuneração? A empresa fez os cálculos e definiu o valor do bloquete e, a partir
daí, a produção saltou para 4.500 bloquetes/dia. Mais do que o dobro! 

Por causa do incentivo. Quem não gosta? E a formação de entidades similares ao Instituto
Carvão Cidadão pode contribuir, efetivamente, para incrementar o combate ao trabalho
análogo a escravo?

Para mim, é a saída. Não se pode deixar tudo a cargo do Estado, ou esperar que a repressão,
exclusivamente, vá extinguir esse crime. Ela é eficaz até certo ponto. Mas são imprescindíveis ações que
alterem o cenário, oferecendo emprego, estudo, condições de vida. Sem isso, gira-se num círculo vicioso.

Para que a erradicação seja completa, a sociedade precisa estar informada das violências
que ocorrem. A grande maioria da população não dá grande importância ao problema. A
desinformação é muito grande. Não seria o caso de tentar  fazer com que essa chaga
incomodasse mais as consciências? 

A OIT fez uma campanha, colocando banners nos aeroportos;14 foi interessantíssimo. A imprensa contribui
bastante e poderia contribuir muito mais. Na TV Globo, o programa Carga Pesada já se referiu ao trabalho

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
254 �



Joaquim Elégio de Carvalho

Sou Joaquim Elégio de Carvalho, de Belo Horizonte, nascido em 23 de novembro de 1940, filho de
Manoel José de Carvalho e Maria Fleury de Carvalho. Meu pai começou a vida como trabalhador rural.
Minha mãe sempre foi do lar. Não fui um bom estudante e sofri um atraso muito grande, só concluindo
o chamado 2º grau e ingressando na faculdade, com quase 30 anos, já casado. Mas, com tudo isso, tenho
cursos de contabilidade, de direito e de qualificação para o magistério no ensino comercial.

Quando o senhor pensou em fazer concurso para o Ministério do Trabalho?

Essa vocação surgiu por afinidade. O meu primeiro emprego, o primeiro escritório onde trabalhei,
situava-se nas vizinhanças da Delegacia Regional do Trabalho. A biblioteca que eu freqüentava, como
acadêmico de direito, também era naquelas imediações. Mais tarde, já na condição de advogado
trabalhista, a DRT era um repositório de boas informações. Tudo isso me fez pensar no concurso e a me
preparar para ele. Em meados dos anos 1970, passei no exame e fui aprovado, mas me classifiquei mal.
Uma nova oportunidade  só surgiu dez anos depois, em 1984. Dessa feita, como a procura crescera
muito, as inscrições foram regionalizadas e a dificuldade foi bem maior.  

Mas o resultado foi sua aprovação. O que o cativava mais: o trabalho interessante, a boa
remuneração, a estabilidade? 

A remuneração é sempre um fator considerável. Eu, porém, dava mais atenção à segurança no trabalho e
ao seu significado social. Por isso me tornei auditor fiscal, cargo que até dois ou três anos ainda se
denominava “fiscal” do trabalho. No concurso, fiz provas de direito constitucional e direito do trabalho,
legislação comercial, penal, direito administrativo e português. Entre os candidatos havia uma nítida
predominância de bacharéis em direito, e uns poucos formados em administração de empresas. Tomei
posse em 1º de fevereiro de 1985 e assumi as minhas funções na subdelegacia de Ipatinga, a cerca de
250km de Belo Horizonte.

Como funcionava a subdelegacia, e qual era exatamente o seu trabalho?   

Fui para Ipatinga antes de ser chamado para o treinamento técnico em Belo Horizonte, a fim de estabelecer
contatos iniciais com empresários e o movimento sindical. Minha idéia era ir me enfronhando no dia-a-dia,
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9 Criado em 1955, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, Dieese, desenvolve atividades de
pesquisa, assessoria, educação e comunicação nos temas relacionados ao mundo do trabalho. Ver: www.dieese.org.br [acesso em
27/11/2006] 

10 A Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi criada em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, convocado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e realizado em Goiânia, Goiás. Ver: www.cptnac.com.br/?system=news&eid=26
[acesso em 27/11/2006]

11 Nicolao Dino de Castro e Costa Neto foi procurador da República no estado do Maranhão e um dos diretores da Associação
Nacional de Procuradores da República, ANPR, entre 1999 e 2003. Foi  também presidente da ANPR, residindo em Brasília, durante
o biênio 2003/2005. Ver: www.anpr.org.br [acesso em 2/1/2007]

12 A criação do Instituto Carvão Cidadão, ICC, partiu da iniciativa das sete siderúrgicas do estado do Maranhão. O ICC tem como
objetivo orientar e fiscalizar todas as atividades relacionadas com a cadeia de produção do carvão vegetal. Isso significa o
fornecimento às indústrias dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins, como seus beneficiários finais, com vistas ao cumprimento
da legislação trabalhista e demais normas de proteção à segurança e a saúde do trabalhador e a preservação do ambiente de
trabalho. Ver: www.mj.gov.br/sedh/ct/conatrae/icc.htm [acesso em 27/11/2006]

13 Patrícia Audi é Coordenadora do Projeto de Combate ao Trabalho Forçado da Organização Internacional do Trabalho no Brasil.
Ver: www.oitbrasil.org.br [acesso em 27/11/2006]

14 A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi fundada em 1919 e é a única das agências do Sistema das Nações Unidas que
tem estrutura tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os dos
governos. Ver: www.oitbrasil.org.br/inst/index.php [acesso em 27/11/2006] 

15 Ver entrevista, p. 275.
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esses estabelecimentos, a cada dia, com a convicção de que aquele era o meu primeiro dia de trabalho. Até
porque nenhuma fiscalização é idêntica à anterior. E trabalho havia. Em Minas, o Ministério é uma
instituição que goza de grande credibilidade entre os trabalhadores, recebendo demandas que sequer nos
dizem respeito, mas que ajudamos a solucionar com calma e paciência, indicando o órgão competente.

A subdelegacia era muito movimentada?

Sempre foi. Ipatinga é considerada a capital do Vale do Aço, região onde têm sede a Usiminas e a
Acesita,1 e inúmeras outras empresas de médio e pequeno porte que gravitam em torno delas. Os
trabalhadores nos consultavam com dúvidas acerca do salário, excesso de jornada, falta de carteira
assinada, exames médicos não realizados, punições injustas, ou seja, direitos que supunham sobrestados.
Os que tivessem sido demitidos, nós os encaminhávamos à Justiça do Trabalho; o Ministério só avalia
relações de trabalho efetivas. 

Da perspectiva do trabalhador, não deve ser fácil fazer tal distinção.

Com certeza. E além dessa dificuldade natural, o trabalhador tem em nós uma confiança histórica.

E da parte das empresas que o senhor fiscalizava, havia muitas resistências?  

O êxito da fiscalização reside no seu inesperado. Se há sinais de que a empresa impõe aos trabalhadores
excesso de jornada ou os mantém sem carteira assinada, não adianta nada eu ir à diretoria, me identificar
e dizer que vim verificar os empregados sem registro. Agindo assim, vou fracassar, com certeza. Muitas
vezes fui obrigado a ser ágil ou mesmo deselegante, para conhecer o maior número de trabalhadores,
antes de conferir a documentação. Feito isso – entrada e identificação preliminar dos trabalhadores – aí,
sim, deve-se procurar a administração. O costume é ir entrando mesmo, para não desperdiçar o fator
surpresa. Pouco importa se essa atitude vai ser tomada como abuso de autoridade ou falta de educação;
ela é necessária. Quando nos sentarmos com o empresário, teremos oportunidade de mostrar-lhe respeito
e polidez. É preciso sensibilizá-lo para que ele entenda a fiscalização, não como um ato contrário aos seus
interesses, mas um meio de obter dividendos vantajosos, para si próprio e para a sua empresa. O auto de
infração, a autuação, a apreensão de documentos, que têm características repressivas, também podem
servir à reavaliação e à melhoria do seu modus faciendi.  Preocupado em adquirir matéria-prima, vender,
exportar, ele acaba relegando as relações de emprego a um segundo plano e ignorando os prejuízos que
sofrem os trabalhadores. É nessa hora que lhe damos uma boa sacudida. 

O que ocorre mais comumente: eles entendem ou é difícil? 

A experiência demonstra que o empresário resistente à inspeção do trabalho reage igualmente à
fiscalização previdenciária, do ICMS2 e da Receita Federal. Por quê? Para impedir que apareçam as
irregularidades que vem praticando. Quem não deve, não teme, e deixa a porta da casa aberta. Já
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conhecer os formulários usados na fiscalização e, quem sabe, prestar alguma consultoria, calculando
acertos trabalhistas. Logo após, passei por um aprendizado preparatório, a cargo de uma equipe
especializada, que nos forneceu embasamento, inclusive psicológico, a mim e a outros colegas destacados
para Lavras, Pouso Alegre e outras cidades da região. Essa etapa durou 15 dias, em horário integral, dentro
da repartição e em inspeções reais, na companhia de um auditor experiente, é óbvio. Ele nos instruía em
métodos de abordagem e chamava nossa atenção acerca dos diversos interesses em jogo. Trata-se de uma
prática de treinamento não somente necessária, mas salutar; eu diria mesmo, fundamental.

Passados esses 15 dias em Belo Horizonte, o senhor retornou a Ipatinga..

Retornei e continuei a trabalhar sob supervisão de um auditor por mais duas ou três semanas, até estar
em condições de assumir a rotina com segurança. Certos detalhes, embora simples, confundem o iniciante.
Por exemplo, a maior empresa do município ocupava uma área cujo perímetro media de 14km, e eu não
tinha a mínima noção de qual era a entrada social. Dos n portões – para funcionários, para cargas
perigosas –, eu não poderia usar qualquer um, sob o risco de provocar um acidente e causar prejuízos à
produção. Porque havia máquinas em constante movimento, cabos de alta tensão, pisos escorregadios... 

Quanto tempo o senhor permaneceu em Ipatinga?

Na cidade, quatro meses; depois, fui designado para fiscalizar as empresas de Itabira, na mesma
circunscrição. Deixando a capital, o que me causou a primeira sensação foi a mudança geográfica, a
mudança no cotidiano do trabalho: cidades industriais não dormem. Essa empresa a que me referi,
mantinha, em três turnos, milhares de empregados. O movimento não cessava durante 24 horas. Para
mim, aquilo parecia fascinante, e à medida que fui me adaptando melhor ao ambiente, me senti
direcionado por ele. Ao longo da semana, sem parar, como uma corrente, inspecionava uma grande
empresa, uma pequena, outra de médio porte: padaria, açougue, metalúrgica, transportadora, banco etc. 

Que tipo de liberdade o fiscal tem para programar suas atividades?

Não é livre escolha, não, pois, via de regra, obedecemos a uma programação que nos atribui uma carga
de trabalho compatível com o período de uma semana, quinze dias, um mês ou algum prazo emergencial.
Mas, para mim, não é difícil manter um fluxo constante. Há quem diga que sou viciado em trabalho,
porém penso que minha disponibilidade é para o Ministério do Trabalho: o que se exige dentro da
jornada de 8 horas não é excesso. Além disso, os resultados são tão gratificantes que reduzem a
preocupação com esse quantitativo. 
Como auditor – e ao longo de 21 anos, passei por diversas administrações – sempre considerei eqüitativa a
distribuição do serviço. Para facilitar o conhecimento de todas as atividades econômicas locais, as tarefas
eram diversificadas, cabendo a cada um dos 8 auditores da subdelegacia fiscalizar lojas de comércio,
indústrias, escritórios de prestação de serviço e empresas do setor de alimentação. Eu entrava em todos
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entidades sindicais, ou de outras instituições, como Varas do Trabalho, Ministério Público, e também da
imprensa. Todas são rotineiras e, eventualmente, as reclamações dos empregados coincidem com a
denúncia encaminhada por ofício do sindicato, ambas apontado uma empresa que não recolhe o FGTS.3

E pode ocorrer, ao mesmo tempo, que essa empresa esteja na programação do Ministério, devido ao fato
de ter sido autuada seis meses antes. Em suma, existem vários dados que a administração soma, a fim de
tornar proveitosa a visita do auditor a um determinado lugar. Nossa mão-de-obra é rara, é cara e deve
ser usada muito racionalmente. O custo/benefício tem de ser avaliado tecnicamente, sem interferência
política, visando apenas o ganho social. 

Há tempo para examinar a documentação ainda durante a primeira visita? 

É possível, sim. Depende muito do ambiente, do nível de organização, mas há casos em que a própria lei
concede prazos para a apresentação. Por exemplo: a verificação do registro do trabalhador, quadro de
horário, cartão de ponto é feita na hora, mas em se tratando da folha de pagamento de mês ou ano
anteriores,  somos obrigados a dar um prazo maior – o documento pode estar em outro prédio. A falta
do livro de registros sinaliza algum problema, e um fiscal experiente não aceitará desculpas, tipo: “Não
está aqui, está não sei onde”. – “Vai buscar. Eu fico aguardando”. “Fulano adoeceu, deixou trancado no
cofre”. Empresa moderna não tem isso.  

Os auditores fiscais atuam sozinhos ou estão sempre  na companhia de colegas?

O trabalho do auditor é muito técnico, exigindo cálculos, conferências, em lugares freqüentemente hostis,
na periferia, comunidades com alto índice de violência, onde não são raros os casos de assaltos e
assassinatos. A mídia nos fornece pistas através do seu noticiário, e quando se trata de algum bairro
perigoso, trabalhamos em equipe, dois ou três colegas, às vezes com acompanhamento policial. Sozinho,
o auditor teria de deixar o seu carro estacionado na porta da empresa, durante a visita, mas quem
garante que o encontraria na volta? Embora sejamos agentes do estado, até os policiais são assaltados!... 

Essas situações que o senhor está descrevendo aconteciam em Ipatinga? 

Em Ipatinga, não! ... Aquela cidade tem hoje entre 300 mil a 400 mil habitantes; na época em que trabalhei
lá era menor, mais tranqüila, apesar de ter gente 24 horas, entrando e saindo das fábricas. Ninguém nunca
se sentia sozinho. E quando havia necessidade de fiscalização noturna, de zero hora às cinco da manhã,
bastava avisar à chefia, que se destacava um colega: íamos sempre em dupla. Muitas fábricas têm turnos
de revezamento, e, além disso, existem casas de shows, boates – um contingente de empregados que
trabalha à noite e não pode ficar sem proteção. A fiscalização noturna, porém, é realizada por dois ou três
auditores, não só devido a razões de segurança, mas também para agilizar o serviço. 
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vivenciei as duas situações, em empresas grandes e pequenas. Recentemente, em visita a uma das
maiores do país – líder do seu segmento, inclusive com vínculos internacionais – encontrei obstáculos
infantis ao meu trabalho. A despeito do peso e da dificuldade que a legislação trabalhista possa
representar para a movimentação das pequenas empresas, como se alega muito, na prática, não são elas
que concentram a maior oposição. E note-se que nem estou me referindo à carga tributária, de que todas
se queixam, muito embora sem razão, posto que sempre houve grande número de empresários no
Parlamento, onde se fazem as leis. Se eles têm os meios, por que se omitem? 

Vamos continuar destrinchando a fiscalização... 

Bem, tudo depende muito do objetivo da inspeção. Se for para verificar o registro dos trabalhadores, será
preciso identificá-los, anotar os seus nomes, os controles de ponto e solicitar à empresa os livros de
registro de empregados, onde todos deverão estar regularmente inscritos. O primeiro passo, portanto, é
na direção do empregado, e a conversa costuma ser rápida, para não interromper a linha de produção ou
o atendimento no balcão; depois é que se confere a documentação. 

É necessário falar com vários trabalhadores?

Com o maior número possível. Eu me apresento, digo que sou auditor do Ministério do Trabalho e que
estou ali para conhecer a situação dele e da empresa. O trabalhador entende, perfeitamente, que se trata de
alguém encarregado da fiscalização. Às vezes, reclama, sussurrando: “O senhor demorou demais”. Ou: “Foi
bom o senhor ter vindo”. Isso é sinal de alguma anormalidade. De um jeito ou de outro, ele nunca se mostra
muito à vontade, pois está sujeito à vigilância do empregador e teme sofrer sanção. Mas há aqueles que
ligam para o Ministério, ou nos interceptam na rua, ou na própria empresa, para encaminhar denúncias.
A fiscalização não se esgota em um dia, evidentemente, e em geral voltamos uma semana depois, no
máximo. Notificamos a empresa, que tem um prazo para preparar a documentação e nos apresentar.
Normalmente, faço duas ou três visitas, para completar uma fiscalização.  

Ser abordado na rua, como o senhor relatou, é uma experiência normal na vida dos
auditores?

Acredito que sim. Não acontece todo dia, mas não é nada incomum. Aos poucos, nossa exposição
aumenta e nos tornamos conhecidos no lugar. Por outro lado, a confiança do trabalhador cresce à
medida que  percebe a nossa preocupação com o interesse dele, com o salário que ganha, a hora extra,
as férias. Tão logo seja possível, inclusive vencendo a timidez e o medo de represálias, ele dá retorno à
fiscalização. Eu também sou cauteloso, evito conversar demais com o trabalhador, para não expô-lo a
situações de desconforto. Da mesma maneira, procuro não constranger o empregador, dirigindo-me a ele
de forma rápida, segura e respeitosa. 
Há fiscalizações determinadas pela instituição e outras derivadas de denúncias de trabalhadores, ou de
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demitir. Apenas sofrerá as conseqüências legais: será autuado por falta do registro, falta da anotação na
carteira, falta do exame médico admissional. Dependendo da quantidade de empregados em situação
irregular, o Ministério Público do Trabalho poderá promover uma ação específica contra ele. Enfim, o
nosso trabalho não pára: somos nós, em boa parte, que subsidiamos o Judiciário Trabalhista, através do
Ministério Público do Trabalho.

Há quem prefira pagar multas, sofrer penalidades, ao invés de registrar o trabalhador? 

Sim, há casos e, por isso, a inspeção é fundamental, conseguindo obter a regularização de muitos
trabalhadores. Não digo que a Fiscalização seja o “coração” de uma DRT, porque sem infra-estrutura, a
sua atuação seria inviável; ninguém iria às ruas. Todos os órgãos que compõem uma DRT são essenciais.
O que temos de particular é essa elasticidade, que nos permite provocar ações penais contra o mau
empregador, algo que não existe em um departamento de transporte ou um departamento financeiro,
ambos importantíssimos para a instituição. Trabalhando entrelaçados; constituímos, na verdade um
grande “coração”. Nele, o auditor só se destaca por ser um servidor público decisivo, aquele que
representa o Estado na relação entre o empregado e o empregador. 

É verdade, o auditor é o servidor mais visível, de fato. E quanto tempo o senhor
permaneceu em Itabira?

Cerca de seis meses. De lá, fui para Contagem, outra cidade da região metropolitana de Belo Horizonte,
igualmente movimentada. Nela fiquei mais tempo, dois anos e meio, até o início de 1988. Contagem é um
centro industrial por excelência, o primeiro a ser construído no Brasil, um pólo de grandes empresas. Aí o
trabalho era muito mais fácil, uma vez que  junto às organizações maiores, não se precisa dar prazos para a
apresentação de documentos; há estruturas de contabilidade, recursos humanos, departamentos médicos
etc. Atuando sobre segmentos diferentes, tanto do setor industrial, como do setor comercial, cresci
profissionalmente, adquirindo uma experiência prática enorme e me tornando capaz de sugerir algumas
inovações. Além disso, estando pertinho de Belo Horizonte, pude conviver muito mais com minha família.
Acabei transferido para a capital e trabalhei na DRT de 1988 a 1997. Em 1997, fui designado para instalar
a Subdelegacia do Trabalho de Betim. Fomos, eu e Amabile Sheili. A cidade, também industrial, nos
proporcionou uma vivência inédita. Ocupamos uma salinha de uma casa em que funcionava, se não me
engano, uma creche... Não havia condições!... Dei um ultimato ao Ministério: alugamos outra ou
voltamos para Belo Horizonte. Daí, nos encarregaram de localizar um imóvel, trazer móveis antigos,
receber, mandar consertar, enfim, instalar a casa toda. Deram-nos um prazo de seis meses, mas em 90
dias conseguimos celebrar a primeira negociação coletiva do município, entre o Sindicato dos
Comerciários e os empresários do setor. Amabile assumiu os encargos administrativos e dividiu comigo as
tarefas de fiscalização. Betim, já naquela época, era o 3º parque da Grande Belo Horizonte e, em pouco
tempo, pedimos reforço. Veio um terceiro colega, que passou a atuar como líbero,5 auxiliando tanto
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Fiscalizar locais de lazer traz algum tipo de complicação especial?  

Sem dúvida. Quem gerencia esse setor, na DRT de Minas, é uma colega chamada Amabile Sheili Rosignoli.
Auditora experiente, muito lúcida e organizada, gosta de trabalhar em feiras e shows, atividades de curta
duração que, geralmente, envolvem n trabalhadores sem registro, pagos incorretamente, submetidos a
condições de absoluta insegurança, muitas vezes montando e desmontando, em dois ou três dias, palcos,
arquibancadas, palanques. Eles são considerados “avulsos”, embora sua mão-de-obra, de tão necessária,
já tenha se convertido em especializada. Amabile tem desenvolvido um trabalho muito interessante nesse
segmento, com resultados fantásticos. Atualmente, os grupos que vêm organizar feiras em Belo
Horizonte, procuram a DRT antes, a fim de conhecer as pré-condições.

A mudança para Itabira trouxe mudanças  grandes em seu trabalho?

Bem, em Ipatinga, eu trabalhava com grandes empresas de siderurgia e metalurgia, e com o grande
comércio. Assim, os maiores problemas diziam respeito a excessos de jornada de trabalho. A partir de uma
remuneração média baixa, as empresas estimulavam os trabalhadores a produzir muito, para ganhar mais
horas extras. Tudo bem, desde que não haja exagero. O Ministério do Trabalho entende que, além de certos
limites, a jornada pode prejudicar a saúde do trabalhador. Pode resultar em acidentes. Estressado, o sujeito
abandona cautelas mínimas e corre risco em demasia, tornando-se vítima. 
Quando me transferi para Itabira, esse foco mudou. O município concentra grandes mineradoras e outro tipo
de trabalhador especializado. Paralelamente às empresas maiores, há pequenas empreiteiras, que costumam
“derrapar” no cumprimento da legislação trabalhista; exigindo também excesso de jornada, não forneciam
qualquer equipamento de proteção individual – luvas, calçado de segurança, abafador de ruído etc. E no
comércio, as lojas resistiam ao registro dos empregados. Esses eram os conflitos que eu enfrentava. 

A seu ver, não registrar o trabalhador faz parte de uma prática, uma  cultura dos
empregadores, no Brasil?

No interior, sim, é comum admitir o empregado para uma experiência: “Vamos ver se dá certo”. E o sujeito
fica um ano, dois anos, sem que se fale em carteira. O próprio empregado, às vezes, se inibe de cobrar o
seu direito, com medo de perder o trabalho. No interior, não há muitas oportunidades, realmente;
trabalha-se por indicação; ganha-se pouco, o que é melhor do que nada. Quem então vai reclamar
anotação em carteira? 
O fiscal tenta ajustar essa situação. Constatada a ausência de registro, determina-se que ele seja feito em
24 horas. Do mesmo modo, solicita-se a apresentação dos recolhimentos previdenciários e a inclusão do
empregado no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, e na Relação Anual de
Informações Sociais, a Rais.4 Quer dizer, procura-se criar todo um aparato que determine a maior
permanência do trabalhador no emprego no qual ele acabou de ser registrado. Todavia, o que a
fiscalização não pode fazer é interferir na administração alheia: se o empresário preferir demitir, ele pode
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e prorrogar o período de trabalho. Mesmo assim sou contra, pois como cidadão, considero o prazo de
uma hora razoável para que faça uma alimentação saudável, ao mesmo tempo em que se descansa,
lendo uma revistinha, fazendo a digestão e restaurando as energias. Em 30 minutos, descontado o que se
perder na fila para marcar o ponto e voltar, lá se vão 10, e restam apenas 20 – não se corta metade, mas
2/3 desse tempo de intervalo. As empresas argumentam que, em compensação, o trabalhador sai mais
cedo. Talvez seja idealismo meu, mas então, por que as jornadas não têm a duração de 7 horas e meia, ao
invés de 8 horas?... 
Respeito demais os empresários, inclusive porque conheço alguns que tratam os empregados como se filhos
fossem. Felizmente, há muita empresa que se pode referenciar. No entanto, é preciso estar atento aos
problemas a que o trabalhador se expõe, sobretudo a médio e longo prazos, quando começa a ter
adoecimentos, a sentir estafa, a ficar sujeito a acidentes. É nesse momento que a empresa cogita de mandá-
lo embora. Aí, já com certa idade, ele não arruma outro emprego. A ação deve ser, portanto, preventiva.
Pensar no trabalhador rural facilita a compreensão do que eu estou dizendo. Basta visitar uma dessas
exposições de máquinas maravilhosas, que asseguram maior rentabilidade às culturas, melhores grãos
etc. Nessas feiras, não se lê nem se ouve uma palavra sequer sobre como valorizar o trabalhador rural
como um colaborador em toda a sua dimensão humana!  

O senhor teve muita experiência na área rural? 

Temos, na DRT, o Grupo Integrado de Apoio ao Trabalhador (Giat), do qual fazem parte um auditor
médico, um auditor de legislação e um auditor engenheiro. O Giat atua em Belo Horizonte e no interior
do estado. O fato de meu pai ter sido lavrador – sempre empregado, nunca fazendeiro – me influenciou
muito, abriu meus olhos para a exploração que existe no campo. A Fiscalização nessas áreas também
implica, basicamente, em exigir o registro e, além disso, que os homens tenham ao seu alcance, nas
frentes de trabalho, água potável e fresca, e condições de aquecer a sua marmitinha – para que não
sejam eternos “bóias-frias”; uma privada rústica, mas ainda assim capaz de garantir a sua privacidade;
abrigo contra o sol inclemente ou a chuva; e transporte com segurança. Se o proprietário utiliza
agrotóxico em suas terras, cobramos que dê treinamento aos empregados que lidam com a substância;
todos devem ser submetidos a exames médicos periódicos a fim de evitar altos índices de contaminação.
O empresariado agrário resiste a tudo isso com muito vigor, o que demanda, de nossa parte, um trabalho
doutrinário e muito esforço. Em visita às fazendas, nas épocas de colheita de café ou corte da cana, e às
carvoarias, aos reflorestamentos, ao interditarmos alguma máquina, tentamos conscientizar o dono da
terra, para que na próxima safra possamos encontrar uma situação melhor.

Quando teve início a experiência desses grupos integrados?

O primeiro grupo móvel, como são chamados, foi criado por volta de 1993, pelo Ministério, em Brasília,
através da Secretária de Inspeção do Trabalho. Mas antes disso, a DRT de Minas já realizava auditorias
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interna como externamente. Queríamos mostrar serviço e instalar, não uma, mas a subdelegacia; para
tanto, trabalhávamos das 7hs às 19hs – doze horas por dia! Enquanto um se mantinha dentro da casa, os
outros dois se ocupavam de auditorias ou em reuniões nos sindicatos. Éramos poucos, sim, e sem
nenhuma raiz ou conhecimento local, mas compensávamos essas carências com muito empenho, a fim
de deixar a marca da casa. Nos casos em que houve divergência ou sendo impossível romper o impasse,
tivemos sempre a felicidade de captar uma adequação, fazendo prevalecer a proposta da subdelegacia.
Em 2 anos, nosso quadro já incluía oito auditores! Recebemos lauréis das entidades classistas, que nos
consideraram o órgão de maior atuação dentro do município.

Como é que o senhor agia quando se tratava de uma negociação coletiva? 

Nesses casos, eu tomava a precaução de chegar bem cedinho – no início, inclusive para fazer a faxina – de
sorte que o prédio estivesse aberto ao público por volta das 10hs. Durante um ano, as mediações foram
encaminhadas por mim e por Amabile – diariamente! Em geral, as próprias entidades de trabalhadores as
suscitavam, através de reclamações por baixo salário, ou por desejarem criar um banco de horas, ou obter
participação nos lucros e resultados. Recém implantada, a PLR motivava muita reivindicação.6 Como não
se tinha acesso às contas da empresa, para comprovar o lucro, tentávamos fixar os resultados.
Convocadas, as empresas enviavam algum diretor ou um advogado, que comparecia e discutia um bocado,
resistindo, argüindo perdas de mercado e prejuízos. Os sindicatos enviavam o secretário ou o próprio
presidente, pois mesmo os maiores, nem sempre tinham advogado. É importante saber ouvir... Afinal,
propúnhamos prazos variáveis, entre 60 ou 90 dias, para que as empresas oferecessem algo, e acertado o
ajuste, lavrávamos a ata, que valia como lei entre as partes. O que jamais admitíamos era flexibilizar para
pior: isso, nunca! Quem batesse à nossa porta, para negociar, teria de ser para melhor. 

O que acha do funcionamento do banco de horas?

Sinceramente, é algo de que não gosto. Pensando bem, quem gosta de banco é banqueiro...  Não são eles
os que têm mais lucro no país? Enfim, esse sistema permite que o empresário manipule as horas de
trabalho do empregado, pagando de metade a 100% pelo seu trabalho adicional, o que parece ótimo,
mas repercute fortemente no repouso semanal e no FGTS do trabalhador. O sujeito tem a opção de ser
compensado por folgas, mas se não desfrutá-las, recebe em dinheiro. De imediato, bota-se um trocado
no bolso, mas quem ganha com o mecanismo é o empresário. Tanto que, em geral, ele é imposto pelo
empregador, nunca sendo feito a pedido do trabalhador.
Outra medida que abomino é a redução do horário de almoço, de uma hora para 30 minutos. Uma
demanda dos empregadores, evidentemente, que nesse caso, precisam da anuência do sindicato da
categoria. A lei autoriza, desde que a empresa preencha determinados requisitos. Por exemplo, mantenha
as condições de higiene e segurança previstas pelo Ministério do Trabalho e não utilize o sistema de
horas extras, pois a redução só é aceita como excepcional – não se pode abreviar o intervalo da refeição
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rodovias em zonas de fronteira, onde são freqüentes os assaltos a caminhões de carga etc. A PM dá
segurança nesses deslocamentos. Mas quando a região tem um histórico de risco – inclusive com
ameaças aos auditores –, aí chamamos a Polícia Federal e a presença de um representante do Ministério
Público do Trabalho ou da própria comarca.

Em média, quantas pessoas fazem parte de um grupo desses?

Depende dos objetivos que nós pretendemos alcançar. Numa região de muitas fazendas, costumamos
mobilizar até 8 auditores, que viajam em 3 caminhonetes. Além do acompanhamento policial-militar, em
geral em outras duas viaturas, também da DRT. A Polícia Federal e o Ministério Público dispõem de meios
de transporte próprios. Nesse instante, por exemplo, o Giat está em ação lá pelas bandas de Paracatu, no
noroeste mineiro – são oito auditores e dois PMs, em três caminhonetes – enquanto na região sul do
estado, outros três auditores foram inspecionar uma fazenda. Um deles é médico e participou de ações
desse tipo no Pará, Amazonas, Maranhão e Tocantins. É muito experiente. 

E quando se verifica a ocorrência de trabalho infantil, como já se mencionou?

A providência, nesses casos, é encaminhar os menores para o Conselho Tutelar, mas a própria DRT possui
um grupo específico de trabalho infanto-juvenil, o NAPE – Núcleo de Apoio a Projetos Especiais, que
passa a atuar. 

Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de colocar uma questão delicada: em alguma
ocasião o senhor foi alvo de alguma tentativa de corrupção? Tentaram suborná-lo? 

Passei por três ou quatro experiências desse tipo. Certa vez, ao receber o auto de infração, um empresário
me perguntou se poderia rasgá-lo... Respondi que cabia a ele decidir, e que a minha própria decisão seria
função do que ele decidisse. Ele assinou e me entregou, dizendo: “Eu estava apenas brincando”. Outro
cidadão, denunciado por manter empregados sem registro, recebeu-me num ambiente imundo; era uma
casa de produtos alimentícios, o que me fez sentir pior ainda. Interpelei-o, e ele respondeu com
grosserias e ameaças, mandando que eu me retirasse ou ele ia dar cabo da minha vida. Bobagem!... Talvez
eu tenha sido inábil ao entrar no estabelecimento, quem sabe deveria ter avaliado melhor o local. Dá-se que
era o dia do meu aniversário, havia visitas me aguardando em minha residência, justamente naquele horário
da inspeção. Quando o questionei sobre licenças sanitárias, ele ficou possesso. Fui embora, mas garanti que
voltaria em três ou quatro dias, para ver todos os registros. “Se isso aqui não estiver um brinco, vou
interditar.” Na hora, também exaltado, não consegui escrever uma linha... Voltei mesmo, e encontrei o piso
de granito e os azulejos limpinhos, e os produtos bem arrumados nas prateleiras. Uma beleza!...
Ao entrarmos numa empresa não podemos nos iludir: vamos mexer com interesses alheios. Se o sujeito
não está registrando os empregados, vai ser obrigado a regularizar a situação deles; se não paga o que a
lei determina, vai ter de corrigir os salários; se o empregado trabalha há 2 anos sem tirar férias, o
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rurais. Eu fui ao campo no começo dos anos 1990, uma experiência marcante pela integração com
auditores de diversas gamas e origens, pessoas mais vividas, cujo convívio me permitiu um novo
aprendizado. De imediato, deixei para trás boa parte da visão livresca que tinha da realidade, uma
perspectiva exclusivamente urbana e adquiri uma visão mais autêntica do estado. Foi um choque!
Deparei-me com trabalhadores subnutridos, completamente indefesos diante das condições atmosféricas,
sem salário, presos a dívidas injustas, dormindo na própria lavoura, debaixo de barracas de lona e em
cama de vara – bambu coberto de capim, folhas de jornal, um pano... E a três ou quatro quilômetros da
bela sede da fazenda, dotada de piscina e campo de pouso! 

O endividamento que, na prática, cria um vínculo de trabalho compulsório, forçado.

Isso acontecia, sim.  Às vezes, atendendo a uma denúncia, chegávamos a uma determinada região e
descobríamos fazendas, carvoarias, plantações de eucalipto, distantes mais de 40km da vila mais próxima.
Os que trabalhavam ali, não tinham a mínima condição de voltar para casa, recebendo do empregador
um botijãozinho de gás, uma lata de óleo, um quilinho de arroz – nada conforme manda a legislação! E, é
claro,  vendido a preço de ouro – justamente para converter a dívida numa obrigação de trabalho. O
sujeito ia comprar de quem?... E ficava cada vez mais preso. Nossa tarefa era conferir essas dívidas,
expurgá-las e libertar o indivíduo desse tipo de trabalho. 
O grupo móvel se divide para agilizar sua atuação. Uns emitem carteiras, enquanto outro elabora o
relatório a ser encaminhado à autoridade judiciária para determinar um procedimento investigatório
contra aquele empresário. O processo pode agravar-se caso se apure que não há água para beber. Há
casos em que é retirada de um poço imundo, partilhado até com os animais. Pode parecer loucura, mas a
zona rural é isso aí! O sujeito faz isso, porque não tem nenhuma perspectiva. Chama para ajudá-lo,
primeiro, a esposa, depois, o filho em idade escolar. O dono da fazenda diz que escolaridade não é
obrigação dele, mas da prefeitura e do estado, enfim, do governo. 
Nós retiramos crianças e adolescentes das frentes de trabalho, imediatamente, mas enviá-las à escola,
exige um esforço tão árduo quanto o de conscientizar o fazendeiro sobre a necessidade do salário
regular, com registro em carteira, exame médico, FGTS... Se há tratores em uso ou o trabalho é em
carvoarias, é preciso que haja estruturas de socorro, no caso de ocorrer um acidente, muito comuns aliás.
Os que aplicam agrotóxicos devem vestir roupas especiais para se proteger dos respingos venenosos. E há
problemas que dizem respeito ao meio ambiente, mas não podemos questionar se o proprietário de uma
área de reflorestamento possui licença ambiental, se ele desmatou hectares demais etc. Não é atribuição
do Ministério do Trabalho e Emprego.

O Giat tem acompanhamento do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal?

Frequentemente. Solicitamos, conforme orientação superior, a participação da Polícia Militar de Minas
Gerais ou da Polícia Federal para proteger os servidores, quando atuam na zona rural. Transitamos por
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tem nenhuma. Freqüentemente, eu sou compelido a tirar gente de uma jurisdição para ajudar um colega
que está sozinho. Pior: não posso colocar todos os auditores em campo, senão quem faria as mediações,
as contas do FGTS, os atendimentos a empresários que nos procuram com pedidos de consultoria?
Quando a empresa demite o trabalhador e o sindicato não homologa os cálculos, somos nós, do
Ministério, das DRTs que nos incumbimos disso. São tarefas privativas de auditores, não posso delegá-las
a um terceirizado ou a um estagiário.
Mas a verdade é que a situação rural é dramática. É lá que se encontra o maior contingente de trabalhadores
sem acesso a informações sobre os seus direitos e, menos ainda, à justiça ou à Justiça do Trabalho, para
reclamá-los. Sindicatos, imprensa, não existe nada disso no campo. Há homens que se deslocam do vale do
Jequitinhonha até o sul de Minas para viver em condições ignominiosas!... Em algumas regiões do estado,
encontrei 97% de trabalhadores rurais oriundos do sul da Bahia. Hoje em dia, o recrutamento vem sendo
feito no Paraná. E há mineiros trabalhando no Rio de Janeiro: foram levados para lá, enquanto outros são
trazidos para cá. É também comum a esposa acompanhar o marido, e o filho acompanhar o casal; enquanto
eles colhem café, ela prepara a marmitinha dos dois. Predomina a baixa escolarização, dois ou três anos de
curso primário, no máximo! O nível de qualificação é zero. Tem gente de todas as idades, desde jovens de 17
anos a pessoas idosas, que nem deveriam estar ali. Mesmo assim são úteis... O mais velho produz menos, mas
produz, toma conta do mais novo, como informam os trabalhadores.
Um ou outro, a gente vê, aparenta uma estrutura melhor. Certa vez, em Goiás, retiramos um trabalhador
do corte da cana. Ele recebeu os acertos que lhe eram devidos, guardou-os, abriu uma agenda e me
perguntou: “Você vai voltar pra Minas? Eu, daqui, vou pra Brasília, pego um ônibus e vou pra tal lugar. O
corte da cana começa lá, em tal dia... Aqui, fiquei três anos. Tenho de correr atrás de emprego”. Esse
homem tinha um outro tipo de universo, mas era um caso isolado, uma exceção à regra. A maioria aceita
esses trabalhos por falta de alternativa. Pára um caminhão ou um ônibus, e o “gato” – como é chamado
quem recruta esses trabalhadores – anuncia que está contratando catadores de café ou cortadores de
cana, para trabalhar em Minas, no Rio, em São Paulo. Vende uma falsa imagem do trabalho: bons
salários, alojamento, comida farta etc. Às vezes, adianta valores, tipo R$ 100,00 para o indivíduo deixar
com a família, fazendo de conta que está ajudando...  O sujeito se deixa conquistar, sente-se seguro e
embarca no caminhão. Em cidades pequenas, há casos em que as lideranças locais dão crédito à história
do “gato”, sem avaliar do que se trata, realmente. 

Como o Ministério do Trabalho tem procurado enfrentar esses casos de recrutamento de
trabalho forçado?

Tentamos orientar os homens para só aceitarem trabalho se o contratante for à subdelegacia, apresentar
as carteiras dos trabalhadores assinadas, exame médico de cada um, comprovar o destino e der
informações sobre o alojamento. Mediante tais condições, emitimos uma certidão liberatória, e esse
indivíduo pode levar o pessoal para outra região. Como isso dá trabalho e não é o que oferece, o que ele
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empregador vai ter que conceder as férias; se por alguma razão falta segurança e sobram ameaças à
integridade física dos trabalhadores, a empresa vai fornecer equipamentos de proteção ou fazer obras,
para reduzir o nível de insalubridade. Nossa intervenção social é muito nítida e, nesse sentido, nosso
trabalho é fascinante. 

Ele permite ver resultados imediatos, o que é muito bom. E qual a sua função atual na
DRT? 

No momento, como auditor do trabalho, exerço a coordenação da fiscalização rural em todo o estado de
Minas Gerais. É uma tarefa que considero voluntária, uma vez que o cargo não existe, oficialmente.
Todavia, as chefias nos dão apoio e, graças a Deus, temos um diálogo excelente, realmente fraternal, com
os companheiros do interior. Paladino da temporalidade, não espero ocupar esta função por muito
tempo. Eu me sinto mais realizado quando estou lá fora, percorrendo fazendas ou inspecionando
indústrias. Semana retrasada, fiscalizei lavouras de café, no sul de Minas. E volta e meia acompanho uma
ou outra equipe do Giat. Devemos ter umas 26 caminhonetes em condições de uso, mas temos apenas 4
motoristas, um dos quais precisa ficar à disposição da administração. Então, nas estradas, o auditor
mesmo, sendo médico ou engenheiro, não importa, vai assumir o volante. Isso significa perda de foco.
Quem está no volante, preocupa-se com o carro... Mas que fazer?  
Como diz o romancista: “Minas são muitas”. Tem municípios maiores que estados do Brasil, e em metade
do seu território, a infra-estrutura é precária, os deslocamentos difíceis. Infelizmente, a estrutura logística
que nos é oferecida ainda não é satisfatória: faltam meios de comunicação, equipamentos de rádio para
alcançar as equipes móveis, algumas das quais percorrem distâncias superiores a 1.000km, durante a
missão. Às vezes, viajamos domingo, o dia todo, para começar o trabalho na segunda-feira seguinte. O
pessoal é bom, prestativo, entusiasta mesmo. Pernoita nas redondezas dos locais a serem fiscalizados e
chega de manhã cedo, surpreendendo todo mundo. Lá para o Norte, na região de Montalvania, Jovenilia
e Carinhanha, divisa da Bahia, a mais de 800km de Belo Horizonte, contamos com a participação dos
auditores da Subdelegacia de Montes Claros, bem como na região de Januária, divisa com Goiás. Para
esses deslocamentos utilizamos nossas Rangers. 

Essas regiões menos acessíveis têm sido focos de problemas, de preocupações?

De certo modo, pois do prisma da grande extensão territorial, o problema mais sério é a escassez de
recursos humanos. A equipe com que contamos, atualmente, tem a dimensão prevista para o
funcionamento previsto em 1974/1975. Uma demanda de 30 anos atrás! Há uma desproporção terrível!
O crescimento de Minas, graças a Deus, tem sido grande, tanto no tocante à população, quanto às
atividades econômicas. Mas o aparato estatal continua pequeno. Há cidades com 100 mil habitantes sem
auditor fiscal; há subdelegacias, cujas circunscrições abrangem até 60 municípios. É demais! Ao mesmo
tempo, não podemos nos queixar muito, porque a DRT coordena 20 subdelegacias – há estados que não
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viajei diversas vezes, levando máquina e filmes, mas nem me lembrei de usar... Fui atrás dos
trabalhadores, o que é a minha função. E as fotos, mesmo importantes...

O senhor atuou em vários estados, mas acabou permanecendo em Minas...

Isso é conseqüência da coordenação que exerço. Gosto da atividade rural. Não entendo da parte
judiciária, mas acredito que se poderia criar uma Vara do Trabalho Rural, poupando o trabalhador de se
dirigir à Vara do Trabalho, muitas vezes a 200km de onde ele mora. A maioria dos trabalhadores está nas
cidades, mas é no interior que se encontra o maior número daqueles que vivem nas piores condições.

Com relação ao trabalho urbano, o senhor está desenvolvendo um estudo sobre as escalas
de revezamento nas empresas...

Um estudo contra esse sistema. Há homens que “pegam” escalas de serviço iniciadas, um dia, às seis
horas da manhã; no outro, à meia-noite; no terceiro dia, ao meio-dia; até, finalmente, retornarem ao
horário das 18hs. Tais indivíduos vivem numa roda viva, sem horários regulares para as refeições,
distantes da esposa e dos filhos, trabalhando inclusive aos domingos. Alguns deles passam um mês
inteiro sem vê-los, pois ao chegar em  casa, estão dormindo. Muitos dizem: “Eu não vi o meu menino
crescer”. Impossibilitados de freqüentar um curso e se aprimorar profissionalmente, ou sequer ir à igreja
da sua devoção, eles se alienam completamente da vida. Ficarão debilitados na sua auto-estima, e logo
estarão destroçados – como parafusos. 
O que ainda agrava mais a situação é o fato dessa prática vir se expandindo. O trabalhador se engana,
pensando que é vantajoso trabalhar em turnos de 6 horas, porque ganha o mesmo. Ele leva três ou quatro
anos para se dar conta do desgaste e do prejuízo que sofreu. Por outro lado, o empresário pode dizer que a
lei o autoriza a utilizar tais escalas de revezamento. Sim, desde que isso não avilte a cidadania do trabalhador.
A Constituição garante a todos os cidadãos, convívio familiar, acesso à educação, ao lazer, à espiritualidade.
Ocorre que tudo isso está sendo jogado na vala comum. É preciso que o capital volte a respeitar a
humanidade do trabalhador, seu parceiro. Existe um compromisso social entre ambos. As entidades sindicais,
por seu turno, ainda não se sensibilizaram com o problema; pelo menos, não demonstram isso – seja do
ponto de vista médico, ou do ponto de vista econômico. Quanto é que o trabalhador ganha efetivamente
com isso? E quanto é que a empresa sai ganhando? Há ganhos reais nisso tudo?
Por exemplo, uma empresa, ao cogitar da aquisição do controle acionário de outra, mobiliza advogados
para definir as questões jurídicas; um economista, um técnico em mercado, todos para verificar as
perspectivas de retorno do investimento. E, depois, submete à sua assembléia de acionistas a proposta de
realizar ou não a compra. Como é que com o trabalhador há de ser diferente? Na hora dele aceitar a
redução do intervalo entre as refeições, de aceitar a escala de revezamento, não recebe orientação sobre
a flutuação de seu relógio biológico e a repercussão que isso tem em sua saúde física e mental.
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faz? Alicia um grupo, coloca as pessoas em ônibus de turismo e vem pelas estradas vicinais. De
preferência durante a noite, sob a argumentação de que assim se evita a soalheira. Dão até cachaça ao
pessoal para embaralhar as referências, para não saberem bem por onde andaram. Se a Polícia Rodoviária
pára e investiga, o motorista está habilitado e o veículo em condições, não há drogas nem armas, tudo
bem, a viagem prossegue. Até um determinado ponto, onde o itinerário é alterado. Quem ainda guardava
alguma percepção, custa a se dar conta... É uma ação muito bem articulada, uma verdadeira rede. Os
“gatos” sabem os lugares em que devem buscar os trabalhadores, sabem para onde levá-los e para quem,
exatamente. Antes de chegar à fazenda de destino, todos eles já são prisioneiros e não têm como voltar.

Estão perdidos no mundo!... Sem referências e cheios de dívidas!

Só para dar uma idéia, recebi, um dia desses, uma ligação telefônica. O homem se queixava das condições
de trabalho, falta de salário etc. – “Mas onde você está?” – “É uma vila”. – “Onde?” – “Perto de Paracatu”. –
“Me dá algum detalhe”. – “A fazenda é em Piranguinho”. – “Onde é isso?” – “Perto de Paracatu”. Era minha
obrigação localizar Piranguinho. Bem, a Antiga Vila do Brás, fica no sul do estado de Minas; só que
Paracatu é no noroeste. O pobre do sujeito pensava estar próximo ao Triângulo Mineiro mas, na realidade,
estava na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, um pouco ao norte de Campos do Jordão. Ou seja,
estava completamente desorientado.

O fantástico é que, mesmo assim,  tenha conseguido esse número de telefone e feito a
ligação. 

Conseguiu porque se faz uma divulgação muito intensa: “Qualquer dúvida, vocês liguem para o sindicato,
para a Comissão Pastoral da Terra ou para o Ministério do Trabalho”. No interior, distribuímos muitos
panfletos com todos esses dados. Isso é fundamental.

A Igreja participa bastante do combate a esse tipo de trabalho forçado, degradante?

A participação da Igreja existe, é patente, porém centrada nos estados do norte, principalmente no Pará, e
em relação direta com Brasília, conforme ouvi de colegas, há tempos. Em Minas Gerias, a Igreja  tem
atuação discretíssima. Seria importantíssimo que tivesse porque, no interior, ela é a única instituição
presente em todo lugar. E não há trabalhador que não confie no padre e no pastor, assim como não há
segredo que não chegue a seus ouvidos. 

Esse é um trabalho arriscado, todos sabem disso. Os auditores têm porte de arma?

Não temos, não. Nenhum auditor carrega arma. Sinceramente, não creio que haja necessidade, desde que
o Giat esteja garantido pela Polícia Militar ou pela Polícia Federal, cujos agentes são especialistas em
segurança. A missão dos auditores é cuidar da aplicação das leis do trabalho. Às vezes, carregamos
máquinas fotográficas, a meu ver, indevidamente. Precisamos, na verdade, de fotógrafos profissionais. Já
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E, nesse caso, o relacionamento com os empresários se tornou mais tenso? 

Tenso, propriamente, não, mas muito emocional. Aquela política mexeu com todo mundo, gerou uma
mobilização massiva, de um caráter quase cívico. Colhida de surpresa, sem o aparato adequado, a Sunab
só contou com o reforço do Ministério do Trabalho. Depois, outros órgãos vieram em socorro: a
Prefeitura, a Secretaria Estadual da Fazenda. Mas na hora H, fomos nós que sentamos para estudar a
legislação econômica e os autos de infração, e os prazos, tudo que desconhecíamos. Havia pressa para
que fôssemos para a rua, e estávamos conscientes disso. 

No governo Collor, o congelamento de preços foi abandonado.

O “vendaval Collor” criou, para o servidor público, a imagem do “marajá” da República, que estaria
dilapidando o Estado.11 Nós, que salváramos o Plano Cruzado, nos tornamos os sanguessugas. Sob a
alegação de que pretendia separar o joio do trigo, o governo pôs em disponibilidade colegas da mais ilibada
reputação e competência inquestionável; transformou-os em marginais. Atingida pela demagogia, toda a
instituição ficou sob foco negativo; a ordem era para colocar nas ruas, a partir das 6 horas da manhã, pelo
menos 30% do pessoal, custasse o que custasse. Como se isso provasse o bom exercício da profissão!...

É um trabalho gratificante, mas que enfrenta dificuldades e traz angústias. Como auditor
desde os anos 1980, por que você ainda não se aposentou?

Porque ainda considero o Ministério do Trabalho como uma luz no fim do túnel para o trabalhador.
Contando todo meu tempo de trabalho, acumulei 48 anos, sendo vinte no serviço público. O prazo da
aposentadoria já ficou para trás há 7 anos, mas eu me sinto estimulado a permanecer na DRT, quem
sabe, ainda mais um pouco. Quero atuar nos grupos móveis, no combate às irregularidades da atividade
rural, conclamando os companheiros que exercem funções na cidade, para irem ao campo também. 

1 A Usiminas, primeira grande siderúrgica do estado de Minas Gerais, foi inaugurada em 26 de outubro de 1962, pelo então

presidente da República, João Goulart. A Acesita S.A., única produtora integrada de aços planos inoxidáveis e siliciosos da América

Latina, foi fundada em 31 de outubro de 1944, pelos engenheiros Amyntas Jacques de Moraes, Percival Farqhuar e Athos de

Lemos Rache. Ver: www.usiminas.com.br e www.acesita.com.br [acesso em 3/1/2007]

2  Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

3 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Essa lei foi

regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas

empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]
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Muito provavelmente, ele se submeta em virtude das dificuldades de conseguir emprego
atualmente... 

Se for assim, cabe uma atuação mais incisiva do Ministério. Principalmente, por parte dos colegas
auditores engenheiros e médicos, responsáveis pela segurança e pela saúde dos trabalhadores. Cabe a
eles exigir condições de trabalho mais adequadas, do ponto de vista espacial, e exames médicos
periódicos, especiais. Trabalhamos em conjunto, constantemente. Se ao fiscalizar uma empresa, eu
percebo, pelas anotações e cartões de ponto, que há excesso de jornada ou de abonos por doenças, das
duas uma: ou o trabalhador está usando os atestados médicos para “fugir” do cansaço resultante de
contínuas horas extras, ou a intensidade daquele processo produtivo lhe causa impacto verdadeiro. Num
caso assim, é importante ter o médico ao lado e passar a ele a responsabilidade do questionamento, até
para determinar algum tipo de doença específica. É ele quem vai solicitar a apresentação dos atestados e
apurar os fatos junto ao médico da empresa. É o seu patamar, a sua especialidade. 
Nas mineradoras, o malefício mais comum, em geral por falta de equipamento, é resultante dos ruídos a
que o trabalhador fica exposto; daí a conseqüente perda auditiva. O médico inspeciona o ambiente de
trabalho, verifica a ficha médica dos empregados, avalia se existe relação de causa e efeito, ou se é
apenas um caso fortuito, e após uma série de indagações, aprova ou não as medidas destinadas a
neutralizar o dano. Recentemente, visitei uma empresa onde o número de empregados afastados por
doença em um único mês era assustador. Transmiti a informação ao médico, que concluiu haver excesso
de ruído, provocando as doenças. 

As mudanças de governo e as crises e políticas econômicas têm influência sobre as
atividades do auditor? 

Ingressei na carreira depois do regime militar; 1984 foi o ano das “Diretas Já”.7 Quando tomei posse, o
presidente Tancredo Neves já havia morrido e José Sarney ocupava a Presidência da República.8 Na sua
gestão, o Plano Cruzado criou uma moeda nova e congelou os preços, os aluguéis e os salários.9 Quem
fiscalizava essa política do governo eram os auditores do Ministério do Trabalho. Uma coisa incrível e que
ocorreu porque não havia outros fiscais. As Delegacias Regionais do Trabalho disponibilizaram grupos de
auditores para se encarregar de verificar o cumprimento das normas baixadas pela Sunab.10 Nessa época,
eu transitei por n estabelecimentos de grande porte em Belo Horizonte, sempre na companhia de dois ou
três colegas, examinando, desde 8 horas da manhã e ao longo do dia inteiro, notas fiscais, notas de
compra, preços, mercadorias. Descobrimos muita mercadoria escondida. Ninguém queria vender barato...
Nós obrigávamos a colocar tudo no balcão. Evidentemente, isso não tinha nada a ver com as funções do
Ministério do Trabalho, mas foi palpitante e gratificante, sentir que estávamos contribuindo para ajudar a
população em um momento histórico. Chovia gente, não para reclamar do salário, mas dos preços.
Naquele instante, o sentido social da profissão ganhou  em relevo. Foi uma experiência e tanto.
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apresentou seu relatório ao país e a entidades da sociedade civil, lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela

Associação Brasileira de  Imprensa (ABI). Iniciou-se um processo de pedido de impeachment do presidente, o que levou a Câmara

dos Deputados a afastar Collor do poder, em 29 de setembro de 1992. Mas antes de ser julgado e impedido definitivamente pelo

Senado Federal, Collor renunciou. Mesmo assim teve seus direitos políticos cassados por oito anos. O vice-presidente Itamar

Franco assumiu em definitivo o cargo e completou o mandato restante. Nas eleições de outubro de 2006, o ex-presidente Collor

foi eleito senador pelo estado de Alagoas. Ver: www.cpdoc.fgv.br 
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4 Instituído pela Lei n° 4.923 de 1965, que obrigou as empresas abrangidas pelo Sistema de Consolidação das Leis do Trabalho a

informarem ao Ministério do Trabalho, em relação nominal, a movimentação de seus empregados, o Cadastro Geral de

Empregados e Desempregados, Caged, tem periodicidade mensal e suas informações destinam-se a acompanhar e fiscalizar o

processo de admissão e dispensa dos trabalhadores, bem como subsidiar a adoção de medidas contra o desemprego e o

estabelecimento de mecanismos de assistência aos desempregados. Criada pelo Decreto nº 76.900 de 1975, a Relação Anual de

Informações Sociais, Rais, representa um censo anual do emprego formal, levantando, por meio de formulário próprio,

informações que se destinam a: servir de base de cálculo das cotas do PIS e do Pasep; subsidiar o controle relativo ao FGTS e à

Previdência Social; controlar a nacionalização do trabalho, substituindo a chamada lei dos 2/3, que data dos anos 1930; e

viabilizar o pagamento do abono salarial a que se refere o Artigo nº 239 da Constituição federal de 1988. Ver:

http://portal.mec.gov.br/setec [acesso em 3/1/2007]

5 Líbero é uma função tática atribuída ao jogador de futebol que atua como “médio-volante” e que, por não ter posição específica no

campo, pode corrigir eventuais falhas de seus companheiros na defesa e, ocasionalmente, no ataque. Ver: Houaiss eletrônico, 2001.

6 A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) foi regulamentada pela Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que, como

afirma seu Artigo 1º, “regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de

integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7º, inciso XI, da Constituição.” Ver:

www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Leis/Ant2001/lei1010100.htm [acesso em 28/11/2006]

7 O movimento das “Diretas Já”, em defesa da volta das eleições diretas para presidente da República, se inicia em 1983,

ganhando gradativamente dimensões políticas e sociais bastante amplas. No início de 1984, uma série de comícios mobiliza

milhões de brasileiros, já na campanha para a sucessão de João Figueiredo. Em 25 de abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira,

que propunha eleições diretas para presidente no pleito a ser realizado no mesmo ano, foi rejeitada na Câmara dos Deputados. Só

em 1989 os brasileiros voltariam a votar  para presidente da República. Ver: DHBB.

8 Tancredo de Almeida Neves foi eleito presidente da República de maneira indireta, pelo Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de

1985. Internado no dia 14 de março do mesmo ano, na véspera da posse como presidente, Tancredo veio a falecer, após sete

cirurgias, no dia 21 de abril de 1985. Ainda no dia 15 de março, José Sarney, eleito vice-presidente, foi empossado como

presidente interino, vindo a assumir definitivamente o cargo após a morte de Tancredo Neves. Ver: www.cpdoc.fgv.br

9 O Plano Cruzado foi instituído no dia 1º de março de 1986, pelo governo do então presidente José Sarney. Essa reforma

monetária cortou três zeros da moeda, e o “Cruzeiro” foi substituído pelo “Cruzado”, seguido de um congelamento de preços, sob

o comando do ministro da Fazenda, Dílson Funaro. Os consumidores foram convocados a se tornarem fiscais do Sarney,

denunciando as remarcações de preços, para que o congelamento tivesse êxito. Mas o plano, em pouco tempo, fracassou. Ver:

www.sociedadedigital.com.br/artigo.php?artigo=112&item=4 [acesso em 28/11/2006]

10 A Superintendência Nacional do Abastecimento, Sunab, foi criada pela Lei Delegada nº 5, de 26 de setembro de 1962 e extinta

pelo Decreto nº 2.280, de 24 de julho de 1997. Ela foi o órgão fiscalizador do congelamento de preços realizado durante o Plano

Cruzado. Ver: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1997/d2280.htm [acesso em 28/11/2006]

11 Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República em 1989, nas primeiras eleições diretas para Presidência após  o

regime militar, que se iniciara em março de 1964. A partir de 1986, como governador eleito do estado de Alagoas, Collor se

apresentou ao país encarnando a personagem do “caçador de marajás”, cuja bandeira política principal era o saneamento e a

moralização da administração pública. Cerca de dois anos após sua posse, tornou-se alvo de diversas denúncias de corrupção e de

uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Comprovado o esquema de corrupção e o envolvimento do presidente, a CPI
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Joélho Ferreira Oliveira

Meu nome é Joélho Ferreira de Oliveira. Nasci na cidade de Natal, em 1º de setembro de 1949, filho de
um casal do agreste, Manuel Carlos de Oliveira, agricultor, depois comerciante e posteriormente militar, e
Maria do Carmo de Oliveira, uma dona de casa que cuidava de oito filhos. A família morou em Belém do
Pará, quando eu tinha entre 8 e 10 anos de idade, mas retornamos ao Rio Grande do Norte de onde não
saímos mais. Fiz meus estudos na capital do estado e, na adolescência, ainda que sem muito
discernimento, optei pela medicina, cujas diversas especialidades abriam um leque para uma escolha
futura. Certamente, eu teria maior facilidade em obter emprego, foi o que pensei. Enfim, o vestibular me
forçava a uma decisão, e eu não queria correr o risco, mais tarde, de mudar de profissão. Ingressei na
Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1969 e terminei o curso em 1974.

Enquanto estava na faculdade, o senhor trabalhava?

Eu ajudava meu pai no comércio que ele mantinha – uma mercearia; não existiam supermercados. Mas
eu sonhava me tornar servidor público. Ao sair da faculdade, visto que a clínica não me atraía, passei
dois anos na Marinha do Brasil, como oficial médico, exercendo a especialidade de otorrino. Ao mesmo
tempo, fiz especialização em medicina do trabalho na UFRN, coordenada pela Fundacentro.1 Em junho de
1977, surgiu uma dupla oportunidade: o Dasp2 abriu concursos para a minha especialidade e para
médico do trabalho. Aprovado em ambos, tomei posse na DRT do Rio Grande do Norte, em 25 de abril de
1978, como médico do trabalho.  

Houve muitos candidatos? As provas foram difíceis?

Não lembro quantos se inscreveram, mas o número de vagas era pequeno. Quanto às provas, até hoje,
nenhum concurso me pareceu difícil. E não porque eu esteja sempre bem preparado... Nem tanto. 

Quais eram, então, as atribuições de um médico do trabalho?

O Brasil, na época, era campeão mundial em acidentes do trabalho. Fomos os primeiros médicos
contratados pela recém criada Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Antes, os que existiam
limitavam-se à prestação de serviços esporádicos. Nessa mesma ocasião, entraram em vigor as Normas
Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho, as famosas NR, base legal para que se exigisse
das empresas medidas de prevenção aos acidentes e às doenças do trabalho.
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Esta entrevista foi realizada por Angela de Castro Gomes e Marcelo Thimóteo da Costa, em Natal, no dia 12 de setembro de 2006.



No início, qual era o trabalho que o senhor e seus dois colegas realizavam? 

As normas eram uma novidade. Muita gente não as conhecia, e isso nos obrigava a atuar em duas
frentes: fiscalizando e dando ciência acerca da nova legislação. Fazíamos palestras, participávamos de
seminários, distribuíamos cartazes. Paralelamente, visitávamos as empresas, verificando o cumprimento
das NR. A recepção não era das melhores, mas aos poucos, à medida que ficou evidente haver vantagens
para ambas as partes, passamos a ser bem aceitos. Nessa fase, a informação revelou-se fundamental para
convencer os empregadores de que a regulamentação lhes traria benefícios. Não adianta coagir,
simplesmente; a pessoa precisa ser esclarecida para colaborar. 

Os empregados também resistiam?

E com que obstinação, principalmente, no setor da construção civil, onde havia mais acidentes. Os
empreiteiros não forneciam botas, nem os operários se dispunham a calçá-las. Se a fiscalização exigia,
era prontamente atendida, mas o trabalhador reclamava, dizendo que faziam calo, atrapalhavam. O setor
têxtil também apresentava uma situação crítica. Por isso, nosso esforço de conscientização se dirigia
igualmente aos sindicatos de trabalhadores. E a maneira de aglomerar esse pessoal era através de
seminários. Anualmente, aproveitando o 1º de Maio, o Ministério do Trabalho, através das Delegacias
Regionais, promovia um grande mutirão. Era a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A Spat do
Rio Grande do Norte reunia, no auditório do Sesc,5 empresários e trabalhadores de vários setores,
técnicos de nível médio e estudantes. 

As lideranças sindicais se envolviam com esse tipo de ação?

Certamente. Os contatos eram freqüentes e, depois que elas adquiriram confiança no nosso trabalho,
tornaram-se muito produtivos. Os próprios sindicatos passaram a demandar palestras e denunciar
situações de risco. Eventualmente, até acompanhavam a fiscalização.

O delegado regional admitia isso, em plena ditadura?

Pode parecer incrível, mas nunca houve qualquer empecilho, por parte dos delegados, que não faziam
pressão, nem interferiam negativamente. Sem dúvida, o governo estava interessado em diminuir os índices
de acidentes para dar uma satisfação à OIT.6 Era uma política de Estado, cujas diretrizes emanavam do
Ministério, em Brasília, mais diretamente da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho.

Ainda assim é extraordinário, pois essas lideranças, durante tanto tempo impedidas de se
aproximar sequer das empresas, de repente, tinham acesso a elas, e justamente na
companhia de fiscais...

Exato. Apesar de o país estar submetido ao arbítrio, a segurança do trabalho converteu-se numa questão
de segurança nacional. Os sindicatos, graças ao nosso trabalho, viram as portas das empresas se abrirem
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O país vivia sob regime militar... 

O presidente era o general Ernesto Geisel.3 A violência diminuíra, embora estivéssemos no auge do
arbítrio, e foi justamente então que a área de segurança do trabalho ganhou esse impulso espetacular. As
vinte e oito NR representaram, de fato, um salto de qualidade. Conquanto ninguém sequer imaginasse a
possibilidade de serem assimiladas, elas persistiram, e duram ainda, algumas inalteradas. E os acidentes
de trabalho, obviamente, caíram muito. 

Quais os aspectos mais importantes visados pelas NR?

As normas aplicavam-se a grandes e pequenas empresas, em todos os ramos de atividade, a céu aberto e
em áreas de mineração, determinando que todas mantivessem serviços de engenharia de segurança e
medicina do trabalho, Cipa,4 equipamentos de proteção individual, programas de prevenção de riscos
ambientais. Também impunham limites a atividades insalubres e operações perigosas, inclusive com
explosivos e combustíveis. Além disso, as edificações deveriam apresentar requisitos técnicos mínimos de
ergonomia e em diversos itens, tais como eletricidade, sinalização, transporte e manuseio de máquinas e
materiais. Em caso de infração, a produção poderia ser embargada ou interditada. Mas como nosso
contingente não dava para atingir todas as empresas, a fiscalização era direcionada, programada para as
atividades de maior risco.

Que setores eram esses?

Indústrias metalúrgicas e indústrias pesadas, onde se concentrava o maio número de acidentes e
intoxicações, além de tétano, principalmente na construção civil. Daí a obrigatoriedade de se vacinar os
trabalhadores. Na indústria têxtil também havia muita doença, devido às fibras e tintas. 

O senhor era o único médico da DRT de Natal?

À época do concurso, e para atender todo o Rio Grande do Norte, ingressaram três técnicos de
segurança, então chamados agentes de higiene e segurança do trabalho, formados em escolas técnicas
federais, e três médicos: Regina Lúcia Cunha Dantas, Severino Bezerra de Mello Neto e eu. Mais tarde, a
DRT passou a contar com um engenheiro, igualmente admitido por concurso. O número total de
funcionários era razoável, apenas a área de saúde não tinha ninguém: fomos os pioneiros.  
O processo se desenvolveu nacionalmente, e de forma tão bem sucedida que o Ministério do Trabalho
não cessou de contratar pessoal. Por volta do ano de 1992, nossa equipe médica já contava com 20
profissionais, alguns deles lotados em Mossoró, a fim de melhor atender o oeste do estado. A decadência
teve início quando me aposentei, em 2003; de lá para cá, não tem havido reposição. Alega-se falta de
recursos, mas no meu entendimento o que falta é vontade política. A área de segurança do trabalho está
à deriva, desvalorizada, enquanto os acidentes e as doenças continuam crescendo.
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acidentes fatais, e as fábricas têxteis, em que proliferavam muitas doenças do trabalho, situam-se, ambas,
no mesmo patamar de proteção da indústria pesada. A NR-18, que trata da segurança nos canteiros de
obras, transformou o peão em cidadão. Assim, a partir do ano 2000, nos voltamos para o setor rural. 
A situação no campo era equivalente àquela com que havíamos nos deparado nas áreas urbanas, no
início do nosso trabalho, e as primeiras iniciativas visaram o direcionamento da fiscalização e o
aprimoramento das leis. A resistência também foi a mesma. Por parte do empregador, que custava a
fornecer equipamentos de segurança aos empregados e dificultava os exames médicos de que eles
careciam, principalmente nas áreas onde se usavam produtos agrotóxicos. E por parte dos empregados,
que se obstinavam na manutenção de seus velhos hábitos. Alimentação inadequada e água sem
tratamento completavam um quadro bastante similar ao da construção civil, cerca de trinta anos antes.
Para nós, isso não surpreendeu tanto, uma vez que a maioria dos operários que encontráramos nos
canteiros de obras era migrante da área rural. Tratou-se de um reencontro, portanto.
Em compensação, obtivemos ganhos extraordinários graças à ajuda fenomenal da Contag8 e dos
sindicatos dos trabalhadores rurais, que encamparam a nossa luta e foram parceiros integrais. 

O agrotóxico agravou muito os problemas de saúde do trabalhador rural?

Tremendamente! Esses produtos foram introduzidos na produção sem qualquer cuidado, e sua aplicação em
quantidades exageradas causou inúmeras intoxicações e até mortes. Dado o alarme, o Ministério do Trabalho
interveio. Não se diz que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária? Pois da mesma forma que,
nos anos 1970, a preocupação da OIT quanto ao prejuízo que os acidentes do trabalho causavam à produção
fabril, acabou por induzir a ação governamental, em 2000, foram as conseqüências da utilização abusiva de
agrotóxicos no campo, que determinaram as ações mais contundentes da fiscalização.
Outro fator que restringiu a margem de segurança do trabalhador rural foi a mecanização. O uso de
tratores e colheitadeiras acarretou novos riscos, alterando o perfil de morbidade e os índices de
mortalidade. Por suposto, nossa atuação focava as regiões de plantio em que máquinas e defensivos
agrícolas eram incorporados mais intensamente.

Isso ocorreu mais no agreste ou no sertão? 

O número de auditores já havia aumentado o suficiente, de sorte que a fiscalização podia cobrir todas as
áreas críticas, independentemente da região, pois o foco era a empresa. Pouco importava o município,
mas a concentração de trabalhadores expostos a atividades de risco. Onde eles fossem mais numerosos, e
as situações de perigo mais agudas, para lá direcionávamos as nossas ações. No Rio Grande do Norte há
grandes canaviais, onde se aplicam agrotóxicos, e é comum a falta de equipamento de proteção,
condições de higiene, água potável, boa alimentação e transporte adequado. Também existem grandes
plantações de frutas, que empregam mão-de-obra temporária, submetida a malefícios menos graves,
porém preocupantes, dada à quantidade de empregados contratados nas épocas de colheita.
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para eles. Os próprios empresários os convidavam a participar das nossas visitas. Naquela época, isso significou
um avanço incrível! O sindicalismo deu um salto, o que favoreceu muito o nosso desempenho e o deles. 

De fato, a Cipa era algo quase inimaginável!...

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, prevista na NR-5, era constituída por representantes do
empregador e dos empregados, que discutiam e acertavam meios e modos de garantir a integridade
física dos que trabalhavam na empresa. Os eleitos tinham estabilidade no emprego e, após um curso de
aperfeiçoamento, exerciam as suas funções com certa liberdade. Diariamente, procuravam a DRT, ou
enviavam solicitações, pedindo a intervenção dos auditores. Em geral, as denúncias diziam respeito a
situações de risco, já comunicadas ao empregador, mas ainda sem solução.

As demandas precediam os acidentes ou só ocorriam depois de algum infortúnio? 

Inicialmente, quando ainda não tinham nenhuma idéia do que era prevenção, só nos comunicavam
desgraças, fornecendo, a partir daí, informações sobre condições de trabalho precárias, ou mesmo
perigosas, devido à falta de equipamentos de proteção etc. Todavia, a ocorrência mesmo dos desastres
contribuía para aumentar o grau de consciência dos trabalhadores e enfatizar o mérito das Cipa. Em
poucos anos, o número de acidentes caiu e as mensagens que recebíamos passaram a se referir a
situações de risco tão somente. 

Qual a instituição responsável pelos cursos ministrados ao pessoal da Cipa? 

O Ministério do Trabalho fez convênios com o Sesi e o Senai,7 mas dado o interesse de entidades
privadas, rapidamente criou-se uma rede de ensino voltada para esses cursos especiais. A DRT mantinha
um cadastro dos membros das Cipa existentes em todos os setores, com base em cópias das atas de
instalação e posse, de sorte que podíamos entrar em contato com eles a qualquer momento.     

A reeleição era permitida?

Sim, mas apenas para um segundo mandato. A rotatividade preservava os empregados da manipulação
do empregador. 

O senhor chefiou a Seção de Segurança do Trabalho...  

Essas instâncias foram incorporadas ao organograma das DRT concomitantemente ao ingresso no serviço
público dos primeiros médicos do trabalho. Empossado em abril de 1978, assumi a sua chefia em
setembro. Passada aquela fase de divulgação das NR, e ao longo de dez anos, fui responsável pela
coordenação da área de segurança e saúde em todo o estado do Rio Grande do Norte. Entre 1980 e 1990,
as medidas preventivas que se adotaram permitiram uma melhoria muito grande na qualidade do trabalho
em todos os ramos da atividade industrial. Hoje, a construção civil, onde ocorriam mais freqüentemente

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
280



base no levantamento que eles haviam feito, autuamos as empresas onde tinham ocorrido os acidentes
mais graves, isto é, além dos fatais, aqueles que tinham determinado o afastamento do trabalhador por
mais de três meses. Pouco importa se fora por perda de um dedo ou qualquer outro motivo. 
Em três meses, eu dispunha de um mapeamento que me permitia localizar, em qualquer ponto do estado,
todos os acidentes fatais ocorridos, não importa em que atividade econômica. A construção civil aparecia
como campeã de acidentes de trabalho, seguida pela indústria têxtil. Programada a fiscalização dessas
áreas, designamos os colegas que deveriam visitar as maiores fábricas e canteiros de obras, e eles foram
lá, para autuar. Não pude acompanhar os resultados dessa blitz, pois deixei a chefia seis meses depois,
mais uma vez por incompatibilidade com o novo delegado. Retornei em 1996.
Conquanto persistisse a falta de comunicação com a Previdência, já não caminhávamos às cegas. O INSS
começara a publicar seu Anuário Estatístico, com base no qual passamos a orientar nosso trabalho, no
setor da construção civil, nas regiões salineiras e, inclusive, na área rural. Aí, em virtude da  rotatividade
da mão de obra, atuávamos conforme as épocas de colheita, e seguindo a orientação dos sindicatos, que
colaboravam bastante para o nosso planejamento. 

Foi no ano 2000 que o senhor se transferiu para Brasília? 

Nunca foi transferido para Brasília, sempre estive lotado na DRT do RN. Apenas prestava assessoria, com
muita freqüência, ao MTE, em Brasília, entre 1996 e 2003, época em que o Ministério resolveu intervir
mais intensamente na área rural. Na esfera urbana, obtivéramos um avanço expressivo, mas a legislação
aplicável às regiões agrícolas era insuficiente – apenas cinco NR, dizendo respeito aos de direitos e
deveres de empregadores e empregados, à Cipa e aos Equipamentos de Proteção Industrial, EPI, exigidos
pelas condições locais e à utilização de produtos químicos. Criou-se, então, um grupo técnico, incumbido
de aprimorar essas normas, do qual fiz parte, juntamente com outros colegas médicos e engenheiros de
Brasília, Minas Gerias e Alagoas. Concluída a tarefa, em 2002, os aperfeiçoamentos que sugerimos foram
divulgados através das DRT, e submetidos ao crivo de auditores, sindicatos de trabalhadores e
empregadores rurais de todo o país. Encerrada essa fase de coleta de propostas, instituiu-se uma
comissão tripartite, encarregada de elaborar um texto articulado, contendo as novas NR – uma minuta
de portaria a ser aprovada de forma tripartite (empregador, empregados e governo) e publicada pelo MTE. 
Até me aposentar, em dezembro de 2003, também integrei esse grupo, formado por cinco representantes
do governo, cinco dos empregadores e cinco dos trabalhadores rurais. Discutíamos, chegávamos a um
consenso e, então, votávamos – por setor, não individualmente. Considerando a ausência quase total de
segurança e saúde, além de baixa escolaridade, tanto por parte dos empregados como dos empregadores,
eu destacaria duas inovações: os exames médicos obrigatórios, na admissão e na demissão, e a Cipa rural. 
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Que doenças afetavam mais caracteristicamente o ambiente urbano e as áreas rurais? 

No espaço urbano, havia grande incidência de dermatoses, doenças respiratórias e doenças
osteomusculares, estas últimas agravadas pela proliferação de computadores. Todas elas costumam
provocar muita dor. Na área rural, havia o câncer de pele e a cegueira, principalmente nas regiões
salineiras, além de calos e todo tipo de dermatoses, em conseqüência do uso de ferramentas agrícolas.

O senhor chegou a atender alguma emergência, durante uma fiscalização?

Raramente; talvez duas ou três vezes, apenas, quando coincidiram, a nossa presença e um acidente,
motivando o atendimento de primeiros socorros. Normalmente, exigimos que a empresa encaminhe o
trabalhador acidentado para tratamento. Ele não pode continuar na linha de produção com qualquer
curativo. Mais: a DRT e a Previdência Social têm de ser avisadas. O empregado não pode baixar ao hospital,
ou mesmo permanecer em casa, convalescendo, sem que haja comunicação. Não basta pagar o salário do
inativo, não; outros direitos precisam ser respeitados, e para isso estamos vigilantes. Por exemplo, um
operário acidentado, depois de 15 dias afastado do trabalho, deverá gozar de estabilidade por um ano. 

O empregador manda-o para casa, paga o mês, mas omite essa garantia. 

E o pior é que o empregado ainda pensa que o patrão é bonzinho!... 

Essa exigência de comunicação ao Ministério do Trabalho é recente?

Antes, só era preciso comunicar ao INSS.9 E a Previdência não nos dava ciência de nada, apesar de ser do
seu maior interesse, posto que a fiscalização poderia evitar o pagamento de muitos benefícios sem
sentido. Acabávamos sabendo através da imprensa, ou quando de uma inspeção já programada. Mais do
que a resistência oposta às NR, esse tem sido o maior calo da política brasileira de segurança e saúde;
um problema interno, do próprio governo, que o governo jamais resolveu. Atualmente, embora obrigados
por lei, os patrões teimam em nada nos comunicar, e o INSS, idem. Os doentes fazem fila na porta da
Previdência, cuja despesa aumenta. E o Ministério, incumbido de fiscalizar o cumprimento da legislação
preventiva, fica no ora veja. 

E a solução seria simples...

Simples demais! Como chefe da Seção de Segurança do Trabalho, oficiei n vezes, para que tomassem
providências. 

O senhor deixou essa chefia em 1988, retornando em 1993...

... devido à troca do Delegado Regional. Nesta segunda gestão, a primeira coisa que eu fiz foi cuidar do
aprimoramento do serviço, priorizando determinados setores. Designei dois fiscais para ir ao INSS,
consultar as CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho. Passaram 15 dias nessa faina. Em seguida, com
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escolas, isso poria fim à expectativa dos 40 mil que permaneciam na mais absoluta pobreza? Obviamente, não.
Não basta fiscalizar. Faltam políticas públicas e vontade para aplicá-las. Por isso, eu abandonei a
profissão de auditor. Percebi que não fazia sentido assegurar, apenas, algum nível de satisfação à opinião
pública internacional. Desanimei... 

O senhor não é o primeiro a nos passar a imagem da ação da fiscalização como a de
“enxugar gelo”.

Pois é, é uma ação fundamental, mas é cosmética; não resolve. O que é preciso é atacar a pobreza de
frente. Mas essa situação não se altera, porque há interesses em mantê-la tal qual está. Se as próprias
instâncias nacionais de fiscalização correm riscos de ser desestruturadas!... 

A “lista suja”11 de empresas que foram flagradas utilizando mão de obra escrava, não
revela uma disposição governamental efetiva? 

Sim, mas é um pingo d’água no oceano.

E a possibilidade de expropriação das terras de quem escravizar trabalhadores?

Isso sim, isso sim, contribuiria um bocado. Mas quantas fazendas foram expropriadas?

A medida ainda não foi aprovada; há resistência no Congresso, mas ela está lá.12

Caso seja, teria um bom impacto. Mas eu duvido. E mesmo que aconteça, vai demorar a ser aplicada, o
tempo necessário e suficiente para que se abram outros caminhos, outras brechas. Em 1978, ao ser
lançado o pacote das NR, desencadeou-se, imediatamente, a estruturação dos órgãos encarregados de
garantir a sua fixação, e todos muito bem equipados. Hoje, por que não se proíbe o trabalho escravo de
uma vez? Por que não se bota na cadeia quem for flagrado com escravos nas suas terras? Ou,
simplesmente, por que não se cria uma alternativa para o contingente dos potencialmente escravos,
quatro vezes superior ao dos já escravizados? Se o empregador, por mais escravocrata que seja, não
conseguir arrebanhar ninguém, ele irá procurar outra forma de enriquecer. Sem risco de ser preso ou,
principalmente, expropriado. 

O senhor acredita que, nesse caso,  a tendência seria o crescimento da mão de obra
contratada legalmente?

Durante toda a minha vida, desde criança, sempre soube de “frentes de trabalho”, promovidas pelo
governo. Na fazenda do meu avô, havia empregados desse tipo. Naquela época, era bem maior o número
de trabalhadores ociosos. Por que não contratá-los, agora, para a construção de estradas ou de açudes
no nordeste?... Os sindicatos rurais conhecem a localização dos bolsões de desocupados e tais programas
não exigiriam muita criatividade, pois já existiram; bastaria aperfeiçoá-los. E acabaria essa vergonha:
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A Cipa tem funcionado para os trabalhadores rurais?

Está funcionando de forma precária, mas está. Ainda depende muito das ações que o governo venha a
implementar para sua divulgação e sedimentação. Entretanto, o que se tem notado é um relativo
desinteresse. Até quando as novas NR estavam prontas para serem publicadas, tudo parecia ir muito bem,
mas o novo governo decidiu esperar... Da última vez em que estive em Brasília, voltei apavorado!... A
Secretaria de Inspeção do Trabalho estava esvaziada. Os cursos, antes tão freqüentes, deixaram de existir. As
NR foram parar em alguma gaveta. Fiquei com a impressão de que iam fechar as portas do Ministério do
Trabalho. O Programa de Alimentação do Trabalhador fracassou.10 Enfim, desencantado, pedi aposentadoria.

Mas o senhor acredita que as novas normas ainda possam produzir resultados?

Pode ser, mas não sem o devido suporte. Atualmente, só o que funciona é o Grupo Móvel de Fiscalização
e Combate ao Trabalho Escravo, por permitir maior visibilidade externa. Em 1995, fui um dos primeiros
médicos a participar dele, e também me decepcionei. 

O senhor atuou em que estado?

Nas regiões norte e centro-oeste, no Pará, Maranhão e Mato Grosso. Os grupos se formavam com quatro
a quinze pessoas, vindas de várias partes do país. No ponto de encontro, já encontrávamos a Polícia
Federal e as caminhonetes, e seguíamos em busca da fazenda objeto da denúncia, para toparmos,
invariavelmente, com situações degradantes. Eu estava acostumado a ver coisa feia, mas me sentia
indignado. Um colega, certa vez, contou que viu um policial chorar. Eram condições de trabalho
repugnantes! Algo inimaginável e que, infelizmente, encontrávamos com freqüência, a cada incursão. Até
hoje, quase nada mudou. O Ministério do Trabalho está atulhado de denúncias de trabalho escravo,
encaminhadas pelos sindicatos rurais, e não pode fiscalizar nem 10% delas. Não tem condições. Há
estimativas de que existam, no Brasil, cerca de 10 mil trabalhadores escravizados, e por volta de 40 mil
sem nenhuma oportunidade de trabalho, morrendo de fome, dispostos a tudo: se surgir uma chance, eles
aceitam a escravidão. O grupo móvel atua há mais de dez anos – o país produz cento e tantos milhões de
toneladas de grãos, anualmente – mas a degradação persiste. 
Invadir um latifúndio, libertar os trabalhadores, obrigar o empregador a pagar seus direitos, sem dúvida, é
uma realização. O resultado é imediato, é importante. Bem diferente de quando você visita uma empresa,
notifica e espera anos e anos, até que as providências sejam tomadas. Enfim, essa satisfação me dava
alento, na fiscalização rural. Pouco depois, porém, a algumas léguas de distâncias, eu constatava a
mesma precariedade e entrevistava um trabalhador que tinha em mãos uma carteira de trabalho
fornecida por nós, provisoriamente, em outra fazenda. Ou seja, estávamos libertando um ex-libertado.
Assim, ao somar essas experiências dezenas de vezes, eu cismava: não estávamos fazendo papel de bobo.
Acaso a fiscalização seria a melhor forma de combater o trabalho escravo ou de extinguir o trabalho
infantil? Se o governo pagasse um salário mínimo a cada trabalhador libertado, e botasse os meninos em
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tocos, sem nenhum equipamento de proteção. Constroem, eles próprios, coberturas de palha, sem
paredes laterais, e dormem ali, em cima de redes ou esteiras. Quando caem doentes, ficam jogados. É
chocante encontrá-los assim, bem próximos das cabeças de gado, que dispõem de ração bem balanceada,
assistência veterinária, boas cocheiras...  

Os proprietários das terras são pessoas instruídas, além de ricas, obviamente...

Há políticos e  artistas, até atores de novela famosos. 

E nada lhes acontece?

Não. Nem com essa legislação, que se pretende introduzir!... Após cada ação do grupo móvel é elaborado
um relatório, com fotos inclusive, e lavra-se um auto de infração. A empresa leva multa, e a papelada
toda vai para Brasília, onde o Ministério do Trabalho notifica o Ministério Público, responsável pela ação
criminal. Um longo caminho burocrático! Certa vez, em 1998,  fui convocado para depor como
testemunha num processo que tivera origem em Marabá. Chegando ao fórum, eu e mais quatro colegas,
fomos chamados pela procuradora, que esclareceu a importância do nosso depoimento, dado que
nenhum dos trabalhadores libertados fora encontrado: estavam ausentes. O empregador, sim,
compareceu, na companhia de três advogados vindos de São Paulo. Enfim, respondi às perguntas do juiz
e encerrei a minha participação no caso. 
Três anos depois, no curso de uma operação, em Santarém, o dono da fazenda me pareceu conhecido. Ele
também teve a mesma impressão, e veio conversar comigo. “Nós nos vimos antes em algum lugar”... –
“Sim”. “Mas onde foi isso?” – “No fórum”. – “Exatamente!... Mas naquela ocasião você havia multado a fazenda
de meu irmão. Somos muito parecidos, mas ele é gordão”.  De fato, quando o juiz me pedira que identificasse o
empregador autuado, não pude fazê-lo, porque o sujeito postado diante de mim não era o réu, mas seu irmão.
Perguntei: “E a ação, em que deu?” – “Ainda está rolando, mas não vai dar em nada. No máximo, eu
pagarei umas cestas básicas”, informou o fazendeiro. Estímulo equivalente a esse, só um chuveiro frio.  
Com uma justiça assim, os empregadores não correm risco algum; pagam advogados caros, sim, mas se
livram com algumas cestas básicas... Numa fazenda onde libertamos 200 trabalhadores, o dono das terras
desembolsou, na hora, R$ 150 mil, para pagar tudo o que lhes devia. Calcule o lucro que ele extraía do
trabalho escravo!... São cifras exorbitantes! A gente não faz idéia!

Escravizar então dá um bom lucro?

E haveria escravos se desse prejuízo? 

Mas os advogados custam caríssimo.

Certo. Mas esse gasto é preferível às despesas legais que os trabalhadores dariam. Provavelmente, bem
superiores aos honorários de um bom advogado. Você não encontra um empreendimento que paga, em
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trabalhador tratado pior que porco, e sem identidade. De cada cem, com idades que variam de 20 a 50
anos, só conseguíamos obter os dados de oito ou dez. Você pergunta: –“Seu nome?” “Não sei”. “Como é
que te chamam?” “Zé do Coco... Coquinho”. E para outro: – “Então, qual é o teu nome?”.  “Não sei. Eu não
tenho nome. Nunca tive nome. Nunca me deram” “E a tua mãe?” “Também não sei quem é.” Hoje em dia,
mesmo nas capitais, há pessoas carentes, sem certidão de nascimento, sem nome, sem nada... Para que o
sujeito assinasse a carteira provisória, e o empregador lhe pagasse os direitos trabalhistas, de sorte a
procedermos a rescisão de contrato, era preciso um nome, que nós inventávamos, ali, na hora. 

Os fiscais “batizavam” os trabalhadores. 

Informalmente. Porque não tínhamos pista alguma, nem eles próprios; analfabetos, mal sabiam se
expressar. De resto, não havia nenhum Geraldo ou Joaquim; os homens atendiam por apelidos, tipo
Coquinho, Barriga d’Água. Então, escolhíamos um nome comum, por exemplo, José Maria da Silva, só
para escrever na carteira, para assegurar o direito às verbas rescisórias. Agora, imagina: liberto o
trabalhador, lavávamos as mãos, íamos embora. Enquanto agentes do governo, o que havíamos, de fato,
feito? Nada! No dia seguinte, aquele mesmo trabalhador estaria junto à porteira de alguma fazenda das
vizinhanças. Fazer o quê? Ele não tem nenhuma alternativa! Em tais circunstâncias, é óbvio que o
governo deve mirar, não nos senhores de terra, mas nos trabalhadores. É preciso qualificar esses homens
e lhes dar garantia de empregos decentes. Eles querem trabalhar e têm capacidade de produzir. Se a
maior qualificação for inviável, que se lhes dê um sitiozinho. Que se faça de uma vez a reforma agrária
com distribuição de terra. Mas não, isso não se faz. 

Nas suas conversas com os trabalhadores libertados, o que  eles lhe dizem? Sabem de onde
vieram ou por que vieram? Têm alguma idéia ou imagem do que são?

Quanto mais precária a situação, menos história eles têm para contar. Quando muito, indicam o estado
onde supõem ter nascido. As referências que possuem são construídas entre eles mesmos. Consideram-se
envolvidos numa situação inteiramente normal e, diante dela,  comportam-se passivamente. Um ou
outro ainda reclama da ausência do governo. Mas como são honestos, sentindo-se presos a dívidas, não
tentam fugir; são escravos acorrentados ao que julgam ser um compromisso de honra. Ninguém irá
embora antes de fechar a conta com o empregador. Só que essa conta não se fechará jamais, e os
homens não percebem que se deixaram aprisionar. A grande maioria não enxerga isso nunca! Os poucos
que tentam escapar o fazem mais por desespero, não raro arrostando ameaças de morte. Pois, ir para
onde? Em toda parte a vida é igual para eles... 
São pessoas abandonadas. Perderam as referências e se perderam no tempo e no espaço. Evidentemente,
sofrerão problemas psicológicos, até porque mal têm o que comer; pagam caro por uns punhados de
arroz, um feijão horroroso, um pedaço de toucinho. A água que bebem é tirada dos  igarapés, num
vasilhame de agrotóxico. Trabalham descalços, limpando os pastos, arrancando arbustos, carrapichos,
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trabalhador. E, ainda, em processos que dizem respeito a equipamentos de proteção do trabalhador. É que
os fabricantes, ou importadores, precisam submeter o produto a testes, para a obtenção de um
certificado de aprovação, o CA. Obviamente, isso implica numa burocracia infernal. A meu ver, o processo
poderia ser muito mais ágil se a concessão do CA ficasse com o Inmetro,13 e ao Ministério do Trabalho
ficasse, através da fiscalização, a exigência de uso. 
Para a elaboração de novos programas, ou aperfeiçoamento dos que estão em curso, nunca mais me
pediram ajuda. Contudo, depois de trinta anos de serviço público, reconheço que houve evolução; hoje, em
todo local de trabalho, a prevenção de acidentes está na ordem do dia, e os operários, em nenhum canteiro
de obras, resistem mais ao uso dos equipamentos de proteção. O número de óbitos caiu. O comportamento
de empregadores e de empregados se transformou. Eu diria, contudo, que, até hoje, na minha área de
trabalho, o grande marco continua a ser o das Normas Regulamentadoras de 1978. E se no setor rural, seus
impactos foram menos sensíveis, isso se deveu à falta de respaldo para se deslanchar algo mais profundo.
Mas apesar dos pesares, vejo que houve mudanças, embora elas pudessem ser maiores e melhores. 

1 A Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, é vinculada ao Ministério do Trabalho e
Emprego, e foi criada em 1966, durante o Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes, realizado em São Paulo. Teve sua
primeira sede instalada no bairro de Perdizes, na mesma cidade. Atualmente, mantém 13 unidades descentralizadas, em 11 estados
da federação e no Distrito Federal. Ver: www.fundacentro.gov.br [acesso em 19/1/2007]

2 O Departamento Administrativo do Serviço Público, Dasp, foi um órgão previsto pela Constituição de 1937 e criado em 30 de
julho de 1938, diretamente subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa
destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 3/1/2007]

3 Ernesto Geisel (1907-1996) foi chefe do Gabinete Militar do presidente Castelo Branco entre 1964 e 1967, e, em seguida,
ocupou uma cadeira no Superior Tribunal Militar, STM. Em novembro de 1969, foi nomeado presidente da Petrobras, de onde saiu
para assumir a Presidência da República em 15 de março de 1974, para um mandato de cinco anos. Ver: DHBB.

4 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, Cipa, consta no capítulo V, seção III, da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT,
que foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. A Cipa é obrigatória e deve ser composta por
representantes da empresa e dos empregados. Ver: www.mte.gov.br

5 O Serviço Social do Comércio, Sesc, foi criado pelo Decreto-Lei n° 9.853, de 13 de setembro de 1946, que autorizava a
Confederação Nacional do Comércio a instalá-lo. Ele é mantido pelos empresários do comércio de bens e serviços. O Sesc é uma
entidade voltada para o bem-estar social de sua clientela e atua nas áreas da educação, saúde, lazer, cultura e assistência. Ver:
www.sesc.com.br [acesso em 18/1/2007] 

6 A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi fundada em 1919 e é a única das agências do Sistema das Nações Unidas que
tem estrutura tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os dos
governos. Ver: www.oitbrasil.org.br/inst/index.php [acesso em 27/11/2006]
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espécie, e de uma hora para outra, R$ 150 mil. Imagine quanto estaria lucrando o fazendeiro
escravagista? Mais: o débito só foi quitado em virtude da autuação. Se não aparecêssemos, nada seria
pago. Ora, em quantos lugares aparecemos, e em quantos deixamos de aparecer? O lucro é evidente e,
praticamente, certo e alto.
O gado precisa estar bem tratado, pois do boi vende-se a carne ou o sêmen. São mercadorias de valor.
Quanto aos homens, um indicativo do que valem é o fato do empregador imaginar que está lhes fazendo
favor. Já ouvi muito isso: “Se não os empregamos, eles vão fazer o que? Amanhã, estarão batendo na
minha porta, atrás de um prato de comida”. Hipocrisia, evidentemente. Mas isso ocorre; de fato ocorre. Os
riscos são calculados. Não há mais chibata, uso de corrente ou de grilhões, mas a escravidão existe. Existe
porque dá lucro. E porque os trabalhadores escravos a aceitam como natural: “Se eu não estiver aqui, vou
estar numa pior”. Para mudar essa história, eu sugeriria o confisco das boiadas; ao perder 30 mil cabeças
de gado nelore acabaria a impunidade.

O senhor também colaborou na montagem do PAT... 

O Programa de Alimentação do Trabalhador também foi criado pelo regime militar, em 1976, e existe até
hoje. Parece que eu estou defendendo a ditadura... Não é isso não... Na época,  eu ainda nem havia
ingressado no Ministério do Trabalho. Enfim, a lei beneficiava quem ganhasse até cinco salários mínimos,
e seu objetivo declarado era aumentar o poder aquisitivo do trabalhador de baixa renda sem desencadear
reajustes em cadeia, principalmente das despesas da Previdência Social. Note-se como essa cantilena é
antiga... Como funciona? O governo participa concedendo isenção fiscal, e o empregador, com o
fornecimento da alimentação aos empregados. 

Na própria empresa?

As que não dispõem de restaurante, distribuem ticket-refeição ou cestas de alimentos. O programa evoluiu,
aperfeiçoou-se. Atualmente, o trabalhador participa com até vinte por cento do custo da refeição. Não é
obrigatório para ninguém. Não tem cunho paternalista, nem assistencialista. Pena que dele participem tão
poucas empresas, talvez por temerem o patrulhamento do governo. Mesmo assim, 8 milhões e 500 mil
trabalhadores são atingidos pelo PAT em todo o país – cerca de 1/3 da mão de obra com carteira assinada.
Tendo sido chamado em diversas ocasiões, desde 1993, para dar consultorias, em 1998, passei a integrar
um grupo técnico destinado a modificar a legislação do programa, tornando-o mais convidativo às
empresas. O problema é que, no governo Fernando Henrique Cardoso, ao invés de se ampliar a isenção
fiscal, excluiu-se dela as pequenas empresas. E por parte de quem o sucedeu, não se avançou um palmo.

Mesmo aposentado, o senhor dá consultoria?

Só dou pareceres, na esfera do PAT e atendendo a demandas da Câmara dos Deputados e do Senado, que
solicitam do Ministério uma opinião especializada sobre projetos de lei acerca de segurança e saúde do
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Marinalva Cardoso Dantas 

Meu nome é Marinalva Cardoso Dantas. Nasci em Campina Grande, na Paraíba, no dia 26 de maio de
1954, filha de Joaquim Cardoso de Araújo, motorista de ônibus, e Creusa Luciano da Silva, dona de casa.
Tive oito irmãos, dois dos quais já faleceram. Em 1957, passei a ser criada por um casal de tios, Arthur
Pantaleão Dias, empresário do ramo de transportes coletivos, e Maria de Lourdes Dias, irmã de meu pai.
Eles não tinham filhos, e cuidaram de mim e de meu primo-irmão, Manoel da Costa Neto, que acabou
tirando diploma de engenharia. Meus pais acabaram migrando para o Rio de Janeiro, nessa ocasião.

Você estudou em Natal?

Em colégios religiosos. Graças ao padrão de vida superior de meus tios, tive acesso a uma educação
apurada. Meu tio era um homem muito rico, mas pouco letrado – quase analfabeto. Por isso fazia tanta
questão de investir na educação dos filhos adotivos. Eu era menina, em 1964, e fui levada por ele para
ver os tanques, ocupando a cidade – salvando a pátria dos comunistas, em sua opinião. Por incrível que
pareça, meu irmão de criação era um comunista militante. Vindos do interior, quando nos mudamos para
Natal, Manoel foi estudar no Recife, e a diferença entre as duas capitais fez com que sempre estivesse à
nossa frente. Lembro-me dele como uma pessoa muito revoltada contra o regime e de um episódio
marcante, embora um tanto vago: a ocasião em que tio Arthur cavou um buraco no chão, e jogou lá
dentro todos os livros do meu primo, e os queimou. 

Você acreditava que o regime militar era uma coisa boa?

Fui induzida a isso. Nas aulas de Instrução Moral e Cívica, enaltecia-se o regime. O diretor do colégio era
capelão do Exército. No pátio, cantávamos diariamente o hino nacional e, eventualmente, o hino à Santa Maria
Goretti. Nas salas de aula, de pé, rezávamos uma oração à pátria que, segundo esse padre, fora elaborada pelo
próprio presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici.1 Dizia assim: “Ó Deus onipotente, criador
de todas as coisas, infundi em nós, brasileiros, o amor ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa
pátria uma terra de paz, ordem e grandeza. Velai, senhor, pelos destinos do Brasil”. Havia, também, aulas sobre
os dez mandamentos da segurança nacional, um dos quais recomendava não dar carona a pessoas
desconhecidas. Na época, isso significava não ajudar quem estivesse na clandestinidade. Da mesma maneira,
como hoje em dia, alguns fazendeiros aconselham que não se dê carona aos seus empregados.
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7 O Serviço Social da Indústria, Sesi, foi criado em 1946. Atualmente o Sesi mantém unidades em todos os estados do Brasil,
implementando ações nas áreas de educação, saúde e lazer. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, foi criado em
1942, por iniciativa do empresariado do setor, e hoje, presente em todo o Brasil, é um dos mais importantes pólos nacionais de
geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Ver: www.sesi.org.br [acesso em 5/1/2007] e
www.senai.br [acesso em 5/1/2007]

8 A Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Contag, foi criada em 22 de dezembro de 1963 e reconhecida em 31 de janeiro de
1964, durante o governo presidencial de João Goulart. Na Contag, reuniram-se trabalhadores rurais organizados em sindicatos, Ligas
Camponesas e associações de pequenos produtores. A primeira organização sindical nacional de trabalhadores do campo foi articulada
no Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais, realizado no Rio de Janeiro. Ver: www.contag.org.br [acesso em 18/1/2007]

9 O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi criado pelo Decreto nº 99.350, de 27 de junho de 1990, mediante a fusão do
Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS, com o Instituto Nacional de Previdência Social,
INPS. Ver: www.mpas.gov.br [acesso em 20/1/2007]

10 O Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, foi instituído pela Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976 e regulamentado pelo
Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991, que priorizam o atendimento aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aqueles que
ganham até cinco salários mínimos mensais. Este Programa, estruturado na parceria entre Governo, empresa e trabalhador, tem
como unidade gestora a Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Ver:
www.mte.gov.br [acesso em 20/1/2007]

11 Em 15 de outubro de 2004, por meio da portaria nº 540 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, foi criado o Cadastro de
Empregadores, a chamada “Lista suja”. A inclusão do nome do infrator no Cadastro ocorre após o final do processo administrativo
decorrente dos autos de infração lavrados pelos auditores fiscais. A exclusão, por sua vez, vai depender do monitoramento do
infrator durante dois anos. Se durante esse período, não houver reincidência e forem pagas todas as multas impostas pela
fiscalização e quitados todos os débitos trabalhistas e previdenciários, o nome será retirado. Ver:
http://www.pnud.org.br/unv/projetos.php?id_unv=21 [acesso em 21/1/2007]

12 A Proposta de Emenda Constitucional, PEC, nº 438/2001, de autoria do ex-senador Ademir Andrade, do Partido Socialista
Brasileiro, PSB, do Pará, já foi aprovada no Senado Federal e ainda está em tramitação na Câmara dos Deputados. A PEC prevê a
expropriação das terras de pessoas que forem flagradas explorando mão-de-obra escrava em suas propriedades. Ver:
www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=36162 [acesso em 21/1/2007]

13 O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, Inmetro, foi criado pela Lei nº 5.966, de 11 de
dezembro de 1973, e é vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Ver: www.inmetro.gov.br
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Enfim, com tudo isso você foi se politizando. E, apesar de todas as limitações
conjunturais, algum professor teve atuação mais marcante ou ficou na sua memória por
alguma razão especial?

Jales Costa, recém chegado da França, professor de introdução à ciência do direito. Eu me empolgava
com suas aulas, impregnadas de cultura francesa, e com sua mentalidade aberta, capaz de descortinar
horizontes. Ele nos deu uma consciência original ao dizer que, até então, no Brasil, consumidor não tinha
direitos, chamando a nossa atenção para o assunto. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor só
foi aprovado em 1990.7 Jales foi o patrono da nossa turma. Em seu discurso, referindo-se à fórmula da
margarina, demonstrou que o produto era uma “bomba”, em cuja composição química não havia mais do
que 1% de leite – um engodo, visando os consumidores mais pobres, e os mais ricos, logrados na sua
pretensão de emagrecer ou diminuir a taxa de colesterol. 

O direito do trabalho já te interessava de alguma maneira?

Nem um pouco. Os professores da matéria eram pessoas desinteressantes e, em conseqüência, eu
considerava o direito do trabalho maçante. A CLT não me dizia respeito.8 Seguindo a orientação do meu
tio, e para que nada atrapalhasse a minha educação, só cogitava de trabalhar depois de formada.
Durante o curso, o que me atraiu foi o direito penal. 
Mas, afinal, comecei a trabalhar aos 23 anos, quando estava no último ano da faculdade. Fiz concurso
para uma vaga de auxiliar administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, Crea, e saí
da casa do meu tio. Descobriu-se que ele tinha uma companheira... O choque arrasou a família: minha tia
morreu e minha avó foi morar num asilo. Desacostumada ao batente, fui residir numa república, onde era
obrigada a arrumar a cama, lavar louça etc. O mais difícil, porém, foi trabalhar de dia e estudar à noite:
eu morria de sono.

Que funções você desempenhava no Crea?

Eu era encarregada dos registros das empresas da construção civil. Durou pouco, porque ao cabo de
cinco meses, me formei em direito e fui trabalhar na Fundação Estadual do Bem Estar do Menor, a
Febem,9 a convite de uma ex-funcionária da empresa de transportes do meu tio, e que jurara à minha
tia, no seu leito de morte, que cuidaria de mim. Essa pessoa não só me indicou para o cargo, como
conseguiu me inscrever num curso de treinamento na Funabem,10 em Recife. Viajei de ônibus. O local
parecia uma favela, e lá, durante um mês, aprendi a atrair as crianças e a utilizar todos os meios de
recreação, para evitar que elas fugissem para a rua, marginalizando-se. 
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Você  estudou em colégio marista?

Sim, por três anos, antes de ingressar na faculdade. O ambiente do colégio se alterara muito desde a
prisão de Teodomiro2 – os irmãos maristas passaram a ser considerados protetores de comunistas, e o
colégio, um foco do pensamento de esquerda. O irmão dele foi meu contemporâneo; atlético, muito
bonito, tinha um comportamento retraído, talvez por força do sofrimento que a família suportara. Enfim,
não se falava a respeito, ninguém sabia das torturas, nem fazíamos idéia do que se passava no Araguaia.3

Devíamos nos preparar para o futuro, apenas isso. Acresce que fiz parte da primeira turma mista do
colégio, e esses temas talvez fossem tidos na conta de muito pesados para meninas. Feliz, eu ia dançar
nas boates, imaginando viver num Brasil maravilhoso. Tudo ilusão!... A verdade é que fui criada para ser
princesa e me tornei borralheira.

Nessa época, que idéia você fazia do que era ser comunista?

Eu tinha uma vaga noção de que os comunistas pretendiam virar o mundo de ponta cabeça. Manoel,
meu irmão de criação, era uma pessoa muito culta. Mais velho do que eu cerca de quinze anos, ele me
dizia para não perder tempo com fotonovela porque isso ia me tornar uma cabeça oca. “Se você pensa
que vai arrumar um namorado só por ser engraçadinha, esquece!... Homem não gosta de mulher fútil”.
Comprou, então, uma coleção de livros, para mim, e me dava o jornal O Pasquim4 e a revista Veja5, além
de jornais que fazia questão que eu lesse. Foi graças a ele que fui adquirindo algum conhecimento crítico
e me conscientizando um pouquinho das reais condições que existiam no país. Ainda assim, em 1972,
nas comemorações do sesquicentenário da Independência, os alunos maristas desfilaram de branco,
ostentando uma flâmula com a esfinge do general Médici no ombro. A propaganda do regime baseava-se
no dístico “Brasil – ame-o ou deixe-o”.
Ao ingressar na faculdade de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1975, deparei-
me com o mundo adulto e senti medo. Os colegas me tratavam como uma garotinha amável, inteligente,
mas alienada. Os que tinham militância política tomavam cuidado com o que me diziam e com o que
diziam quando eu estava por perto. Certo dia, perguntei ao professor de direito constitucional o que era
o AI-5.6 Eu não sabia que a polícia federal já o intimara a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo de
suas aulas. Com a classe mergulhada em total silêncio, ele respondeu que fora uma coisa muito ruim
para o país, e nada mais. Percebi, então, que, de fato havia alguma coisa muito errada acontecendo.
Policiais infiltrados entre os alunos, por exemplo, e que vigiavam até as nossas idas aos bares, e as
conversas sem nenhuma importância que mantínhamos em locais de lazer. As reuniões relacionadas a
assuntos do diretório acadêmico foram proibidas. Foi nessa mesma ocasião que tomei conhecimento das
torturas e das arbitrariedades praticadas de forma incontida por agentes dos órgãos de segurança, como
invasões de domicílios, seqüestros de prisioneiros etc. 
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próprias patroas, que telefonavam da maternidade, avisando do nascimento – nós prometíamos que eles
iam viver com famílias bem de vida, e que teriam estudo... No entanto, os que por falta de sorte vinham
ao mundo numa sexta-feira, morriam, fatalmente. Nos fins de semana não aparecia ninguém que
quisesse adotar. Morriam de fome, de descaso. Os sobreviventes, logo ficavam doentes. Quando me casei
e tive um filho, peguei um desses bebês de sexta-feira e levei para casa, a fim de amamentá-lo com meu
excesso de leite, mas meu marido ponderou que a criança podia morrer em meus braços, e eu acabaria
sendo processada. Enfim, não adiantara nada eu me transferir da triagem para a adoção...    

Quanto tempo você suportou esse peso, essa angústia? 

Cinco anos e meio. Em 1984, fiz concurso para auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Estudei em casa e
passei em segundo lugar, empatada com uma colega; como só havia duas vagas, as três tomaram posse.
Fui designada para a Delegacia Regional do Trabalho de Natal.

O interesse pelo direito do trabalho, que na faculdade te entediava, surgiu durante o estudo
para o concurso ou somente depois que você tomou posse?

Durante o estudo. Quando fiquei sabendo que toda empresa precisa ter livro de inspeção, fui ao setor de
Pessoal, da Febem, e perguntei se lá havia essa documentação. Sim, havia, e os fiscais costumavam vir
freqüentemente para examiná-la. Até então, eu não fazia a menor idéia do que fosse aquilo, mas quando
comecei a atuar como auditora, tudo que dizia respeito a crianças, vinha parar na minha mesa. Que ironia!...
Tive de desmontar o meu discurso favorável ao trabalho infantil como alternativa à vida que os menores
levavam na rua, e toda aquela argumentação que servira para conscientizar tantas lideranças de bairros e
tantos empresários. O primeiro auto de infração que expedi foi contra uma sorveteria, onde às 23hs encontrei
um menino de 10 anos servindo “casquinhas”. Fiquei indignada! Criança não trabalha, estuda e brinca. 

Você poderia relatar as experiências que alteraram tão radicalmente essa tua visão acerca
do trabalho infantil? 

Eu tinha uma visão, digamos, Unicef.13 O que me preocupava era garantir crianças alimentadas e  bem
de saúde: protegidas. Quanto ao mais, minha referência era o programa “Bom Menino”, da Funabem, que
mantinha crianças trabalhando, embora sem quaisquer garantias trabalhistas, além da assistência
previdenciária. Era o que me parecia, na época, a salvação da infância. Na DRT, porém, foi exatamente o
que passei a combater. Existe um ditado popular segundo o qual a gente encontra o que procura. Eu
possuía um olhar, por assim dizer, adestrado, focado, automaticamente, nas crianças que trabalhavam, e
via aquilo que muitos auditores eram incapazes de enxergar. Um dia, cheguei a ser interpelada por um
colega: “Mas há mesmo crianças trabalhando por aqui? Eu não vejo nenhuma... Como é que você
consegue achar?” Eu brinquei: – “Você conhece alguma Ivete?” – “Não”. “Pois no dia em que você se
apaixonar por uma, vai ver como existe Ivete no mundo”. 
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Como foi essa experiência? Recife era a primeira cidade grande que você conhecia...

Fantástica! Depois de tantos meses de sofrimento e angústia, o contato com as crianças me fez criança
outra vez, e senti-me protegida. A Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente fora assinada
recentemente,11 e a minha missão, além da parte preventiva, consistia em convencer as empresas a
contratar menores. Olha a vida... exatamente o contrário do que faço hoje! As crianças gostavam de
ganhar seu próprio dinheiro como carregadores de compras em supermercados, guardadores de carro,
jornaleiros etc. Sentiam-se importantes, tornavam-se respeitados, deixavam de ser surrados em casa.
Eram meninos e meninas entre 6, 7 e 17 anos, residentes em comunidades pobres, e eu os ensinava a
fazer pipa, a organizar festivais de pipa na beira da praia, e montava grupos folclóricos. Além disso,
instruí os monitores para que iniciassem aulas de matemática, português e história, preparando os guris
nas faixas de 12 a 14 anos, para os testes do Senai.12 Um deles tirou o 1º lugar! Fiquei orgulhosa!
As crianças da Febem ganhavam merenda, e material escolar não faltava. Eles usavam borracha da
Inglaterra, lápis da Tchecoslováquia, estêncil da Alemanha... Os turnos – de manhã, recreação, de tarde,
escola – ocupavam todos os dias da semana, de segunda à sexta-feira. À noite, eles iam dormir em casa.
Também fazíamos um trabalho com os pais, com vistas a atenuar o choque da comunidade ante os
novos hábitos adquiridos pelas crianças: uma simples escovação de dentes às vezes era ridicularizada. No
espaço de uma curta refeição noturna com as mães, não raro alcoolizadas, ouvíamos delas relatos das
torturas que infringiam aos filhos. Uma verdadeira pedagogia do horror, que transmitiam umas às outras.
“Com um pouco de pimenta nos olhos eles ficam quietos, senão amarro eles no pé da mesa”. Razões não
faltavam, para que fugissem de casa!...  

Você chegou a lidar com crianças delinqüentes? 

Depois dessa experiência com ações preventivas, fui transferida para a área terapêutica. Uma vez que a
lei não permitia a prisão de menores, a instituição não tinha muros e funcionava de portas abertas –
quem passasse defronte, ia achar lindo. Lá dentro, porém, havia celas com cadeado, onde os meninos
ficavam trancados. E armas escondidas... Coniventes, os vigilantes os deixavam fugir para a rua, e eles
assaltavam, entregando parte do produto do roubo àqueles que lhes garantiam um álibi perfeito.
Ignorante desses fatos, certa vez eu menti diante de um juiz e de uma mãe cujo filho fora assassinado
por um menino preso na Febem. Ela o acusava de ter ido à sua casa e ameaçado seu outro filho. Garanti
que isso era impossível, pois acabara de ver o garoto na cela; chamei-a de mentirosa e não entendi
quando ela me olhou como se fosse eu que estivesse mentindo.
Pior ainda acontecia no centro de triagem, em que as crianças permaneciam até que fossem identificados
os que já haviam delinqüido; durante a noite, os maiores, os “líderes”, abusavam dos pequenos. Muitos
vinham a mim cheios de manchas roxas, contando que tinham sido levados pelas próprias mães, para
“aprender”. Aprendiam sim, a bater ou levar. Os mais fracos só levavam!... No centro de adoção, muitos
bebês morriam. Entregues por empregadas domésticas que temiam perder o emprego – às vezes, pelas
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Em Jardim de Piranhas, no sul do Seridó,16 onde tinham sede várias tecelagens que utilizavam mão de
obra infantil no fabrico de redes, os auditores verificaram uma incidência brutal de doenças pulmonares.
A poeira pairava sobre toda a cidade, penetrando pelo nariz e pelos ouvidos. Um jornalista alemão esteve
na região e voltou estarrecido com os níveis de poluição atmosférica. Ele escreveu que se sentira
transportado para uma época anterior à Revolução Industrial.17 O governo Fernando Henrique Cardoso
mantinha um programa de bolsas para os meninos retirados das fazendas de cana de açúcar, mas não
houve jeito de aplicá-lo àquelas crianças; a burocracia as considerou ocupadas em atividades urbanas.

Quantas eram?

Mais de 500!... Aos poucos, fomos percebendo que a fiscalização, somente, não garantiria resultados
duradouros, e partimos para a conscientização de empregados e empregadores, que afinal passaram a
integrar o fórum em caráter permanente. Eu permaneci vinculada à fiscalização e à repressão ao trabalho
infantil. Em 1996, ante o volume crescente de denúncias, inclusive por parte de entidades internacionais,
a Presidência da República decidiu criar o Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Escravo, Gertraf,18

cujas ações seriam executadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, subordinado ao Ministério do
Trabalho. Convidadas por Ruth Beatriz,19 nos tornamos coordenadoras desse grupo móvel, eu, Cláudia
Márcia,20 do Piauí; Valderez Rodrigues, do Mato Grosso; e Vera Jatobá, de Pernambuco. E havia ainda a
Ivanira, da Delegacia Regional do Paraná, coordenadora da região Sul. O grupo tinha um único homem,
Tomás Jamesson, de Minas Gerais. 

Que outros ministérios tinham participação na iniciativa?

Ministério do Trabalho; Ministério da Justiça; Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal; Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Ministério da Previdência e Assistência Social;
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo; Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Política
Fundiária. O grupo parecia uma centopéia, mas se locomovia com apenas duas pernas: os auditores fiscais do
Ministério do Trabalho e a Polícia Federal. Os demais participavam de reuniões, discutiam, mas quem entrava
no mato, para libertar os trabalhadores escravos, éramos nós. Apenas nós; e conosco, só Deus.
Nosso viés feminino contribuía para amenizar um pouco a crueza da realidade. Invadíamos as fazendas
gritando: “Polícia Federal”. O fato de estarmos no comando, porém, diminuía o impacto. E enquanto os
pistoleiros eram desarmados, falávamos aos peões: “Tenham calma, estamos aqui para ajudar vocês, a
polícia vai garantir o resgate de todos”. A voz nem precisava ser doce, pois uma mulher lhes lembrava a
casa, uma vida civilizada... 
Por outro lado, sabíamos neutralizar a resistência dos fazendeiros, inibindo a radicalização. Mas sem
deixar de falar duro, se fosse preciso. Muitos ficavam boquiabertos quando se viam diante de mulheres.
Sem disfarçar a nossa vaidade, fazíamos questão de manter o cabelo escovado, batom, perfumezinho.
Assumindo tacitamente o papel de “grandes mães”, não nos sentíamos diminuídas por preparar sanduíches
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Na realidade, a fiscalização do trabalho infantil estava a cargo de assistentes sociais, que são poucas – na
DRT, em Natal, não havia nenhuma. Como na Febem a minha função fora exatamente esta, não me
pareceu nada demais assumir a tarefa que desagradava à maior parte dos colegas. O problema é que à
falta de uma política de apoio sistemático, minha atuação se limitava aos esporádicos autos de infração.    
Em 1993, quando assumi a chefia da fiscalização, na gestão do ministro Barelli,14 meu propósito era
realizar algo diferente por aquele povo mais vulnerável e tão sem consciência social que vivia na
periferia. Na mesma ocasião, houve um encontro nacional, em Brasília, para determinar de que forma
seria aplicada a ajuda financeira que o país obtivera por ter aderido ao Ipec, Programa Internacional para
Erradicação do Trabalho Infantil.15 À frente da DRT, em Natal, Manoel de Lima Duarte me incumbiu de
designar uma pessoa que se encarregasse especificamente de supervisionar essa tarefa, dando especial
atenção às áreas rurais. Ele entendia que a questão iria suscitar reações muito fortes e não poderia ser
enfrentada por ninguém, isoladamente. Por isso, sugeriu a criação de um fórum; o primeiro fórum de
combate ao trabalho infantil existente no país. Uma instância que já completou 13 anos.   

No Rio Grande no Norte, àquela época, onde se dava a maior incidência de trabalho infantil? 

O setor de cerâmica e a fabricação de tijolos concentravam cerca de 80% da mão de obra infantil. Tanta
criança... Parecia uma oficina de Papai Noel. O pólo ceramista do estado era um dos mais produtivos do
país; exportávamos telha e tijolo para tudo que é canto. Mas também havia muito menino vendendo
jornal, mergulhando para apanhar lagosta e, trabalhando nas salinas. Imaginem em que condições, e
sujeitos a que doenças específicas! 
Graças à experiência acumulada, e tendo conquistado os colegas, criei um grupo de fiscalização voltado
para a área rural, com duas equipes que iam a campo, semanalmente, sem interrupção. Aliás, elas vão até
hoje. Inicialmente, entre 1993 e 1994, atuamos sobre as cerâmicas, erradicando desse setor todo o
trabalho infantil. Listamos centenas de crianças, nome por nome, idade, dia em que começaram a
trabalhar, e convocamos os sindicatos ligados à produção e os empresários, para tomar conhecimento da
situação, não na DRT, mas no fórum, onde todos os participantes tinham poder de polícia. Eram pessoas
do Ministério Público do Trabalho, procuradores, promotores, o juiz da infância, todos competentes para
autuar e punir. Exigiu-se que as crianças fossem retiradas das frentes de trabalho, e assim foi feito.

Havia crianças doentes?   

O Ministério do Trabalho dispõe de mapas que localizam, em cada etapa das atividades fiscalizadas, os
correspondentes danos à saúde. As chamadas doenças profissionais mais comuns decorrem da inalação
de impurezas e do excesso de ruído. Há meninos que não conseguem se alfabetizar em virtude da surdez;
adultos, jamais conseguirão emprego. Problemas de coluna também são freqüentes, e deficiências de
alimentação. Tenho fotos de meninos em intervalos do trabalho, sentados no chão de areia, comendo pão
com uma canequinha de café. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
296



tomado leite, só comera pão uma vez; sua primeira refeição do dia era café com farinha. Conversamos.
“Quando é que você faz aniversário?” – “Não sei”. – “Mas você não disse que tem 13 anos”. – “É minha
mãe que diz”. – “Você sabe cantar alguma música?” – “Não”. – “Já foi à escola?” – “Fui, uns dias, depois
nunca mais”. – “Vou te dar um lápis de presente, para você escrever o que quiser”. – “Não sei, não”. Afinal,
descobri o dia em que ele nascera e fui lhe contar. Ficou contente em saber...
Enfim, o trabalho infantil pode ser raro, mas jamais pode ser considerado desprezível. Os adultos que
libertamos já nos parecem criaturas aniquiladas, sem registro de nascimento, sem conta em banco,
temerosos de deixar a fazenda e perder o pouco dinheiro que haviam recebido. Na verdade, qualquer
quantia, para eles, é muito dinheiro. Ao entrarem no ônibus que os leva de volta às suas cidades, eles
carregam as notas amassadas, em sacos de pão, desesperados com medo de um assalto. Muitas vezes
robustos ao saírem de casa à procura de emprego, regressam sem um olho, um dedo ou os dentes –
trapos humanos, desfigurados. No lar, alguém os terá substituído? Quem se lembrará deles? Geralmente
alcoólatras, miseráveis, sentem-se envergonhados. Assim, muitos preferem ficar. Agora, imagine uma
criança escravizada: é uma catástrofe! Freqüentemente, são filhos de lavradores que sumiram no mundo,
aliciados por um “gato”. A própria mãe coloca os mais velhos para trabalhar. Eles garantem a comida dos
irmãos, mas não agüentam estudar, não se alfabetizam, perdem a chance de um bom emprego, caem na
lábia de outro “gato” e lá se vão, atraídos pela trilha do pai, pensando em deixar de sentir fome. 

Com que argumentos o “gato” seduz esses meninos?

No ano de 2006, flagramos um “gato” em pleno processo de aliciamento. Foi no interior do estado, no
Seridó. O sujeito viajava num ônibus de turismo e ostentava um ar de opulência, vestindo roupas novas,
óculos escuros, o bolso cheio de dinheiro. Essa aparência nada casual era um fator importante de
convencimento do jovem capiau, desejoso de se dar bem, arrumar outra família, tornar-se bacana.
Iludido, mas incapaz de resistir ao encantamento, o menino vai atrás do enganador, surdo a quaisquer
advertências. Por sua vez, os adultos também se deixam fascinar por promessas de altos salários, hotel
com ar-condicionado, comida farta. A eles, o “gato” se apresenta como filho de Fulano ou Sicrano, pois,
no interior, é comum as pessoas se darem a conhecer dessa forma. Por isso, maranhense alicia
maranhense, potiguar alicia potiguar, porque é preciso um elemento de confiança, uma garantia mínima.
Conheci um “gato” que aliciara os próprios irmãos, e os irmãos se revoltaram quando chegamos para
libertá-los; na discussão que se seguiu, verificou-se que outro “gato” estava tentando levar os rapazes
para uma fazenda próxima, e o sujeito protestou, sentindo-se traído. 
Em geral, o “gato” diz que a demora do provedor da família não ultrapassará seis meses, e adianta o
dinheiro do primeiro salário; nunca mais ele verá um tostão sequer. Na cidade mais próxima da fazenda,
um agiota, sócio do “gato” – o “emprestante” – paga o custo do transporte: é o início de uma dívida
infindável, impagável. Passado um mês, ônibus, alojamento, instrumentos de trabalho, comida e juros
somam bem mais do que o suposto salário do trabalhador, que faz novo empréstimo, arcando com novos
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com salsicha para os colegas auditores, os procuradores, os agentes da Polícia Federal, os peões, os
informantes. Entendíamos que essas pequenas atitudes eram mais uma forma de reconduzir à normalidade
os padrões daqueles homens que se haviam perdido de suas famílias e morriam de saudade de tudo isso.   

Onde você atuou mais?

A princípio, dividimos o Nordeste em duas partes, uma para mim e outra para Vera Jatobá. Mas logo
percebemos que a região não era um foco utilizador, mas irradiador de mão-de-obra escrava. Com isso,
Ruth entendeu que não havia necessidade de duas pessoas, e eu assumi a coordenação sozinha. Os
grandes obstáculos à nossa ação eram os delegados regionais do Trabalho, que tinham horror ao grupo
móvel. Eles o consideravam uma afronta à sua autoridade. Mas a verdade é que muitos estavam
empenhados em defender os interesses do capital; nomeados por indicação política, agiam abertamente
nesse sentido. Diversos colegas também nos detestavam, por estarmos incumbidos de uma auditoria que
lhes caberia fazer. No entanto, sempre os respeitamos, e para reforçar a sua atuação, alertávamos os
faltosos de que poderiam ter evitado aborrecimentos, bastava que tivessem cumprido o que já fora
solicitado antes da nossa vinda. A animosidade contra nós era tanta, que gerou um apelido altamente
depreciativo: “borboletas douradas”. O que se dizia, então, é que não existia trabalho escravo, era tudo
uma farsa, e que só pensávamos em voar, viajar de avião, acumulando diárias.  

Essa resistência abrandou-se de que forma?

Foi aos poucos. Fomos ganhando respeito. Para isso, contribuiu, sem dúvida, o testemunho unânime dos
procuradores da República, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Anti-Slavery International 21 e da OIT,
que nos consideravam modelos de servidores. De fato, não tínhamos cargo, mas encargo. Estávamos,
porém, tão imbuídos de que aquela era a nossa causa, nossa razão de ser auditor fiscal do trabalho –
tínhamos tamanha convicção disso – que nos apoiávamos mutuamente. Quantas vezes foi preciso levar
os trabalhadores junto conosco, pagando hotel e refeição do nosso bolso! Nessas ocasiões, fazíamos uma
“vaquinha”, e foram tantas que por pouco não nos tornamos pecuaristas... 

Por quanto tempo você exerceu a coordenação desse grupo móvel? 

De 1996 a 2004. Nesses nove anos, nunca deixei de me sentir chocada com as cenas de perversidade que
presenciei, principalmente quando me deparava com crianças – poucas é verdade, graças à eficiência do
combate ao trabalho infantil. Na época, já havia muita divulgação e uma conscientização muito forte
contra o trabalho do menor. A Fundação Abrinq22 influenciou muito os empresários urbanos, e mesmo
nas fazendas era difícil encontrarmos algum menino ou menina. Na monocultura, o aumento da
demanda de álcool fez com que as cotas de produção individual crescessem para além de suas forças, e
nas áreas de derrubada, é ainda mais raro encontrá-las, pois não têm força física. No entanto, não faz
muito tempo, topei com um guri que empunhava uma moto-serra desde os 11 anos. Sem nunca ter

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
298



É verdade que, por trás de toda essa estrutura há, inclusive, políticos e gente poderosa, em
geral ausente?

É sim. Já efetuei uma prisão em flagrante de um fazendeiro, prestes a retirar os trabalhadores de suas
terras, momentos antes da nossa chegada. Além disso, encontramos o cadáver de uma pessoa
assassinada a pauladas, bem à entrada da fazenda. O fato se deu no Pará, e a retaliação que sofremos foi
terrível. Os vereadores da Câmara Municipal de Marabá reuniram-se e votaram um protesto contra a
nossa atuação, considerada agressiva. Segundo o noticiário dos jornais, o homem era um filantropo.
Pouco depois, no início da legislatura, a Assembléia Legislativa do Estado do Pará também se manifestou
a favor do sujeito, acusando-nos de abuso de poder. 

Os trabalhadores escravos são usados para que tipo de tarefa, especialmente?

Trabalho bruto. Eles são “doutores da enxada”, mas sabem lidar também com a foice, com que limpam o
pasto, desbastando a juquira.26 Fui apresentada a essa planta danada em 2003, no sul do Pará, perto da
cidade de Rio Maria, quando me deparei com um grupo de trabalhadores escondidos no mato.
Intimidados pela presença da polícia, ficaram todos de cócoras, até que o nosso informante começou a
gritar: “Fulano, Sicrano, Beltrano... Olha aqui, sou eu. Pode aparecer”. Só então eles se puseram de pé,
igualzinho aqueles pinos de boliche. A juquira tem espinhos enormes, que rasgam a roupa e tiram sangue
da carne, e os homens estavam lá, esfarrapados, calçando sapatos ordinários.

O informante a que você se referiu era algum ex-cativo?

No caso, era, mas as pessoas que nos passam informações são, em geral, da CPT ou autoridades, inclusive
da própria fiscalização. Certa vez, no Pará, eu e Cláudia recebemos um telefonema de Valderez; ela
acabara de libertar alguns trabalhadores escravos, no Mato-Grosso, e um deles havia denunciado um
“gato” pederasta, que vinha molestando as crianças de uma fazenda bem próxima de onde estávamos.
Tratava-se de um latifúndio muito próspero, cujo proprietário mantinha um ônibus escolar para conduzir
os filhos dos empregados à escola. Parecia incrível, mas constatamos que era verdade. 
Na atividade profissional aprendi que o trabalho escravo é uma espécie de quarto de despejo, trancado
quando há visitas, pois o que existe lá dentro não interessa a ninguém. O que se mostra aos convidados é
a sala arrumada, a louça fina e os cálices de licor, os aposentos bem mobiliados, as colchas bonitas.
Senzala, não! Os proprietários tratam de forma diferente os seus trabalhadores fixos ou “trabalhadores de
estimação”, segundo Valderez. São os vaqueiros, o operador de trator, a cozinheira, o veterinário. Os
demais, utilizados em tarefas avulsas, são como animais destinados ao abate. 

Que tipo de trabalho estava reservado a essas crianças que sofriam abusos sexuais?

Pode-se imaginar!... Um dos meninos, Chico Gordo, baiano, tinha certidão de nascimento e freqüentara a
escola. Vendido pelo pai aos cinco anos de idade, fora levado por um “gato” para o Pará. Segundo o
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juros. Mês a mês, o débito e os juros crescem, enquanto lá longe a família criou uma dívida local.
Quantos anos ele levaria para pagar o dono da mercearia por ter sustentado a sua mulher e os seus
filhos? Ao ser libertado, fica apavorado diante desse montante, absolutamente impagável. Quem cogita
de voltar?... Para ser chamado de caloteiro? 
A “saída” é arriscar-se de novo. Assisti cenas deprimentes de homens em liquidação, no Mato Grosso.
Aglomerados num ponto de aliciamento, sentados na calçada, eles aguardavam a passagem de um “gato”
que lhes oferecesse emprego. Um deles me confundiu: “Doutora, me leva pra sua fazenda... Estou
desesperado de fome... Faço qualquer serviço, basta me dar arroz e feijão”. – “Não sou fazendeira”.
Deprimida, mal pude articular essas palavras. Aquele pobre indivíduo só se preocupava em sobreviver.

Portanto, você também atuou fora do Nordeste? 

Passado algum tempo, me desloquei para a fronteira entre Mato Grosso e Pará, onde atuei menos na região da
pecuária, e mais em áreas de plantio de soja, algodão, sorgo,23 milho, milhete,24 e em zonas de
desmatamento, nas terras dos “catadores de raízes”, trabalhadores que limpavam o solo com as próprias mãos.
Num lugar desses, sempre de difícil acesso e sem a menor possibilidade de fuga, os homens se amontoam
debaixo de barracas de lona, bebem água de buracos cavados no chão, no meio de lixo, misturada às fezes, e
cozinham numa atmosfera fedorenta. Para chegar lá, só com um guia. Os latifúndios têm não sei quantos mil
hectares, e os trabalhadores escravos são escondidos em áreas de 200m2, sem referência alguma.

O contato entre a fiscalização e o dono da propriedade costuma ser constrangedor?

Sim, mas é também cauteloso e respeitoso. Os agentes da polícia federal atravessam as porteiras de
armas na mão, e revistam tudo. Surpreso, o dono da terra ou o gerente sentem-se frágeis, indefesos
mesmo. Pensando nisso, eu começava a falar muito firmemente, mas aos poucos tratava de amenizar a
voz. Não tinha interesse em acuar ou humilhar as pessoas. No governo José Sarney, como fiscal do Plano
Cruzado,25 botei muita gente no camburão por majorar o preço das latinhas de canela; era um
constrangimento, inclusive para mim. Não é preciso degradar ninguém para fazer cumprir a lei e para
que as punições sejam aplicadas. Então, ao me dirigir aos proprietários das fazendas ou aos seus
capatazes, eu tentava acalmá-los, mostrando os erros que haviam cometido e a maneira de corrigir e
regularizar a situação. Assim, eu os incentivava a resolver rapidamente o sofrimento dos empregados. 

Mas há os que se recusam, negando que os trabalhadores sejam escravos... 

É verdade, mas há meios e modos de levar os recalcitrantes a confessar. Afinal, permanecendo na
propriedade, acabamos por descobrir novas irregularidades, e a imprensa pode aparecer. Algumas sanções
morais têm mais peso do que multas.
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fazendeiro mandou matar o porco. “Eu pago a passagem do Neguinho... Deixa eu levar”. – “Ele vai é pra
panela”. O pobre homem ficou desconsolado, como se tivesse perdido uma pessoa da família. Recebeu o
pagamento que lhe era devido, mas saiu de lá arrasado.

Há pessoas que não sabem mais nem o próprio nome, ou de onde vieram?

Infelizmente, sim. Há quem nunca tenha sido registrado, e foi levado para o mato ainda menino. Conheci
um assim. “Como é seu nome?” – “Fogoió”. – “Mas e o seu nome?” – “Toda a vida me chamaram de
Fogoió”. – “E você é de onde?” – “Não sei, não. Sempre vivi no mato”. Passando das mãos de um “gato”
para as de outro, perdera tudo, todas as referências! Não foi possível localizá-lo, nem ligá-lo a nada ou a
ninguém. Nesses casos, como diz um colega auditor, não nos resta outra alternativa senão “batizar” o
sujeito. O cidadão passa a atender pelo nome que escrevemos na carteira profissional provisória. Mas há
muitos que omitem referências ao pai, ou porque a mãe nunca lhes disse quem ele era, ou porque nunca
foram reconhecidos, e sentem vergonha... Por isso, primeiro sempre pergunto o nome da mãe. O nome do
pai, desde que sabido, constará também do documento. Se não, tudo bem. Transcorridos os 90 dias de
validade, a carteira perde o valor, mas o indivíduo levará o pai e a mãe no bolso para sempre; levará até
um nome, pelo qual pode passar a atender. 

Do ponto de vista dos auditores, o documento mais importante é o caderno do “gato”. 

Certamente, mas os “gatos” estão cada vez mais espertos, e é difícil encontrarmos um desses cadernos.
Raramente eles são apreendidos nas fazendas. Já descobrimos um no carro em que o “gato” transitava de
uma fazenda para outra. Além disso, não há nomes, apenas apelidos. Às vezes, completamente analfabeto,
o “gato” torna-se dependente do cantineiro, cujas anotações não passam de garranchos, quase impossíveis
de decifrar. Levamos muito tempo para entender que um cacote lite era um pacote de leite. 

Como se cria um “gato”?

O sujeito se torna “gato” quando já sabe como funciona tudo dentro da fazenda, e onde ir buscar
trabalhadores, qual é o esquema utilizado para isso etc. Tem de ser uma pessoa que conheça a região e seja
bastante conhecido. Antes, como chefe de turma, ele representará um grupo de homens, e acertará as
condições de trabalho em nome de todos; são seus colegas, que irão cortar mato com ele. Ele será
responsável por providenciar comida e remédios, e anotará os nomes dos companheiros em um caderninho. 

Trabalhadores libertados voltam a ser escravizados? 

Sim, e desempenharão um papel importante em novos resgates, porque através deles é que a existência
do grupo móvel se espalha. Incentivadores de fugas, eles estimulam os mais ousados a ir atrás da
fiscalização. Nunca fogem, mas ensinam o caminho das pedras, gerando uma demanda pela libertação
por parte dos outros escravizados. Discretos, quando invadimos as fazendas, não fazem nenhuma
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relato do guri, o homem batia muito nele, chamava-o de burro sem rabo, preguiçoso. Um dia, tentou
enforcá-lo, e só não o fez porque outro “gato”, o Bebé, homossexual, mas um bocado forte, pediu: “Já que
você vai matar, me dê”. Na fazenda para onde foi levado, Chico passou a viver com outros três meninos –
de 7, 13 e 15 anos – numa barraca de lona preta da qual ninguém podia se aproximar. Dormiam em redes
e havia um fogão, onde o próprio “gato” cozinhava peixe. Nenhuma das quatro crianças se considerava
vitima. Confundindo carinho com sexo, Chico me confessou, candidamente: “Eu chamo ele de pai, porque
ele foi a primeira pessoa que me tratou como gente; eu gosto dele”. Um colega nosso, médico, examinou
as feridas que ele tinha no rosto e nos dedos – mordidas de piranha – e perguntou: “Ele bota você para
dormir? Pega você no colo?” Irritado, o menino não quis mais falar conosco. 

A mulher que vive nas fazendas, encarregada da cozinha, também é usada sexualmente? 

Pelos peões e pelo “gato”. Ele paga a ela algum dinheiro, justamente para que cozinhe, e se serve dela,
eventualmente, pois no mais das vezes, relaciona-se com as prostitutas da cidade. E quando a cede a
outros, cobra deles por isso. Para as mulheres é muito constrangedor, e elas tentam disfarçar, referindo-
se ao “gato” como seu companheiro ou namorado. Mas a situação se evidencia em virtude da peãozada
designá-la da mesma forma – companheira, namorada... No entanto, não são dívidas que a prendem,
mas o interesse de ganhar uns trocados. As que são apenas cozinheiras vieram na companhia de um
“marido”, que as garante.  

Você já encontrou meninas, nessas fazendas? 

Uma vez, no Piauí, encontrei uma baianinha de 10 anos, acompanhada pelo pai e os irmãos; ela
cozinhava para eles. Quando a propriedade é muito distante, a presença de filhos inibe tentativas de
fuga. E, se acaso alguma criança fica doente, o “gato” permite que o pai saia com ela, para consultar o
médico da cidade; mas a mãe  fica, como garantia de que eles voltarão... 

Que tipo de visão esses trabalhadores têm de si mesmos?  

Eles se sentem um nada, mas se conformam: “Aqui, pelo menos, eu como”. Estão habituados ao cativeiro,
como cachorros, que se alimentam de ração. Parêntesis: cachorros são importantes nos acampamentos
de trabalhadores escravos, como referência afetiva e de fidelidade. Fecha o parêntesis. 
Eu diria que alguns homens nem sofrem mais, tendo assumido que o seu destino é aquele. Outros
mantêm todas as lembranças e querem voltar à sua cidade, a fim de reencontrar a família; no geral, são
os que chegaram mais cedo. Em Rondônia, conheci um que saíra da sua terra, em Goiás, há 20 anos!
Estava totalmente perdido no mundo... Na fazenda em que ele vivia não tinha cachorro, e ele adotara um
porco preto. Cozinhava para o acampamento, e tomava conta do bicho, que atendia ao seu chamado,
esfregava-se em suas pernas, e obedecia quando ele ordenava que deitasse ou rolasse: verdadeiro porcão.
Chamava-o de Neguinho. Na ocasião, pediu que tirássemos fotos dele com o animal. Irritado, o
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questão de serem reconhecidos e associados à denúncia que nos levou ao local. Os que eu reencontrei, me
contaram que não tiveram saída: sem um tostão e tendo perdido a carteira provisória, acabaram voltando
à fazenda. Não confessam, mas muitos deixam tudo no bordel, para onde vão assim que metem o dinheiro
no bolso. Acredito que os “gatos” sejam sócios dos prostíbulos e que as meretrizes, instruídas por eles, se
encarreguem de roubar os documentos. Na estrada, a polícia separa os que não têm como se identificar;
suspeitos, eles não conseguem sair da região. Então, ficam por ali, esperando de novo um  “gato”... 

Como é possível que em tais circunstâncias ainda ocorram fugas?

Só fogem os que conhecem bem a região onde se encontram e têm noção de como voltar. A CPT
costuma alojá-los, para que fiquem protegidos. No local, o trabalhador fugitivo arma o cenário, a fim de
que a fuga não seja pressentida, mas o “gato” quando descobre vai atrás. Quando pega, mata, a menos
que o indivíduo se humilhe, jurando que trabalhará até o fim de vida, sem nunca mais tentar escapar.
Ainda assim, vai ser surrado na frente dos companheiros. Ninguém move uma palha, limitando-se a
abaixar a cabeça, para que a vergonha do pobre coitado seja menor. 
Já houve casos de trabalhadores que assassinaram o “gato” e até o fazendeiro, de tanto ódio pelo ultraje.
Numa ocasião,  visitei uma fazenda guiada por um trabalhador que sofrera castigos corporais, e que
tremia como vara verde, e vomitava de medo, mas dizia, rangendo os dentes: “Só quero olhar o ‘gato’, e
ver, na cara dele, o mesmo pavor que senti no dia em que apanhei. Tomara que ele morra de medo,
quando vocês chegarem”.

Libertar esses homens é muito gratificante, sem dúvida, mas o retorno deles ao cativeiro,
não significa um malogro? Você e seus colegas não se sentem frustrados? 

É frustrante, sim. Cláudia, Valderez e eu, que passamos mais tempo nessa luta, conversávamos muito a
respeito, procurando ampliar o máximo possível a nossa visão. Durante o treinamento e na prática inicial,
contatamos procuradores da República e do Trabalho, e adquirimos um conhecimento detalhado sobre os
mais variados procedimentos em uso, mas acima de tudo, nos engajamos numa causa pela qual nos
apaixonamos. Sim, éramos mulheres apaixonadas. As pequenas divergências que surgiam entre nós
tinham pouca importância, pois nos irmanávamos no pensamento de acabar com a escravidão no Brasil;
acabar com o êxodo e a exploração dos nordestinos. Queríamos uma nação melhor, mais esclarecida
sobre certos problemas que permaneciam escondidos, e para isso estávamos dispostas a forçar os limites
da lei. Por exemplo, naquele prazo de 90 dias de validade da carteira provisória, começamos a pagar o
FGTS diretamente ao trabalhador.27 O dinheiro ia ser depositado na Caixa Econômica, mas como ele
poderia sacar se nem tinha conta?!... Alguns colegas perguntavam: “E o governo?” – “O governo não pode
usufruir do suor e do sofrimento desses trabalhadores”. Nós ousamos fazer isso.
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Além de fiscalizar e libertar os trabalhadores, que outro tipo de políticas seria necessário? 

Há quem diga que eu sonho demais. Quem não sonha em melhorar a sua paixão? Sonhar é preciso.
Reivindico tratamento psicológico para os trabalhadores libertados, crianças principalmente, a exemplo
do que existe na Índia. Discursos, apenas, não lhes devolverão a auto-estima. Não basta falar, na frente
do fazendeiro, que gente é mais importante que gado. Isso pouco vale para quem suportou uma fome
implacável, tomou surras de facão e ajudou a enterrar cadáveres de companheiros no meio do mato.
Uma vivência dessas foge à normalidade, e sem um esforço muito grande, pessoas assim jamais
retornarão à vida social. Adianta dizer a uma menininha que saiu de um cativeiro de oito anos que ela é
normal? Carece de um apoio, é óbvio. Como carecem de apoio os alcoólatras, os drogados, as mulheres
violentadas e os homens violentados. Sim!... No desmatamento onde não existe mulher, essa será,
simplesmente, uma punição a mais. Depois de passar por tudo isso, três meses de seguro-desemprego,
ou mesmo a inclusão no Programa Bolsa Família,28 não são suficientes: readquirir o equilíbrio vai exigir
tratamento. Como reconstruir um cidadão que perdeu os dentes sem lhe dar uma dentadura? Ou óculos,
se ele não enxerga bem e vai espetar o olho na juquira? 
O Ministério do Trabalho está cumprindo o seu papel há anos, e os auditores têm acabado com a coluna,
de tanto chacoalhar dentro da Mitsubishi, mas está faltando retaguarda. Imagine o que devem sofrer os
ex-cativos, se nós mesmos, ao retornar do trabalho, enfrentamos problemas em casa. Meus filhos não
permitiam que eu contasse o que vira; sentiam horror! Preferiam alienar-se. Minha filha confessou a um
jornalista que ficava apavorada quando eu saía para o mato, pensando que nunca mais ia me ver, e teria
de suportar a solidão de ficar sem a mãe. Na ocasião em que recebi a medalha Chico Mendes,29 numa
cerimônia no Rio de Janeiro, quis que fossem comigo. “Não vamos”. – “Eu tenho a passagem, levo vocês”.
– “Não queremos”. Fui a única a comparecer desacompanhada, e me senti tão só... De que serviria a
medalha, afinal, se meus filhos não queriam saber dela?... Para eles, o combate ao trabalho escravo
também custou muita dor e um grande medo. Cientes dos riscos que eu corria, temiam me perder, e isso
não lhes fez nada bem. E eu os compreendo, é claro.

O lucro dos grandes empresários justifica essa utilização de mão de obra escrava? É justo
desapropriar terras de pessoas que incidem em tal prática?

Embora super atrativo, para mim, esse fator não é determinante. O ponto principal é a falta de respeito
pelo ser humano. Há quem pense, por uma deturpação, que os trabalhadores não são gente. Pessoas
assim, só perdendo as terras! Nem seria necessário expropriar muitas fazendas – uma ou duas já teriam
um efeito pedagógico enorme. Mas quem vai acreditar que em um país onde o latifúndio sempre foi tão
poderoso, desde a época colonial, onde os índios foram exterminados, alguém vai perder terra em
benefício de trabalhadores pobres? É ver, para crer. 



13 O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, foi criado no dia 11 de dezembro de 1946, por decisão unânime, durante a
primeira sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. Os primeiros programas do Unicef forneceram assistência emergencial a
milhões de crianças no período pós-guerra na Europa, no Oriente Médio e na China. Ver: www.unicef.org.br [acesso em 5/1/2007]

14 Walter Barelli é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em ciências econômicas pela Fundação
Instituto Tecnológico de Osasco (FITO). Foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Dieese, entre 1967 e 1990. Em 1989 foi assessor econômico de Luís Inácio Lula da Silva, então candidato à Presidência da
República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi ministro do Trabalho entre 8 de outubro de 1992 e 4 de maio de 1994, durante
o governo de Itamar Franco. Ver: DHBB.

15 Programa Internacional para Erradicação do Trabalho Infantil, Ipec, foi abrigado pelo Brasil logo no ano da sua implementação em
escala mundial, em 1992, e foi um dos instrumentos de cooperação da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que mais articulou,
mobilizou e legitimou as iniciativas nacionais de combate ao trabalho infantil. Ver: www.oitbrasil.org.br [acesso em 5/1/2007]

16 A região do sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, abarca sete cidades: Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá,
Currais Novos, Jardim do Seridó e Parelha. Ver: www.roteiroserido.com.br/serido [acesso em 5/1/2007] 

17 A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra em meados do século XVIII e é o acontecimento histórico que marca o início do
processo de industrialização no mundo, quando não existia qualquer tipo de proteção ao trabalhador, fosse homem, mulher ou
criança, todos então muito utilizados. 

18 O Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Escravo, Gertraf, foi criado em 28 de junho de 1995. 

19 Ruth Beatriz de Vasconcelos Vilela, outra entrevistada do projeto.

20 Cláudia Márcia Ribeiro Brito, vide entrevista neste volume.

21 A Anti-Slavery International, que tem sede na Inglaterra, é a mais antiga organização de defesa dos direitos humanos do
mundo. Ela data de 1787, quando se formou para lutar pela abolição do tráfico de escravos e da escravidão nas colônias
britânicas. Ao longo dos séculos XIX e XX, ampliou sua atuação, passando denunciar maus tratos às populações indígenas e a
exploração desumana de trabalhadores, em geral. Em 1975, participou da criação, junto à ONU, de um grupo de especialistas que
se dedica ao combate às formas “modernas de trabalho escravo”: o Working Group on Contemporary Forms of Slavery. Em 1990,
assumiu a designação Anti-Slavery International. http://antisalavery.org [acesso em 17/2/2007].

22 A Fundação Abrinq é uma organização sem fins lucrativos criada em 1990, ano da promulgação do Estatuto da Criança e do
Adolescente, e com a missão de “promover a defesa dos direitos e o exercício da cidadania da criança e do adolescente.” Ver:
www.fundabrinq.org.br [acesso em 5/1/2007]

23 O sorgo é uma planta anual (Sorghum bicolor), semelhante ao milho, com panículas eretas e espiguetas de grãos arredondados,
amarelos, brancos ou vermelhos. Ver: Houaiss eletrônico, 2001
.
24 O milhete é uma variedade de milho, de grãos miúdos. Ver: Houaiss eletrônico, 2001.

25 O Plano Cruzado foi instituído no dia 1º de março de 1986, pelo governo do então presidente José Sarney. Essa reforma monetária
cortou três zeros da moeda, e o "Cruzeiro" foi substituído pelo "Cruzado", seguido de um congelamento de preços, sob o comando do
ministro da Fazenda, Dílson Funaro. Os consumidores foram convocados a se tornarem fiscais do Sarney, denunciando as remarcações,
para que o congelamento tivesse êxito. Ver: www.sociedadedigital.com.br/artigo.php?artigo=112&item=4 [acesso em 28/11/2006]

26 Juquira é uma vegetação que cresce na mata e que é derrubada, para que a área seja transformada em pasto.
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1 O general Emílio Garrastazu Médici (1905-1985) foi eleito presidente da República em 25 de outubro de 1969, de maneira
indireta, após o afastamento, por doença, do presidente Costa e Silva. Comandante do III Exército, o general Médici substituiu a
Junta Militar, formada pelos três ministros militares, que governava o país desde agosto, quando o presidente Costa e Silva teve a
trombose cerebral que o incapacitou para exercer o cargo de presidente da República. Médici permaneceu como presidente até 15
de março de 1974, quando transmitiu o cargo ao general Ernesto Geisel. Ver: DHBB.

2 Refere-se a Teodomiro Romeiro dos Santos (1951 -    ). Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, foi militante secundarista,
sendo preso pelo regime militar em 1970 e condenado a pena de morte. Essa pena foi comutada para prisão perpétua e depois
reduzida a 30 anos de reclusão. Parte dela foi cumprida, e Teodomiro passou seis anos como exilado na França. Hoje, ele é
magistrado da Justiça do Trabalho em Natal.

3 A guerrilha do Araguaia foi um movimento, organizado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB), que localizou-se na região
limítrofe dos estados do Pará, Maranhão e Goiás às margens do rio Araguaia, próximo às cidades de Xambioá (GO), Marabá (PA) e
São Geraldo (PA), reunindo cerca de 70 guerrilheiros, dos quais a maior parte chegara à região por volta de 1970. Ver:
www.cpdoc.fgv.br [acesso em 5/1/2007]

4 O jornal O Pasquim, em plena ditadura militar, foi um instrumento de combate à censura, utilizando muito humor. Faziam parte
de sua equipe, jornalistas como Paulo Francis, Ziraldo, Jaguar, Millôr Fernandes, Henfil, Ivan Lessa, Ferreira Gullar, Sergio Cabral,
Flávio Rangel e muitos outros. O jornal circulou, embora não regularmente, entre julho de 1969 e o ano de 1991.

5 A revista Veja é publicada pela Editora Abril, desde setembro de 1968.

6 O Ato Institucional nº 5, AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi o mais drástico de todos os atos institucionais até então editados
pelo regime militar instaurado em 1964. Autorizava o presidente da República, entre outras medidas, a decretar o recesso dos
órgãos legislativos, a cassar mandatos eletivos, a suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão e a suspender a
garantia de habeas corpus. Ver: DHBB.

7 O Código de Defesa do Consumidor foi instituído pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

8 A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9 A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, Febem, foi criada em vários estados da federação depois de 1964, com a
responsabilidade de observar a política estabelecida pela Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, Funabem, e de executar, nos
estados, as ações pertinentes a essa política. Ver: www.fia.rj.gov.br/historia.htm [acesso em 5/1/2007] 

10 A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, Funabem, foi criada pela Lei Federal nº 4.513 de 1 de dezembro de 1964, em
substituição ao Serviço de Assistência ao Menor, Sam. À Funabem competia formular e implantar a Política Nacional do Bem-Estar
do Menor em todo o território nacional. Ver: www.fia.rj.gov.br/Historia.htm [acesso em 5/1/2007]

11 A Declaração dos Direitos da Criança foi adotada pela Assembléia das Nações Unidas de 20 de novembro de 1959 e ratificada
pelo Brasil através do artigo 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi
regulamentado no Brasil pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.
Ver: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069Compilado.htm [acesso em 5/1/2007]

12 O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, foi criado em 1942 por iniciativa do empresariado do setor, e hoje,
presente em todo o Brasil, é um dos mais importantes pólos nacionais de geração e difusão de conhecimento aplicado ao
desenvolvimento industrial. Ver: www.senai.br [acesso em 5/1/2007]
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Guilherme José de Araújo Moreira

Meu nome completo é Guilherme José de Araújo Moreira. Nasci no dia 6 de abril de 1960, filho de
Guilherme Franco Moreira e Maria José de Araújo Moreira. Tive quatro irmãos. Meu pai era militar; hoje está
reformado. Um ano depois de se casar, ele foi transferido para Belém do Pará, onde “fui feito”, mas acabei
nascendo no Rio, no bairro da Tijuca, para onde meus pais voltaram. Mais tarde, moramos em Salvador,
quando eu tinha uns seis ou sete anos. Finalmente, entre 1978 e 1981, a família residiu na Inglaterra. 
Em virtude dessas andanças, iniciei os estudos primários na Bahia, vindo a completá-los no Rio, numa
escola pública situada em Copacabana, muito boa por sinal. Cursei o 2º grau no Colégio Militar e o 3º
ano no Colégio Bahiense, já me preparando para o vestibular. Entretanto, a missão de meu pai no exterior
interrompeu meus estudos, e só entrei para a faculdade em 1981. Não considero ter sofrido com isso,
pois entre os 18 e os 21 anos, aproveitei a viagem para fazer um curso de marketing e publicidade e
outro de relações internacionais, além de viajar por toda Europa e a então URSS. Meu irmão, bem mais
novinho, cursou o elementary school, pois tinha 10 anos e fala um inglês perfeito, sem nenhum sotaque.
Enfim, de volta ao Brasil, embora minha vontade fosse estudar história e geografia, resolvi seguir os
conselhos paternos, e me diplomei em economia, pela UERJ,1 em 1987, e em direito, pela Universidade
Cândido Mendes, em 1998.

Duas faculdades?...

Sim. E quem sabe, um dia, ainda realize meu sonho. Não vou provar ao meu “velho” que professor não
morre de fome, mas poderei tirar um mestrado. 

Enquanto cursava economia, você trabalhava?

Desde a época do vestibular, eu estudava e trabalhava como bancário. Primeiro no Banco Real; depois, no
Citibank; e, finalmente, no antigo Banco Nacional, onde fiquei pouco tempo. A minha carteira de trabalho
não é muito cheia de carimbos, não...

Você só teve três empregos.

Antes de ingressar no Ministério do Trabalho.
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27 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de treze de setembro de 1966. Esta lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de vinte de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas
empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

28 O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias
em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por
pessoa de até R$ 60,00), e prevê a unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão Alimentação,
criados anteriormente. Ver: www.mds.gov.br [acesso em 3/1/2007]

29 A Medalha Chico Mendes de Resistência foi criada pelo Grupo Tortura Nunca Mais/RJ em 1989, para homenagear pessoas e
entidades que têm se destacado na luta contra as violações aos Direitos Humanos no Brasil e no mundo. Desde então, a cada ano
dez pessoas ou entidades de setores diversos são homenageados, após terem sido escolhidos em reuniões abertas. Ver: [acesso em
5/1/2007]
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a dez deles,4 quando há outros vinte não registrados. Sem exagero!... Não é nada anormal constatarmos
metade ou um terço da mão-de-obra em situação irregular. O ser humano é mestre em enganação, e não
há programa de computador que substitua uma visita. 

E que impressão lhe deu a DRT, naquele momento?

Durante muito tempo, a coisa pública foi loteada, não entre partidos, mas entre pessoas, que trocavam
de partido, mas permaneciam com o poder de distribuir benesses. O Rio de Janeiro, capital do Império e
da República, talvez abrigasse o maior contingente de funcionários não concursados do país. Em vida,
segundo soube, Grande Otelo era fiscal do trabalho!...5 Cada governo, ao assumir, desmontava os quadros
do anterior. Nem a ditadura militar mudou essa prática. Em conseqüência, não havia profissionalismo,
muito menos suporte. O emprego se convertia num biscate ou fonte de corrupção. Pior: o serviço público
não funcionava como ferramenta para a consecução das políticas governamentais. Na Itália do pós-
guerra, por exemplo, apesar de toda a instabilidade, e na Inglaterra, sempre que há troca de gabinete, a
máquina administrativa nunca deixa de operar.
Foi o presidente Itamar Franco, quem empreendeu a primeira tentativa séria de transformar a estrutura da
administração pública do Brasil, mediante a intensificação dos concursos.6 Mesmo assim, ao botar os pés na
DRT, senti que ainda era muito difícil executar as tarefas, dada a falta de condições de trabalho e a
quantidade de gente que ocupava cargos sem contribuir, efetivamente, quase nada. Alguns se limitavam a
fiscalizar açougues, armarinhos ou meia dúzia de bancas de jornais. A grande virada aconteceu a partir de
2001. Foi quando, pela primeira vez, tive a oportunidade de fiscalizar uma empresa de porte, o que
aumentou a minha carga de trabalho e exigiu mais critério. Não se pode tratar da mesma forma uma
lojinha com dois empregados e uma grande empresa telefônica, esta com um departamento jurídico
formidável, aquela mal conseguindo pagar um contador desatualizado. Além disso, a repercussão, na mídia,
ao se apanhar um peixe grande, induz os pequenos a consertarem os erros que andaram cometendo. 

No entanto, durante sete anos, você fiscalizou pequenos negócios. Que tipo de fiscalização
era essa? 

As irregularidades mais comuns eram a falta de registro em carteira e o atraso do salário. Pagamento por
fora é um problema crônico, ainda hoje. Obviamente, as butiques de Ipanema não pagam apenas R$
500,00 às suas vendedoras, mas como provar? Em geral, os empresários reclamavam, dizendo que eu
devia ir para Brasília, pegar os criminosos de colarinho branco pelo pé. Apesar disso, e dos transtornos
que a fiscalização causava à rotina dos negócios, recebiam a gente razoavelmente bem. Em minha
opinião, ninguém está obrigado a amar o fiscal, mas deve respeitá-lo. Não somos simpáticos, até porque
a legislação é tão extensa que nenhuma empresa consegue manter-se 100% correta, o que torna a nossa
presença indesejada para 99% dos empregadores. Quase sempre encontramos uma bagunça total, e
perdemos tempo arrumando os papéis. Uma única vez, há cerca de 5 anos, eu entrei numa loja com tudo
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Nesse ínterim, você começou a se interessar por estudar direito...

Antes, eu precisei me preparar psicologicamente, digamos assim, para enfrentar mais quatro anos de
faculdade. Minha família, por parte de mãe e pai, tinha juiz, advogados; incentivo, portanto, havia. O
concurso e o vestibular foram praticamente concomitantes: ao tomar posse no Ministério do Trabalho, eu
estava no 1º período da Cândido Mendes.

Para se tornar auditor, qual foi o estímulo?  

Antes de mais nada, segurança; a perspectiva de uma carreira garantida, sem os percalços de quem tem
carteira assinada. É o que acontece com a imensa maioria dos que optam pelo serviço público. Àquela
época, o setor bancário demitia muito, em virtude da incorporação de novas tecnologias, mas eu
trabalhava como operador de open marketing,2 lidando com a aplicação financeira de empresas e, para
mim, o problema maior era a inflação. Entre 1987 e 1990, e mesmo depois da posse do Collor,3 a
instabilidade foi terrível, gerando mudanças constantes nos grandes investimentos. Quem vivia do salário
não tinha proteção.
Escolhi duas áreas que me pareceram interessantes e fiz concurso para auditor do trabalho e para
Técnico da Receita Federal. Foi em 1994. Passei em ambos, mas dei preferência ao Ministério do Trabalho.
O interesse, eu mantenho, ainda hoje, mas a esperança de uma vida tranqüila não se realizou. De fato,
nos últimos 11 anos, a cobrança de produtividade sofreu transformações radicais. Atualmente, quem não
alcança as metas estabelecidas, recebe apenas parte da gratificação, além da parte fixa dos salários,
naturalmente. Isso nos livrou da fama de preguiçosos, que todo funcionário público carrega nas costas,
mas, por outro lado, nos colocou em constante dissensão com o governo no que diz respeito à fixação
das metas, que pretendemos sempre diminuir e as autoridades, aumentar.

O concurso foi muito concorrido? Você achou as provas difíceis? 

Todo concurso público é concorrido. Nas áreas de auditoria fiscal, seja do trabalho, da previdência ou da
receita, é como um vestibular; a diferença entre o número de vagas e o de candidatos é tão gritante que
só tirando uma nota acima de 8 o sujeito pode sossegar. A concorrência é tremenda e, na prova, é
preciso ter uma atenção enorme, pois existe o risco de se perder a vaga por um único erro. Além disso, o
fator sorte tem um peso muito grande, assim como o seu estado de espírito, no dia da prova. É preciso
estar relaxado. Por isso, poucas pessoas obtêm êxito na primeira tentativa.

Você fazia idéia do que era um auditor fiscal quando fez o concurso?

Não. Sabia, apenas em linhas gerais, como o trabalho se realizava, e me surpreendeu muito a intensidade
dos contatos com as partes. Ao contrário do fiscal da Receita, que dificilmente chega ao contribuinte, o
auditor do trabalho precisa estar in loco, para verificar um dado básico: o registro do empregado. Análise
documental não basta, pois ela pode nos informar sobre o recolhimento em dia do FGTS correspondente
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O relacionamento com os trabalhadores varia muito de empresas maiores para as pequenas
empresas? 

Na empresa pequena, o dono está sempre ao lado, constrangendo o empregado, e nas maiores, existe o

medo da perda do emprego. Eu evito conversas por isso, e também porque de nada adiantaria forçar a

mão. Mantemos sigilo em torno das denúncias que nos chegam com nome e endereço do denunciante,

uma exigência legal, mas quando se trata de uma comunicação anônima, às vezes, uma simples troca de

olhares identifica o autor. Os trabalhadores tentam nos ajudar de várias maneiras, inclusive acenando por

cima do ombro do patrão. 

Na empresa grande, o auto de infração é recebido por um preposto; nas pequenas empresas, o dono está

atrás do balcão. O dono do açougue é alguém que trabalha e ganha pouco mais do que um operário

qualificado, apenas tem um negócio próprio. Às vezes, ele se desespera, diz estar sendo perseguido,

reclama da carga tributária... Aprende-se muito acerca da legislação, fiscalizando grandes empresas; nas

menores, apesar do enorme desgaste, são escolas de relações humanas, e de autocontrole. 

Um pequeno empresário poderá me pedir pelo amor de Deus para que eu volte em 15 minutos, ou no dia

seguinte, a fim de que ele conclua uma venda essencial à sua sobrevivência, e se o pedido me parecer

verdadeiro, não terei dúvida em atendê-lo; com um grande empresário, eu não seria tão condescendente. 

A fiscalização da DRT do Rio de Janeiro operava mais à base de denúncias ou segundo um
planejamento?

Toda fiscalização tem início com uma denúncia; mesmo o planejamento é feito à base de denúncias

anteriores. Exercemos uma atividade de inteligência, que não se expressa na descoberta de algo inédito,

mas na ampliação do foco, a partir de uma informação, às vezes pequena, mas significativa. No Rio de

Janeiro, as denúncias são tantas que é preciso listar prioridades; entre a falta de registro apontada por

um empregado do açougue da esquina e a suspeita de irregularidades num prédio em construção,

optamos pela atividade de risco e que envolve maior número de trabalhadores. As instruções

provenientes de Brasília são incorporadas às diretrizes locais. Em época de carnaval, por exemplo, ou

quando se programa um grande evento internacional, a fiscalização não pode deixar de levar isso em

conta. Ou seja, também planejamos conforme os acontecimentos. O problema é que os bancos de dados

existentes são antigos e pouco utilizados, e sem a memória das ações efetivadas em tais ou quais setores,

há dois, cinco anos atrás, perdemos muito da nossa objetividade e eficácia. Todavia, nos últimos anos há

uma sensível melhora nesta área.

Como é que uma denúncia chega à DRT?

Algumas chegam, diretamente, ao plantão de consultas trabalhistas, onde a pessoa, empregado ou

empregador, pode se identificar ou não; logicamente, o empregado que traz uma denúncia escolhe o
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direitinho: registros, salários, pagamento de férias, FGTS – impressionante! Não obstante o cumprimento
da lei seja obrigatório, deixei consignada, no livro de inspeção, a minha admiração.

Em se tratando de pequenos negócios, cumpre ao fiscal orientar... 

Auditar, orientar e regularizar situações é o que se almeja, mas fiscalizar sem ter a capacidade punir,

lavrando os devidos autos de infração, não faz sentido, mutila a ação fiscal. Algumas pessoas preferem o

enfrentamento, persistindo no erro ou tentando burlar, ou mesmo subornar o auditor; outras deixam

patente a intenção de corrigir a situação. Por exemplo, informado de que um restaurante chinês vinha

mantendo empregados sem registro, hoje, pela manhã, entrei pela porta dos fundos do estabelecimento.

De fato, o proprietário não estava com os documentos em ordem, pediu desculpas, mas isso não me

impressionou. Conheço n desculpas... Só decidi ajudá-lo, dando prazo para o registro retroativo dos

trabalhadores, porque poderia ter mandado os garçons e cozinheiros saírem pela porta da frente, e não o

fez. Nesse caso, eu o teria autuado. Não adianta ser tolerante quando o sujeito tenta ser esperto ou tem

uma postura desrespeitosa. Estou sempre disposto a colaborar, mas também posso ser duro. 

Você chegou a sofrer violências por parte de algum empresário?

Não. Às ameaças veladas costumo responder com energia ou deboche; deixar passar em branco seria um
desprestígio para a autoridade. Mas são raras. Em duas ocasiões, ao retornar aos estabelecimentos que já
visitara antes, encontrei as portas fechadas, mas nem me dei ao trabalho de chamar a polícia, pois já
estava de posse de todos os dados necessários. De outra feita, há cerca de quatro ou cinco anos, quando
estava a caminho de uma gráfica próxima do cais, acabei enveredando por uma ladeira e fui dar no
morro da Providência, atrás do Hospital dos Servidores do Estado. Ao cruzar uma esquina, defronte a um
botequim, um rapaz me interpelou: “Vai pra onde? Pode não!” – “Sou do Ministério do Trabalho”. Era o
olheiro da boca de fumo, e minha sorte foi que o autor da denúncia contra a empresa era um parente
dele. Resumindo: ganhei um salvo-conduto e pude verificar que, realmente, os empregados não recebiam
horas extras. Ainda voltei lá duas ou três vezes, e ao término da questão, o moço me deu o seguinte recado:
“Aí, doutor, qualquer coisa de que o senhor precise, aqui, na comunidade, é só vir procurar a gente”.

No Rio, há territórios onde a ausência do Estado tornou a situação muito complicada...

E o fiscal vai fazer o quê?... Enfim, nunca espero boa recepção. As pessoas são humanas, e suas desculpas,
invariáveis. Certa vez, fui a um salão de beleza; a dona não estava, e quem me atendeu foi uma jovem
manicure a quem pedi o CNPJ...7 Não conseguiu encontrá-lo... Não tinha CNPJ! Viajei, passei uma semana
fora, e quando voltei, encontrei uma garotinha de uns 10 anos: Islã, filha da proprietária. Desinibida, veio
conversar comigo, trouxe um cafezinho, e muito solícita, foi buscar um frasco de álcool, para limpar as
minhas mãos, que eu havia sujado nem sei com que. Tivesse 18 anos, teria se dado conta de quem eu era
e, com certeza, não me trataria tão bem. 
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consultas ou atendimento ao público. Em tese, pode-se escolher, e eu sempre que pude dei preferência ao
segundo, mais cansativo, porém muito mais interessante, por suscitar questões novas e que exigem estudo. 

As jornadas dos auditores, portanto, compõem-se de visitas, plantões...  

As delegacias e sub-delegacias são divididas em áreas; no Rio de Janeiro há oito: Centro, Zona Sul, Tijuca,
Barra da Tijuca e Jacarepaguá, Pavuna, Ilha do Governador e Penha, Campo Grande e Santa Cruz e
Sepetiba. A cada quatro meses procede-se a um sorteio e faz-se o remanejamento. Com isso evita-se a
rotina e vínculos pessoais, que prejudicariam, inevitavelmente, o desempenho de quem permanecesse
muito tempo em serviço na mesma região. 
Existem metas e, em função delas, cada auditor realiza cerca de quinze auditorias por mês. Os pontos se
somam conforme o número de empregados da empresa fiscalizada e o tipo de irregularidade que se
encontra; falta de registro e levantamento de débitos com o FGTS contam mais. Obviamente, a
distribuição resulta num mix de “pepinos” e casos menos complicados, do contrário ninguém conseguiria
alcançar a pontuação mínima. Às vezes, demora-se muito tempo numa empresa de 10 a 15 empregados,
com um contador mal remunerado, a documentação desorganizada... Antes de autuar, aquilo vai dar um
trabalhão!  Por outro lado, o levantamento de dados em uma empresa de mil ou dois mil empregados,
que pode exigir a impressão de até dez mil laudas, será todo ele executado por computador, e caberá
num pen drive.8

Na blitz, a fiscalização é direcionada para certos atributos trabalhistas; no Natal, por exemplo, basta

verificar os registros e os depósitos do fundo de garantia. Não há estresse e o número de visitas cresce.

Cada fiscal trabalha de uma maneira, mas eu me desespero quando não consigo atingir as metas até o

dia 20!... Por isso, acelero no início do mês. Alguns colegas adoram trabalhar à tarde; eu, no máximo às 8

e meia, já estou na rua, e vou até às 3 horas da tarde, direto. É uma vantagem, poder estabelecer seu

próprio horário de trabalho, ir ao médico ou ao dentista sem qualquer problema, ou voltar pra casa ao

sentir cansado, pois o trabalho de rua é extenuante. 

Durante o ano em que estive na chefia da fiscalização a rua me fez falta. Por menos burocrático que

fosse, o trabalho interno é diferente; os problemas trazidos a mim pelas visitas eram muito gratificantes,

principalmente quando se chegava a uma solução. Por outro lado, se o sujeito não tinha como sanar a

irregularidade, e a lei não me permitia estender mais o prazo, me desgostava entregar o caso à justiça. E

aí, ficar sem saber o final... 

Os prazos são fixos? 

Não. Há quem dê muito prazo, outros dão pouco; costumo dar, inicialmente, sete dias, para evitar
pedidos de prorrogação. Persistindo a irregularidade, conforme o andamento da ação fiscal, da real
vontade do empregador em regularizar os erros, o prazo pode e deve ser prorrogado. 
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anonimato. Hoje em dia, recebemos informação também através do e-mail do gabinete do Delegado

Regional do Trabalho. Outras fontes são os sindicatos e o Ministério Público do Trabalho, e os colegas

fiscais de instituições diversas. Há quem prefira escrever à Presidência da República ou ao ministro. De

um jeito ou de outro, toda denúncia é protocolada, para que o informante possa cobrar resultados. 

Os sindicatos costumam ser atuantes nesse sentido? 

No Brasil, os sindicatos têm força suficiente para alterar as relações de trabalho, mas ainda não se deram

conta disso; a maioria está aprendendo a lidar com as denúncias. Ao invés de nos comunicarem

irregularidades, insistindo na realização imediata de mesas redondas ou ações fiscais, com a interferência

da DRT, por que não tentam dialogar direto com a empresa, antes de acionar a Auditoria-Fiscal do

Trabalho? Sindicato é para isso! Imagine quanta autuação poderia ser evitada graças ao entendimento

direto entre as partes!... 

Temos nos esforçado nesse sentido, estimulando as entidades a uma postura pró-ativa, e em alguns

setores os sindicatos já vêm agindo desta forma: negociando, antes da visita do auditor. Bancários,

metalúrgicos, telefônicos, enfermeiros, pessoal administrativo da área de ensino e porteiros de

condomínios têm obtido, por intermédio de suas entidades, a regularização de registros, de pagamentos

em atraso, de horas extras; os operários dos estaleiros e da construção civil, a aquisição de equipamentos

de segurança; e os empregados nas usinas, melhores condições de trabalho junto às caldeiras. 

Não se trata, absolutamente, de equiparar os sindicatos à fiscalização: uma coisa não tem nada a ver

com a outra. Inclusive, do meu ponto de vista, nem sempre é válido o representante sindical acompanhar

o fiscal na sua visita à empresa. Às vezes, atrapalha... Os auditores, em que pese o modo mais ou menos

didático com que atuam, têm como função primordial realizar auditoria nas empresas, detectar

irregularidades e promover as devidas regularizações; punir é uma decorrência da ação fiscal, mas não

um fim em si mesmo. Urge que as entidades sindicais se livrem dos ranços de paternalismo e

imediatismo, e passem a contribuir para o aperfeiçoamento da legislação. Existe espaço para tanto.

A tendência seria uma redução drástica das denúncias?... 

A denúncia sinaliza qual é o problema, onde atacar. Para o auditor, esse é o elemento primordial. Evita
que ele dê tiros na água. Às vezes, mero desabafo faz com que o fiscal de plantão se converta numa
espécie de conselheiro; nesses casos, nunca se confirma. Todavia, quando é bem formulada, nos permite
acertar na mosca. 

Faz parte da rotina semanal dos auditores esse plantão?... 

Sim. Há dois tipos de plantão: o de homologações de termos de rescisão de contrato de trabalho e o de
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Quando você se integrou ao Grupo Especial de Fiscalização Móvel?9

Minha atuação junto ao Grupo Móvel teve início em fevereiro de 2004. Antes, a partir de 2003, participei
de incursões às fazendas de cana de açúcar, na região de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Na
primeira, planejada e executada às pressas, em uma semana, encontramos 200 empregados sem carteira
assinada, em péssimas condições e obrigamos o dono da usina a pagar as verbas rescisórias devidas a
todos; saíram de lá num ônibus, com carteira de trabalho devidamente anotada, escolta da Polícia
Rodoviária Federal e dinheiro no bolso. 

Qual foi o ponto de partida dessa operação?

Uma denúncia. No finalzinho de abril, mal começara a safra, fomos informados sobre uma empresa sem
nenhuma idoneidade financeira, com um capital irrisório, que estaria contratando trabalhadores de
forma irregular. Tratava-se de uma firma de fachada, cujo proprietário, um “gato”, afrontou a polícia e
acabou sendo preso. Na DRT, ninguém tinha prática, todas as chefias haviam tomado posse
recentemente, e o apoio do pessoal de Brasília, que entendia do riscado, foi essencial. Em um ano,
regularizamos a situação de 800 empregados submetidos a condições inadmissíveis, e cujos contratos
foram rescindidos, com o pagamento de todos os direitos, inclusive 13º salário. Depois de nos peitar
durante algum tempo, os usineiros decidiram sentar e conversar; reconheceram que havia problemas.
Hoje, falta de registro e alojamento precário não existem mais, praticamente, naquela região.   

Os trabalhadores eram de outros estados?

A maioria vem de Alagoas, Pernambuco, do sul da Bahia e do Vale do Jequitinhonha. São cortadores de cana
e, portanto, empregados sazonais. No nordeste, só tem trabalho para eles entre setembro e março; em abril,
vêm no Rio e, a partir de maio, para São Paulo e Mato Grosso. Os mais afortunados não ficam ociosos, mas
vivem se deslocando pelo país. O transporte corre por conta do “gato” e faz parte da dívida que adquirem. 

Todas essas operações contam com a participação da polícia?

Sim, da Polícia Federal. É impressionante como diante dos agentes, o dono da terra fica calminho!... Como
se tivesse tomado dois lexotan.10 Não é para menos... Conheço um policial que deve ter um metro e
noventa, e adora usar aquele colete preto com o brasão da República. Quando o fazendeiro começa a
argumentar que já se entendeu com o delegado local, ele se interpõe e diz: “Pois, então, repita tudo para
o fiscal, agora”. Dois berros dele transformam o “gato” mais atrevido num “gatinho”... Às vezes, aqui no
Rio de Janeiro, solicitamos também o apoio da Polícia Militar, e raramente, o apoio da delegacia do
município. Porque, em geral, os delegados se limitam a considerar a ocorrência de um crime e se dispõem
a abrir inquérito. Só em casos gritantes,  admitem dar voz de prisão ao capataz, enquanto um advogado
negocia o pagamento dos empregados. Aqui no Rio, a Polícia Rodoviária Federal tem sido parceira de
todas as horas.
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Você não trabalhou sempre com pequenas empresas, nem somente em áreas urbanas... 

De 1997 a 1998, fiscalizei instituições financeiras: bancos são grandes empresas. Naquela época, estava
em curso um processo acelerado de terceirização, gerando protestos de pessoas influentes e até de
ministros de tribunais. Nosso trabalho não apenas coibiu os exageros, mas contribuiu para que se
produzisse um diagnóstico do setor. A regularização é sempre possível, seja a empresa grande ou
pequena; o que varia é a repercussão, não na mídia, mas no setor a que pertence o alvo da fiscalização.
Não há condições de visitarmos todos os estaleiros, por exemplo, mas se houver concentração nos mais
problemáticos, durante um mês, e eliminarmos as irregularidades, a notícia corre e produz um efeito
dominó. As matérias dos jornais refletem o peso da atividade econômica, apenas isso. 

Mas o que se cobra de uma grande empresa é diferente.

Exato, cobra-se muito mais. E também se toma muito mais cuidado... Há grandes empresas que se
recusam, deliberadamente, a cumprir a legislação trabalhista, e se aproveitam de qualquer deslize do
auditor para desqualificar o seu relatório ou o seu auto de infração. Por isso, é preciso medir as palavras
e documentar cada passo do processo, inclusive aquilo que for negociado. Os advogados são altamente
especializados e aproveitam as mínimas brechas; com eles não se pode usar a linguagem quase familiar
que se adota no tratamento informal dado ao açougueiro da esquina. Grandes empresários não se
descuidam, não cometem equívocos; agem de caso pensado, fazendo pouco caso da vida humana. 
Hoje em dia, os direitos trabalhistas dos operários da construção civil são respeitados. Mas há não muito
tempo atrás, as situações com que nos deparávamos, nesse setor, situavam-se, na verdade, na esfera dos
direitos humanos. Imagine!... Pobres trabalhadores obrigados a subir dez andares e ficar dependurados
por uma corda, ou equilibrar-se, sem corda alguma. Finda a jornada, dormiam num leito de tábuas, ali
mesmo na obra. A proteção trabalhista lhes garantiu cidadania!... Destituídos de parâmetros, suportavam
péssimas condições, degradantes mesmo, aceitando a exploração caladinhos, como se fosse coisa normal. 

Você se referiu à rapidez com que a fiscalização obtém os dados do seu interesse, nas
grandes empresas, Mas condições de trabalho aviltantes ocorrem muito em grandes
empresas, o que é extremamente grave. 

O grande empresário sabe que está incorrendo em erro, muitas vezes indo além do que prescrevem as
leis. Um fazendeiro do Pará, certo dia, abusou de tal forma da minha paciência que me recusei a
continuar ouvindo as suas alegações. Mais 10 minutos daquela arenga e eu passaria a desacreditar do
futuro da raça humana! Ante um flagrante desrespeito aos direitos básicos da pessoa, ele se justificava
por não ter adquirido botas e luvas... Para quem opera uma serra elétrica, com os dedos a poucos
centímetros da linha de corte, o equipamento de proteção é indispensável: nem deveria constar do texto
legal. Idem, no caso de crianças que trabalham desde os 5 anos de idade, sem nunca terem ido à escola.
Arrimos de família?... Uma ova! Problema social?... Pois sim! O que falta é indignação. 
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Por que os “redeiros” não fugiam?...  Porque estavam presos ao que se poderia chamar de servidão por

dívida. Como é que isso funciona?... O sujeito pede emprestada certa quantia para comprar uma moto,

por exemplo, lá na Paraíba, e vem trabalhar no Rio de Janeiro,  vendendo as redes e mantas da tecelagem

do credor localizada no interior da Paraíba, até quitar o débito. O problema é que leva tempo; em cada

rede, vendida por R$ 10, a parte do devedor mal chega a R$ 3!... Que também vão forrar o bolso do

patrão, pois na ânsia de se livrar da dívida, o trabalhador entrega inclusive seus R$3,00 ao patrão. Sem

um vintém, o infeliz pede a um segundo empregador, digamos, R$ 3 mil. “Tudo bem, mas você vai

trabalhar pra mim”. – “Como?... Eu já estou devendo ao outro R$ 2 mil”. – “Nenhum problema: eu te

empresto R$ 5 mil”. Ou seja, em alguns casos, a dívida era comprada, enquanto o trabalhador ia passando

de mão em mão. 

E onde moravam esses homens? 

Num sobrado de três andares. No térreo, havia uma garagem, e no segundo, morava a irmã do

empregador, que também estava lá, por acaso... Os homens ocupavam o último pavimento, verdadeira

senzala, e mais três casinholas de alvenaria, a mais ampla sem janelas. Assim se amontoavam 20 homens,

no mesmo espaço das redes armazenadas!... Resignados ou inconscientes, não tinham reclamações a

fazer. Em geral, nem se consideram escravos. Isto é, a maioria deles, porque sempre se encontra um

insubmisso, aquele que tenta fugir, denuncia, e acaba desencadeando o processo de mudança. Não são,

necessariamente, líderes, mas se dispõem a assumir alguma responsabilidade e, de certa forma, cuidam

dos companheiros de infortúnio.   

Como o fiscal se dirige a eles? 

Usamos uma abordagem que não os ofenda, e na qual, evidentemente, o termo “escravo” não está

presente. “Trabalho escravo” é uma expressão oficialmente usada somente no Brasil, acredito; no mundo

inteiro, fala-se em “trabalho forçado”. De fato, não existem mais algemas. E, realmente, os homens se

abespinham ao serem tratados desta forma. Certa vez, assisti o destempero de um trabalhador, que

protestava aos gritos por ter ouvido um procurador comentar o absurdo que era reduzir entes humanos

à escravidão. “Eu não sou escravo, não! Que história é essa? Não sou escravo!” 

Hoje em dia, é com sutileza que se atam os grilhões. Muitas vezes, não há cerceamento explícito da

liberdade de ir e vir – nem precisa haver –, pois o indivíduo sequer cogita de ir embora antes de pagar o

que deve. Explora-se a sua força de trabalho e o seu sentimento de retidão. No interior, com um

agravante: os homens são conduzidos durante a noite, bêbados, até fazendas situadas dentro do mato, e

perdem o rumo. Nesses casos, o dono da terra nem precisa gastar dinheiro com guardas armados: a

cidade mais próxima fica a 300 quilômetros de distância. 
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Alguma vez foram encontrados pessoas em condições de trabalho escravo no Rio de
Janeiro?

Em junho de 2003, visitamos uma usina cujos empregados viviam como escravos, sim, tanto que o nome
da empresa foi incluído na lista suja.11 Posteriormente, o proprietário impetrou mandado de segurança e
obteve uma liminar, conseguindo uma exclusão temporária; no espaço, ficou inscrito “nome retirado por
força de liminar”. Também encontramos trabalhadores em condições abjetas em Petrópolis, na região
serrana do Estado do Rio; e em Araruama e Cabo Frio, na chamada região dos lagos. 
O Código Penal, em seu artigo nº 149, considera crime análogo à escravidão submeter uma pessoa a
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, em condições degradantes, ou restringir a sua locomoção em
razão de dívidas, mantendo-a sob vigilância ostensiva no local de trabalho, ou apoderando-se de seus
documentos ou objetos pessoais. As penas vão de 2 a 8 anos de reclusão, podendo ser agravadas se o
delito for praticado contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia,
religião ou origem.

A expressão trabalho análogo à escravidão é muito usada; é interessante fazer isso?

Essa expressão pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, torna o delito mais compreensível às
pessoas, em geral, mas, por outro lado, pode acabar sancionando, afinal, nada mais do que a falta de
registro. Pior: alguns juizes consideram o emprego da força no cerceamento à liberdade de ir e vir como
um fator essencial à caracterização do trabalho análogo à escravidão. Talvez, adotar a denominação
“trabalho forçado” fosse o mesmo que trocar seis por meia dúzia... Então, talvez fosse melhor esmiuçar as
tais analogias: a condição de vendido, o alojamento precário, a má alimentação, a falta de água potável,
a insalubridade, a castração total do livre arbítrio e dos direitos de cidadania. Queira-se ou não, é isso
que caracteriza tantas relações de trabalho que ainda se verificam pelo Brasil a fora, principalmente no
interior. Algo praticamente igual ao que os escravos sofriam, na época do Império. 
Entretanto, o fiscal deve ser comedido ao interpretar os fatos, evitando banalizá-los, pois este é o desejo dos
que ofendem a lei. Na área urbana, o único caso de trabalho escravo de que tive notícia – aliás, a operação
foi coordenada por mim – ocorreu em Bangu, aqui no Rio mesmo, envolvendo empregados que vendiam
redes de tecelagens localizadas no interior da Paraíba e de lá vieram trancafiados em um caminhão-baú. 

Mas em Bangu, onde circulam várias linhas de ônibus: por que eles não escapavam? 

Pressão ou coação psicológica. Quando a escravidão era legal, uma boa “peça” custava caro. Os grandes
proprietários tinham a sua riqueza medida pela extensão de suas terras e pela quantidade de escravos
alocados em suas fazendas. Hoje em dia, a mão-de-obra é barata, farta e demissível a qualquer
momento. São pessoas humildes, mas dotadas de um forte sentimento de honra, que as torna
envergonhadas das dívidas que contraíram, mesmo que estas estejam inflacionadas; porque abominam a
pecha de caloteiros, deixam-se escravizar. 
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dispondo a trabalhar dessa forma. É comum encontrarmos empregados resgatados há um ano, e que
retornaram às fazendas onde eram explorados. Por masoquismo? Não!...  Acaso são crédulos a ponto de
acreditarem nas promessas de altos salários? Também não!... No fundo, eles sabem os “sapos” que vão
engolir. Mas dá-se que em sua terra natal inexistem condições mínimas de trabalho; quando se esgotam
os três meses do seguro-desemprego que recebem, qual caminho lhe resta? Mal sabendo desenhar o
nome, eles não têm futuro e sabem disso. 

De quantas operações do Grupo Móvel você participou? 

Quatorze, até agora, outubro de 2006. Entrei pelos grotões de Tocantins, Pará, Bahia, Maranhão e Mato
Grosso, atual campeão de malfeitorias, e praticamente, não encontrei nada novo. Os poucos rostos
desconhecidos são de gente que veio atrás de um amigo. Por isso, todos se queixam das mesmas
mazelas: “Eu já trabalhei em muito lugar ruim, mas igual a esse, nunca vi”. – “Nunca me pagaram tão
mal”. Reclamam, mas se habituam...

Em sua opinião, o número de trabalhadores escravos tem crescido? 

É uma pergunta interessante... O número de ações, a presença do Estado no Brasil profundo é que tem
crescido. O Grupo Móvel atua há cerca de dez anos, e nos últimos cinco, com mais intensidade. Todavia,
as fisionomias conhecidas sinalizam que ainda há muito chão a percorrer. Em setembro de 2004, durante
uma operação, em Tocantins, tivemos a companhia de um repórter da revista Rolling Stone, e no seu
texto, o rapaz referiu-se à nossa “felicidade” por encontrar vinte e tantos trabalhadores em condições
análogas à escravidão. Ninguém se sentiu feliz, é óbvio!... Apenas, cada incursão custa muito
planejamento e dinheiro; são cinco ou seis veículos, quinze pessoas vindas de vários estados, auditores,
procurador do trabalho, policiais federais... Um  erro pequeno ou uma denúncia que não se confirma,
representa, no mínimo, uma tremenda perda de tempo. Poderíamos estar em outra propriedade. 
Ano passado, no Mato Grosso, próximo à divisa com o Pará, fiscalizamos as terras de um paulista
riquíssimo, conhecido plantador de mamão. Era final da estação de chuvas e os caminhos estavam
intransitáveis; um dos carros fundiu o motor, atolou. Foi preciso fretar um teco-teco. Embarcaram nele o
coordenador da equipe, um procurador e um delegado da Polícia Federal... De nada adiantou. Eles voaram
mais de cem quilômetros à frente e acabaram não encontrando ninguém. Ficamos três dias, naquelas
terras, dormindo em redes. No último dia, encontramos um trabalhador que surgiu do meio do mato e
ouvimos seu testemunho, contando que desde a nossa chegada, o fazendeiro mantinha 130 empregados
escondidos na floresta, não muito longe, com ordem de não fazer nenhum barulho. Quer dizer, o sujeito
mandara derrubar até árvore, a fim de obstruir uma estradinha que poderia nos levar a eles. Mera
precaução... Graças a esta denúncia, afinal, localizamos estes trabalhadores e os resgatamos. 
Já estávamos preparando a volta, quando o mesmo trabalhador apareceu; era tarde e, naquela noite, ele
dormiu escondido, no banco de trás da nossa pick-up. Dormiu escondido, para que o fazendeiro não o

Entrevista Guilherme José de Araújo Moreira

�
321

Que experiências você teve além das fronteiras do Rio de Janeiro? 

O Grupo Móvel atua nas regiões Norte e Centro-Oeste. Mato Grosso, Tocantins, Pará, uma parte do
Maranhão, onde há muita carvoaria, e Bahia. Em Confresa, no nordeste de Mato Grosso, fiscalizamos a
Usina Gameleira. Situada em local distante e de difícil acesso, nós fomos obrigados a permanecer lá,
impedindo a produção, para forçar o proprietário a negociar. A lei nos dá poderes para isso e, conforme
se diz, a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Eram mil trabalhadores confinados a 15
quilômetros de uma cidadezinha miserável; gente trazida do Piauí e do Maranhão, que não tinha como
voltar. Sem enxergar a cor do dinheiro, descontados em excesso, e sem nenhuma garantia além dos
portões da usina, dentro dela trabalhavam 15 horas por dia, e viviam em condições indescritíveis.
Trabalho escravo?... Entendo que sim, desde que o trabalhador não receba o devido salário, nem tenha
liberdade para deixar o emprego quando bem entender e está submetido a condições subumanas de
trabalho e alojamento. Essas características são essenciais, pois muitos recebem pagamento, embora sem
registro, aceitando o “trabalho chato” porque precisam sustentar mulher e filho. Nesse caso, sem dúvida,
o indivíduo está sendo vítima de exploração, mas a situação é outra, é diferente. 
Ao constatarmos um flagrante, todo cuidado é pouco, ou muitos empregados se voltam contra nós. Em
Catalão, a 80 quilômetros de Uberlândia, fiscalizamos uma propriedade rural, onde havia casa e escola
para os trabalhadores com carteira assinada e seus filhos, ao passo que os terceirizados habitavam
choças caindo aos pedaços, bebendo água de poços perfurados ao lado de fossas imundas. O patrão
tinha plena consciência do que a lei exigia, mas fomentava a discórdia entre os dois grupos, ameaçando
cancelar a permissão de residência em suas terras. Em áreas de desmatamento, os homens costumam
viver sozinhos, mas ali, diversos deles já mantinham famílias estruturadas. Mais: os empregados formais
adquiriam mantimentos a crédito, mas as despesas dos terceirizados eram discriminadas e negociadas
diretamente entre a dona do mercado e o dono das terras. O remédio foi regularizar registros e salários,
mandar consertar as moradias, cavar outro poço. A simples retirada dos trabalhadores criaria na verdade
um problema para eles e suas famílias. 

Havia trabalhadores legais e trabalhadores escravos convivendo no mesmo espaço?

Mais ou menos. Era uma fazenda muito grande, e os empregados em pior situação permaneciam na área
de reflorestamento, cuidando do corte e do transporte das madeiras. Os demais trabalhavam na serraria e
moravam no entorno da sede, sem nenhum contato físico com os primeiros. Evidentemente, esse
esquema é bastante lucrativo e, hoje em dia, ampliou-se tanto, que não mais pode ser considerado
residual. De fato, não é! O fazendeiro sempre sai ganhando, mesmo após quitar salários e fundo de
garantia; é muito pouco, para anos e anos de exploração. 
O Grupo Móvel vai dar conta disso?... Não creio. Está provado que a maior parte dos trabalhadores
encontrados em condições miseráveis vem do Piauí, do Maranhão e do Tocantins. Sem políticas públicas
de assentamento e capacitação em seus estados de origem, esses homens vão continuar migrando e se
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filhos trabalhavam no campo, inclusive o menor, de 7 anos. Não pudemos fazer o registro, pois a lei

proíbe, mas obrigamos o fazendeiro a lhe pagar as verbas rescisórias como qualquer trabalhador. Então o

diálogo entre pai e filho foi hilário... “Você vai me devolver esse dinheiro”. – “Que nada!... Vou comprar

uma bicicleta”. No total, as crianças receberam R$ 3 mil, cada!

Aliás, que valor os trabalhadores dão ao dinheiro que recebem? A multa rescisória e o
seguro-desemprego somam uma quantia razoável, considerando a situação desses homens... 

É um dinheiro que muitos nunca viram na vida. E eles têm perfeita consciência do seu valor. Não

podemos obrigá-los a abrir uma caderneta de poupança, e desgraçadamente, nem todos possuem senso

de responsabilidade; um ou outro, já na primeira noite, perde tudo em cachaça e mulher. Aprenderá com

a vida, não sei... A verdade é que esses homens estão menos acostumados a relações de trabalho

legalizadas, do que à exploração revestida de paternalismo. Alguns se acomodam, chegando a entregar o

que recebem ao capataz ou ao próprio patrão, para guardar. Imagine!...

Os trabalhadores perdem sua  identidade, não têm referências ou  senso de localização. 

De fato, certa vez emitimos uma carteira de trabalho provisória, com uma data de nascimento arbitrária,

porque o portador não fazia a menor idéia de quando nascera, de quem era. Há muitos “peões de

trecho”, que saem de um trabalho e ficam numa pensão à beira da estrada, esperando o “gato” que

assume as suas dívidas de hospedagem, bebidas e mulheres. Estes sabem, perfeitamente, se estão no

Mato Grosso ou em Tocantins; o que desconhecem é o caminho que leva à cidade mais próxima. Sabem

o próprio nome, mas raramente o sobrenome. Conhecem a mãe; o pai, nem sempre. O que falta, nessas

paragens, é uma estrutura de sociedade moderna; são feudos, pertencentes a um senhor, e onde vivem

vassalos. Ainda assim, não se pode mais alegar a ignorância total dessas pessoas, pois somente nos

acampamentos mais longínquos não existe um radiozinho. Hoje, mesmo nas profundezas do país há um

grau razoável de informação. 

Inclusive sobre o Grupo Móvel?

Sim, muitos já ouviram falar. A disseminação não se faz, apenas, através da Rádio da Amazônia, mas
graças ao trabalho da CPT.13 Frei Xavier, em Araguaína, no norte de Tocantins, e frei Henri, em Xinguara,
no sul do Pará, a CPT de Marabá, dentre outras, desenvolvem um trabalho formidável. Correndo risco de
vida, sem proteção alguma, eles são verdadeiros heróis dessa luta. 

Depois de uma década como auditor fiscal, você considera, digamos, que valeu a pena ter
feito concurso para o Ministério do Trabalho?

É inegável que sim. Eu preferiria ganhar na loteria, mas excluída essa hipótese, aliás remota, meu
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visse, pois isso podia prejudicá-lo. Pela manhã, pegamos mais um pão do desjejum servido pelo filho do
fazendeiro e levamos para ele. O pai, dono das terras, só apareceu mais tarde, para assinar o termo de
compromisso com a regularização dos empregados. Depois, foi embora. Aliás, é importante que se
ressalte, que quando comemos em uma fazenda, fazemos questão de pagar pelas refeições. Muitas vezes,
somos pegos de surpresa, a saída da propriedade tem que ser adiada e nossa comida e água acabam. 

Que percepção esses homens possuíam da sua condição? 

Algo parecido àquela noção manifestada pelos “redeiros”: sou explorado, mas não sou caloteiro. É por
isso que, de início, nos encaram com desconfiança. É fundamental estabelecer um relacionamento franco
e cordial, para vencer as barreiras, inclusive do modo de falar. Eles começam argumentando que estão em
débito, embora reconhecendo que pagam caro por tudo o que consomem. Mas ao se verem diante do
caderno de dívidas, espantam-se: “Não, não, isso aqui eu não usei!” – “Isso aqui já foi pago antes!” –
“Nossa!... Como isso é caro!” Todavia, também existe muita resignação; para eles, a vida é assim mesmo, e
não adianta querer mudar a realidade. Isso os impede de tomar alguma atitude, além do medo de serem
mandados para o olho da rua sem um tostão, e jamais voltarem a trabalhar. E aí?... Vai voltar para o
Piauí? Vai processar o fazendeiro na Justiça? Eles só conheceram o errado e desconhecem, inteiramente,
o que é certo. 

Eles, na verdade,  não acreditam na possibilidade de mudar a própria sorte; é uma sina... 

E com razão. Os povos latinos têm o costume de deixar tudo nas mãos de Deus. “Mataram meu filho... E
agora?” – “Ajoelha e reza”. Vi uma cena assim, num filme de Luchino Visconti, O leopardo. Não fossem os
revoltados, que denunciam, até hoje não teríamos libertado um único trabalhador escravo. Há exceções, é
claro... Certa vez, na estrada, saindo de Redenção, no Pará, topamos com um caminhão de transportar
gado, levando uns 40 trabalhadores. Pura sorte!... Atrasamos um pouco a viagem de volta, mas
regularizamos a situação deles. Segundo nos disseram, aquele punhado de infelizes ia percorrer 300
quilômetros, 8 horas numa estrada de barro, e acabar o trajeto a pé, igualzinho a boi, mesmo!... Para
quê?... Eram catadores de juquira,12 que não fazem a menor idéia da própria produtividade, e nunca
recebem por mês, mas somente ao fim da empreitada, quando são mandados embora com uns níqueis
no bolso. “Melhor do que nada” , muitos pensam.  

Como você acha que é possível interromper essa sujeição? 

Sem políticas públicas que evitem, é impossível. Porque gente capaz de explorar o ser humano, vai ter

sempre, em toda a parte do mundo. O Brasil, honra seja feita, está se tornando um exemplo de país que

combate o trabalho escravo/forçado. Mas é preciso ir além. Punir, simplesmente, vale tanto como enxugar

gelo. Numa fiscalização no Bico do Papagaio, em Tocantins, num lugar deslumbrante, na curva de um rio,

encontramos um grupo familiar de oito pessoas. O casal não contava mais do que 45 anos, e todos os
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6 Itamar Franco, nascido em 1931, formou-se em engenharia e tornou-se político, sendo eleito senador por Minas Gerais em
1974, pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Nesta função permaneceu por duas legislaturas, entre 1975 e 1989, quando
foi eleito vice-presidente da República na chapa encabeçada por Fernando Collor de Melo. O afastamento deste, seguido do
impeachment, levou Itamar Franco à presidência da República, primeiro interinamente (1992) e depois definitivamente (1992-
1995). Ver: DHBB.

7 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ.

8 Pen drive é uma espécie de receptáculo de informações digitais, como um disquete ou um CD-ROM. É um pequeno aparelho,
menor que uma caneta, mas geralmente com uma grande capacidade de armazenamento de dados. 

9 O Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho tem por finalidade coordenar programas e ações de diferentes órgãos
governamentais que intervêm na questão do trabalho forçado e formular novas propostas legislativas; além de ser um dos
principais instrumentos do governo federal para reprimir o chamado trabalho escravo, através de fiscalizações diretas nas
fazendas onde há a suspeita de sua existência. Ver http://minerva.pgt.mpt.gov.br/escravo/fiscal/index.html e
www.presidencia.gov.br [acesso em 24/2/2007]

10 Lexotan é a marca de um remédio cujo princípio ativo é o Bromazepam, um tranqüilizante do grupo dos benzodiazepínicos.
Ver: www.cemp.com.br/corpo_bulas.asp?cod=20 [acesso em 06/03/2007]  

11 Em 15 de outubro de 2004, por meio da portaria nº 540 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, foi criado o Cadastro de
Empregadores, a chamada “Lista suja”. A inclusão do nome do infrator no Cadastro ocorre após o final do processo administrativo
decorrente dos autos de infração lavrados pelos auditores fiscais do Trabalho. A exclusão, por sua vez, vai depender do
monitoramento do infrator durante dois anos. Se durante esse período, não houver reincidência e forem pagas todas as multas
impostas pela fiscalização e quitados todos os débitos trabalhistas e previdenciários, o nome será retirado. Ver:
http://www.pnud.org.br/unv/projetos.php?id_unv=21 [acesso em 21/1/2007]

12 Juquira é uma vegetação que cresce na mata e que é derrubada, para que a área seja transformada em pasto.  

13 A Comissão Pastoral da Terra, CPT, foi criada em junho de 1975, durante o Encontro de Pastoral da Amazônia, convocado pela
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e realizado em Goiânia, Goiás. Ver: 
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trabalho me dá enorme satisfação. Embora frequentemente cansativo, é gratificante. Há algum tempo,
um pequeno empresário me disse que eu era o seu cobrador. É isso aí: sou uma espécie de cobrador
oficial do cumprimento da legislação trabalhista. Bastaram duas operações do Grupo Móvel para que eu
aprendesse a dar valor a um copo d’água gelada, a pensar de forma diferente em um sanduíche de queijo
quente... No trabalho interno, sempre se pode botar a culpa em alguém; na estrada ruim, no meio do
mato, se fura um pneu, o máximo que se pode fazer é maldizer a sorte. Somos voluntários, temos de
agüentar. Todo auditor deveria passar por isso, pelo menos uma vez, gostando ou não. Essa experiência
muda a percepção da gente!... Até mesmo acerca do que é “trabalho escravo” e do que apenas parece ser.
Para mim, por exemplo, servidão por dívida é trabalho escravo, cujo combate, hoje em dia, tornou-se
política de Estado. Felizmente.

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

2 Open marketing ou mercado aberto é o mercado no qual as autoridades monetárias (sobretudo o Banco Central) de cada país operam
com títulos públicos, de modo a regular e controlar os meios de pagamento, ao mesmo tempo em que financiam a dívida federal
interna. O open é assim chamado, por não ter um recinto de negociações limitado e por proporcionar operações de grande flexibilidade e
sem restrições. Ver www.shopinvest.com.br/br/glossario/glossario.asp?categoria=pf&secao=acoes&letra=m [acesso em 5/3/2007]

3 Fernando Collor de Mello foi eleito presidente da República em 1989, nas primeiras eleições diretas após o regime militar, que se
iniciara em 1964. A partir de 1986, como governador eleito do estado de Alagoas, Collor se apresentou ao país encarnando a
personagem do “caçador de marajás”, cuja bandeira política principal era o saneamento e a moralização da administração pública.
Cerca de dois anos após sua eleição, tornou-se alvo de diversas denúncias de corrupção e de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI). Comprovado o esquema de corrupção e o envolvimento do presidente, a CPI apresentou seu relatório ao país.
Entidades da sociedade civil, lideradas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI),
deram então entrada no pedido de impeachment do presidente, o que levou a Câmara dos Deputados a afastar Collor do poder,
em 29 de setembro de 1992. Três meses depois, antes de ser julgado e impedido definitivamente pelo Senado Federal, Collor
renunciou. Mesmo assim teve seus direitos políticos cassados por oito anos. O vice-presidente Itamar Franco assumiu em
definitivo o cargo e completou o mandato restante. Ver: www.cpdoc.fgv.br [acesso em 28/11/2006]

4 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Esta lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas
empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

5 Grande Otelo é o nome artístico de Sebastião Bernardes de Souza Prata (1915-1993), que é considerado um dos maiores atores
da história das artes cênicas no Brasil. Além de ser um importante comediante, que formou dupla com Oscarito em dezenas de
filmes na época áurea das chanchadas e comédias da praça Tiradentes e do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, Otelo era também
um ator dramático. Embora fosse festejado por platéias populares, foi adotado nos anos 60 pelo movimento “cinema novo” e
encarnou Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, um dos grandes filmes do cinema nacional. Grande Otelo morreu de
enfarte ao desembarcar em Paris, às vésperas de seus 78 anos, a caminho do Festival dos Três Continentes, em Nantes, onde seria
homenageado. Ver www.terra.com.br/istoe/biblioteca/brasileiro/artes_cenicas/cenicas3.htm [acesso em 6/3/2007]
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Fábia Cristina Esteves de Brito

Eu me chamo Fábia Cristina Esteves de Brito. Nasci em Arcoverde, no sertão de Pernambuco, filha de

Ulisses de Brito Cavalcanti e Zita Maria Esteves de Brito. Fazendeiro e funcionário público, meu pai

sempre esteve envolvido com política. Uma política que, aos 17 anos, eu considerava assistencialista;

hoje, eu a definiria como humanitária. Na infância, minha percepção da ditadura fora influenciada pelo

seu olhar. Mas quando vim cursar a universidade, no Recife, trouxe comigo toda uma reflexão crítica a

respeito das atividades que ele desenvolvia; para mim, mais importante era a conquista da cidadania. Foi

essa compreensão que me fez optar pelo direito. Entrei para a faculdade em 1977, numa época em que

graças à redemocratização, os movimentos sociais ressurgiam. Antes, eu fizera contato com estudantes

da capital que interagiam com jovens do interior, e isso me abriu os horizontes. No ambiente

extremamente elitista da Escola de Direito, as questões políticas sequer afloravam. Nossos professores,

promotores, juízes, desembargadores, não tinham posições muito avançadas, digamos assim, além de

serem pouco abertos ao diálogo. O movimento estudantil me pareceu uma saída natural, e ainda caloura,

participei da primeira greve pós-64, que paralisou as aulas. 

Como se deu  seu engajamento no movimento estudantil?

O campus da faculdade situava-se no parque 13 de Maio. No período da manhã, meus colegas eram

oriundos também de famílias da classe média; nossos pais se preocupavam em nos garantir formação

universitária, acesso à cultura etc. Já os que cursavam o turno da noite, trabalhavam, e possuíam um

nível de politização muito maior. Eu gostava do contraponto que havia entre as conversas em casa e com

os estudantes, inclusive de medicina e engenharia, que eu me aventurava a procurar. Os professores

formavam uma barreira ideológica fortíssima. O que ensinava Direito Penal, por exemplo, por ser

contrário ao aborto, recusava-se a tratar do assunto. Descontentes, uns poucos se retiravam da sala.  De

que adiantaria aprender direito senão para entender o avesso das coisas? Gradativamente, fui me

identificando cada vez mais com a sociologia jurídica, com uma corrente do direito intitulada o “direito

achado nas ruas”.

�
327

�

�
Esta entrevista foi realizada por Angela de Castro Gomes e Marcelo Thimóteo da Costa, na Delegacia Regional do Trabalho, em
Recife, no dia 11 de setembro de 2006.  



A ação fiscal é uma política pública, e conseguimos que os direitos trabalhistas fossem respeitados. Para
resgatar aquele povo da pobreza, porém, seriam necessárias ações específicas. Sem isso, a realidade não
muda, não existe evolução social. Nosso sonho de distribuir riqueza não se realizou. Inclusive, a pressão
para que se cumprisse a legislação trabalhista resultou na expulsão dos empregados das casas que
habitavam nas usinas, e nos arruados, eles viraram favelados. O que a convenção de 1979 garantiu, foi o
fim da total falta de respeito aos trabalhadores que até então imperava, e uma melhoria extraordinária
da sua condição de vida. Eles passaram a ser registrados, a contar tempo de serviço e ter direito a
benefícios previdenciários, além de ganhar alguns hectares para a sua lavoura de subsistência. Mas uma
distribuição da riqueza, isso não.

Mas os 2 hectares destinados à subsistência não representaram renda para o trabalhador? 

Os trabalhadores não têm mais essa área de cultivo. Obrigados a cumprir a legislação, os donos das
fazendas foram, paulatinamente, restringindo os demais direitos assegurados pela convenção coletiva.
Assim, destruíram as vilas que existiam dentro dos limites de suas terras e deixaram os empregados
entregues à sua própria sorte. Mais: milhares de trabalhadores são contratados por apenas seis meses,
dependendo da época da safra e das reduções que ela sofre em virtude de problemas climáticos. Resultado:
em metade do ano não existe nenhuma ação do Estado para garantir uma sobrevida aos desempregados.
Na entressafra, o que a lei exige do empregador é que ele assegure a instrução do empregado, (previsão
legal usando a suspensão temporária do contrato de trabalho e recursos do seguro-desemprego – bolsa
qualificação) visando a sua qualificação. Mas é preciso que a fiscalização fique em cima, porque há muito
“faz de conta”. “Faz-de-conta que a gente ensina, faz-de-conta que a gente dá aula, faz-de-conta que
você aprende”... Outro grande problema com a entressafra, quando termina a colheita, o trabalhador não
recebe o seguro-desemprego (pois é um trabalho temporário) e migra para outras regiões.
Eventualmente, é aliciado, tornando-se escravo ou algo parecido. Nenhum governo, até hoje, resolveu
esse problema. A área urbana e a área rural canavieira são muito próximas saindo das cidades situadas
na zona da mata, já se está dentro de um engenho, em contato com trabalhadores analfabetos, que nada
sabem além de cortar cana. Essa é a realidade que precisa ser transformada. Legislação trabalhista,
apenas, jamais será o bastante. Para que haja transferência de renda, a empresa deve assumir
responsabilidade social. Quem sabe... repartir parte de seus lucros com os empregados?  

O desenvolvimento econômico poderia impulsionar tais iniciativas? 

O Ministério do Trabalho, no governo Lula, vem empreendendo ações mais complexas e mais amplas de
qualificação profissional, tendo em vista a implantação, na área em torno do porto de Suape,4 (área
canavieira) de 40 mil novos postos de trabalho. A Camargo Corrêa, integrante do Consórcio Atlântico
Sul,5 vem para Pernambuco, a fim de construir navios. Estão previstas uma refinaria e um pólo de
poliéster. Talvez seja um sonho, que meros cortadores de cana possam, um dia, tornarem-se operários de
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Foi nessa época que você se interessou por Direito do Trabalho?

Não. Somente quando ingressei na carreira de fiscal do trabalho, vivenciando a aplicação do direito do
trabalho no cotidiano; fui percebendo sua importância social, política e tranformadora.

E quando se iniciou a sua carreira no Ministério do Trabalho?

Eu me formei em 1981, e fui admitida num escritório de advocacia, no Rio de Janeiro. Infelizmente, não

me identifiquei com o trabalho. De volta ao Recife, atuei como assessora jurídica do estado, lidando mais

com Direito Administrativo. Prestei concurso para delegada da Polícia Federal, mas fui reprovada no

exame psicotécnico. Aqueles borrões do teste de Rorschach,1 que suscitam na maioria das pessoas a idéia

de um pulmão de fumante, me pareciam flores, crianças brincando de roda... Não tinha aptidão para ser

tira, evidentemente. Depois disso ingressei por concurso público (29 de março de 1985) para o cargo de

Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho, mesmo aquela época desconhecendo a importância e a

dimensão do que teria pela frente.
De início, considerei a rotina meio monótona. Fiz umas poucas auditorias urbanas e, em dezembro de
1985, fui designada para atuar na zona canavieira do estado, uma região que fora palco da primeira
convenção coletiva rural, em 1979, fruto de uma negociação mediada pela Delegacia Regional do
Trabalho. Esse conhecimento histórico me motivou um bocado e, aos poucos, a experiência me encantou
e me apaixonei. Eu entrava pelas fazendas, pisando na palha da cana, perguntando aos trabalhadores:
“Companheiro, você está fichado?” – se indagasse pelo registro em carteira, ele não saberia responder. E
era riquíssimo ouvir aquele povo, conhecer a sua organização sindical e o seu grau de mobilização. 

Cada ação fiscal transformava-se em mediação, uma vez que a própria convenção coletiva previa isso.

Por exemplo, quando os cabos2 que determinavam aos trabalhadores a quantidade de cubos3 que

deveriam ser cortados, e os mesmos não concordavam, por se tratar de tarefa excessiva, então a

negociação entre eles se impunha. Invariavelmente, após a nossa intervenção, a tarefa se efetuava da

forma correta; tiravam-se duas medidas e se fazia a média. Nas discussões sobre o que era terra dura e o

que terra mole, então recorríamos a uma tabela que indicava com precisão as tarefas a serem cumpridas.

Só que, para mim, tudo era terra dura, e eu ia ouvir os trabalhadores para opinar. 

O presidente do sindicato, em geral, nos acompanhava. Alguns quando não conseguiam resolver os

conflitos trabalhistas diziam aos proprietários rurais: vou trazer o Ministério do Trabalho! E chegávamos

lá, duas mulheres pequenininhas... ( eu e uma colega ) ,sem nada nas mãos, erguíamos a nossa voz,

explicando o sentido da norma, exigindo o cumprimento da legislação. Assim foi feita a história da

fiscalização nos canaviais, baseada numa regra pactuada, num país em cuja área rural o poder dos

coronéis ainda predominava. Diálogos como: “O senhor derrubou a casa de fulano”. – “Derrubei”. – “Vai ter

de indenizar”. – “Mas ele não trabalha mais para mim” – “O senhor não poderia demiti-lo sem razão. E

precisa comprar equipamentos de segurança, para os que ficaram”.
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organização em Turim e sendo diplomada na sede, em Genebra. Ouvia-se falar já muito de flexibilização,
aqui no Brasil, nesta época, mas a legislação ainda não tinha ousado ser alterada, e fomos atrás das
experiências concretas que vinham ocorrendo na Europa. Era um grupo aberto, integrado por
sindicalistas, auditores, procuradores e juizes de vários estados, sem nenhum apoio do Ministério do
Trabalho, que aliás não se interessava em preparar, naquela época, os seus técnicos; para participar, eu
me auto-financiava. 

E o magistério? 

Ao término da segunda pós, em 1987, fui convidada para lecionar Direito do Trabalho II, na UNICAP -
Universidade Católica de Pernambuco na cadeira de direito coletivo do trabalho (Direito Sindical). Pude,
então aí, ensinar como gostaria de ter aprendido, um direito que dá respostas aos grandes dilemas da
sociedade, em contraposição ao direito individual, prescrito pelo Estado, e que determina o valor da hora
extra, do salário, o período da jornada etc. O direito coletivo abre a perspectiva da negociação e
transforma a realidade, através da ação política dos representantes das classes, para alcançar o equilíbrio.
Fui professora durante 4 anos, e meus alunos eram profissionais de direito, economia, administração de
empresas e ciências contábeis.
A experiência acadêmica foi importante, mas  recebi uma proposta mais ousada, desta vez do Sebrae,
para participar do “Sebrae Ideal”.12 Foi depois que voltei da Europa, em 1997, e fiquei até 2000. Cabia-me
explicar conceitos básicos da negociação coletiva aos pequenos e médios empresários das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste. Por exemplo, se eles pretendiam flexibilizar banco de horas, teriam de
reconhecer o seu parceiro social, o sindicato dos trabalhadores. Fui dizer isso, no coração da Amazônia,
onde o sindicato era visto como coisa do demônio. Foi tarefa difícil mas enriquecedora, pois, ao fim de
cada aula os pequenos empresários conheciam os conceitos do direito do trabalho coletivo e a
importância da visão coletiva do mundo do trabalho.

Você viajava muito pelo interior...

Durante os finais de semana. Funcionária pública federal, era obrigada a compatibilizar horários; não
podia abandonar as minhas funções. Saía, em geral, sexta-feira, à noite, e retornava domingo. Conheci,
assim, lugarejos encantadores, e uma gente ansiosa por aprender aquilo que as centrais sindicais já
vinham ensinando aos trabalhadores há tempos. Na verdade, os pequenos empresários estavam
completamente despreparados. Eu os fazia entender o direito coletivo à luz dos seus resultados, dando
ênfase à correlação de forças e à função política das entidades sindicais. Eu chamava atenção, por
exemplo, para o caráter sindical da poderosa Fiesp,13 que influía sobre os destinos do país. “Vocês são tão
sindicalistas quanto os trabalhadores”. Minhas palavras produziam efeito, porque aqueles homens
precisavam de informação, e queriam usar a lei a seu favor. Mas não havia artifício capaz de escamotear
a realidade: nada seria possível fora da negociação coletiva.   
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estaleiros, petroleiros ou empregados em fábricas de tecidos. Mas foi com a chegada das empresas que
vieram do Sul e do Sudeste, para plantar uvas no vale do São Francisco (outra região rural de PE), que os
trabalhadores dos vinhedos conseguiram se organizar. 
A região da chamada Nova Califórnia é sertão, e o sertanejo não era politizado como os cortadores de
cana, históricos participantes das Ligas Camponesas.6 Pois, foi justamente ali, na década de 1990 e
devido ao novo ambiente criado pelo crescimento econômico, sob a liderança da Fetape7, com a nossa
mediação, que se concretizou a segunda convenção coletiva rural, negociada entre representantes de
empresários de Pernambuco e da Bahia, e trabalhadores da Bahia – porque é só um rio que diferencia
Juazeiro e Petrolina.8

Vê-se que sua experiência como auditora foi excelente!... 

Também vi como muito importante o trabalho individual como Auditora. Eu entrava nas empresas,
procurando ver o que estava errado, e nunca saía sem ter pelo menos tentado mudar as relações de
trabalho. Mesmo quando autuava, minha ação era pedagógica. Com alguma habilidade, evitava as
discussões, e conversava, interagindo e anulando as resistências. A reação é natural. O representante do
Estado nunca é bem-vindo. Cabe-nos demonstrar que nossas exigências vão tornar o local de trabalho
melhor, vão aumentar a segurança, preservar a saúde dos trabalhadores e, afinal, vão incrementar a
produtividade. Acredito que isso é que motiva os auditores: todos os dias, nós saímos às ruas para
provocar alterações da realidade. Se desejarmos apenas cumprir metas, ou garantir o recolhimento do
FGTS,9 ninguém jamais será um bom auditor.

As metas, vinculadas ao FGTS, não contribuíram para melhorar os salários dos auditores?

De fato, até 1992, nossos salários eram miseráveis, e desde então, fiscalizar os depósitos fundiários (FGTS )
das empresas junto à Caixa Econômica Federal, contribuiu para melhorar os salários dos auditores.
Tornamo-nos, porém, menos dispostos ao tête-à-tête com os trabalhadores, acredito eu. Isso é ruim.
Precisamos ganhar bem, mas sem perder de vista a visão protetora que temos ao fiscalizar  e que estão
contidas nas normas trabalhistas.

Durante algum tempo, você deixou a fiscalização de lado, para estudar mais.

Não, porém, sempre estudei e fiz cursos de pós-graduação, quase que permanentes durante mais de uma
década. Em 1985 iniciei um curso de pós-graduação em Direito Público pela Universidade Católica de PE.
De 1987 a 1988, fiz outra pós-graduação, em Direito do Trabalho, com Arnaldo Süssekind10 e outros
professores também na mesma Universidade. Entre 1992 e 1993 fiz pós graduação em Relações de
Trabalho, na Universidade de Pernambuco- UPE,  Na Universidade Autônoma de Madri completei um
Modulo da pós da UPE. Entre 1994 a 1996 fui estudar as relações de trabalho priorizando a realidade da
Itália e da Alemanha,  projeto de estudos acompanhado pela OIT,11 visitando o centro de estudos desta
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de subsídios intelectuais. Durante muito tempo, o Ministério do Trabalho teve tão pouca importância, que

sequer participava das discussões sobre o salário mínimo! A questão ficava circunscrita aos ministros da

área econômica. À exceção do ministro Barelli,15 os titulares da pasta oscilavam entre uma visão patronal

e uma visão com falta de foco. 

Em que consistia esse trabalho de monitora a que você se referiu? 

Fui monitora em treinamentos de mediadores públicos, uma expressão que ainda nem existia. O Manual

do mediador só foi editado em 1995, quando se começou a estruturar melhor, de forma conceitual, essa

atuação que nós conduzíamos de maneira absolutamente intuitiva, pragmática. Até então, não havia

nada sistematizado, nenhuma literatura, e nos valíamos de conhecimentos teóricos de direito, economia,

história política da cidade e do país, entre outros. A primeira legislação acerca da mediação pública é

também de 1995 – a Portaria nº 817, do ministro Paulo Paiva.16

O primeiro curso de que participei, foi em Fortaleza. Depois, entrei pelo Centro-Oeste, e cheguei até o
Sudeste. O pessoal do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma experiência bonita na área de mediação. 

Na Europa, a mediação é bastante estimulada pelo Estado. Os mediadores norte-
americanos, ao contrário, se comportam com absoluta neutralidade. 

Certo. No Brasil, os aplicadores e os estudiosos do direito guiam-se pelas Normas Internacionais do

Trabalho, fixadas pela convenção 98, da OIT, que atribui ao Estado a responsabilidade de fomentar as

negociações. Na prática, a competência é do Ministério do Trabalho para convocar as partes e

proporcionar a sua aproximação. Faz-se isso com uma neutralidade relativa. Porém, mais do que

identificar convergências e estabelecer as condições de um equilíbrio momentâneo, o mediador procura

alterar a racionalidade e a postura de empregados e empregadores, mudando as suas maneiras de pensar

o conflito. Tratar-se-ia, portanto, de algo semelhante a uma pequena cirurgia. Evidentemente, nem todas

as entidades possuem o mesmo compromisso social e político, e é preciso fomentá-lo. Por outro lado, a

representatividade ou legitimidade da representação, ainda constitui um problema sério a ser superado

pela consciência política dos trabalhadores.  Nisso, o mediador não pode interferir. 

De um jeito ou de outro, a mediação é novidade no Direito do Trabalho, pondo fim à substituição da

vontade das partes, quer pela chamada conciliação, em que o juiz buscava um meio-termo capaz de

resolver a desavença, regra geral, de caráter individual; quer pelas sentenças normativas, que dirimiam os

dissídios coletivos. O mediador colabora para que os próprios interessados encontrem uma alternativa.

Daí a característica que torna a sua missão encantadora: ela é pedagógica. E, no entanto, somos meros

coadjuvantes; sequer assinamos a convenção que remove a discórdia. 
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Que função você exercia, nessa época, na DRT? 

Desde 1992, eu atuava nas mesas de negociação, mediando conflitos. Nessa atividade, e com uma
experiência de mais de dez anos, também se empenhavam o delegado Gentil Mendonça e outros três ou
quatro colegas. Havia resistência contra a minha participação; as pessoas não me levavam a sério por eu
ser mulher e jovem – tinha pouco mais de 30 anos. Era uma moça, e não devia estar tratando de
assuntos “masculinos”. A verdade é que eu demorei cerca de sete anos, desde minha aprovação no
concurso, para ganhar notoriedade e abrir esse espaço, antes ocupado exclusivamente por homens já
maduros. Fui, nesse sentido, uma pioneira, digamos assim.

Você chegou a ouvir algum comentário, alguma reticência por ser mulher?

Boa parte do preconceito contra a mulher decorre da postura em que nos colocamos. Eu me colocava
como autoridade do Estado, e tinha competência. Ora, quais são os elementos indispensáveis à
mediação? Antes de tudo, ética; não só no trabalho, mas em todas as relações, profissionais e pessoais. 
E conhecimento, que dá visibilidade e o respeito do interlocutor. Naquela época, os advogados que
faziam o acompanhamento das mediações eram jovens, estavam dando os primeiros passos na carreira, 
e isso significou uma confluência positiva. Quanto aos empregadores e aos representantes dos
empregados, desde 1975, eles vinham se relacionando com mulheres, que constituíram a maioria da
primeira turma de auditores concursados em Pernambuco. O Estado mediador ganhou ênfase com a
redemocratização. Seu instrumental foi consagrado pela Constituição de 1988, e algumas mudanças na
organização sindical foi um  avanço. Nesse particular, pode-se dizer que os fatos alteraram as normas,
uma vez que a intervenção do Ministério do Trabalho já cessara bem antes. Mas é pena que a pluralidade
sindical, que vem sendo defendida por setores da CUT,14 ainda não tenha sido admitida. 

No início dos anos 1980, houve uma mudança significativa nas relações entre a DRT e os
sindicatos.

Sim, houve; foi quando passamos a nos concentrar na mediação. À época, sem dúvida, o ambiente político era
propício à negociação, mas em Pernambuco tínhamos uma vantagem: a credibilidade que a DRT conquistara a
partir da atuação dos auditores. Por isso, fomos um dos primeiros órgãos a atuar como mediação pública de
conflitos coletivos do trabalho no Brasil. Inclusive, criando um processo didático-pedagógico que, como
monitora, fui incumbida de difundir por outros estados. Os doutrinadores privilegiavam a arbitragem do
Judiciário – a sentença – e dada à escassez de material escrito, aprendia-se a fazer, fazendo!...

Por que, até hoje, há tão poucos textos a respeito da mediação de conflitos coletivos?

Talvez porque os estímulos institucionais não tenham sido suficientes. O que nos movia era a vontade de

fazer história, e, em termos imediatos, o engajamento parecia compensar a carência de infra-estrutura e
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Em todo esse período, o que você destacaria? 

Acima de tudo, uma mudança que tornou o Ministério do Trabalho muito mais presente junto à
sociedade. Foi um processo, pelo qual tivemos maior participação na mídia e mais interação com as
organizações não governamentais. Antes, nossas relações limitavam-se aos movimentos sindicais. Hoje,
como agentes inter-atuantes de uma série de políticas públicas, acabamos promovendo, por exemplo, a
economia solidária.19 Depois de identificar as suas manifestações – autogestão, cooperativas de
produção e consumo etc –, mapeamos as áreas do estado onde elas ocorrem e vamos desenvolver ações
de capacitação técnica dos que a praticam.
A usina  Catende, usina de cana de açúcar, do estado, depois de falida, passou ao controle dos
trabalhadores, e o Estado compra toda a sua produção de açúcar para que eles possam manter o
empreendimento. Verbas federais serão distribuídas aos cursos aprovados por representantes de
trabalhadores e de empresários, da DRT e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Além de
participar desse Conselho, indicamos setores onde há carência de cursos. O setor naval vai gerar, em
breve, 4 mil novos empregos, e a idéia é que esses postos de trabalho sejam preenchidos por
pernambucanos qualificados. Idem, relativamente à indústria de tecidos e ao pólo de confecções, na
região de Caruaru. Do mesmo modo, para a produção de gesso, 90% oriunda do sertão de Araripe, e para
o pólo da hortifruticultura do vale do São Francisco. Atualmente, as prefeituras, o governo do estado e o
governo federal, em Brasília, estão unidos aos empresários e ao movimento sindical, buscando melhorar a
condição de vida dos trabalhadores e promover alguma transferência de renda. 
Sem nenhuma falsa modéstia, reconheço que esse é o meu momento de realização. Depois de 20 anos de
trabalho, meus olhos brilham e me emociono. Não sou a única: esse sentimento é partilhado pela grande
maioria dos meus colegas. No serviço público, nossa obrigação é servir. Quem quiser enriquecer, não
pense em se tornar servidor público. Viemos para tentar mudar a realidade. Ganhamos o respeito da
representação sindical, do empresariado e da sociedade inteira. Colhemos o que semeamos. Certa vez,
desejei ser juíza do trabalho, mas Deus foi bom comigo, e não me permitiu passar. Porque eu gosto do
contraditório; adoro provocar. Gosto do direito achado nas ruas, e não conseguiria me ater a um
processo legal. Ia me sentir completamente amarrada. Aqui, onde estou, sou livre. E jovem!... Tenho
apenas 48 anos, vejam só... Quero ver e fazer muita coisa ainda. Com muita paixão, pois sem paixão não
tem jeito. E paixão, não me falta.
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Essa dimensão pedagógica, sem dúvida fundamental, era uma constante nas mediações de
que você participou? 

Ela funciona mais ou menos assim. Num primeiro momento, o mediador explica o significado da mediação e o
que se pretende alcançar com ela: define norma coletiva, enumera os seus resultados etc. Isso já é um
ensinamento. Ao mesmo tempo, ele vai conhecendo as partes com que terá de interagir nas diversas etapas do
processo: o mais atuante, o que fala mais, o mais decidido. Nas grandes negociações, existem pequenos comitês,
e é preciso saber como abordar cada participante. Relacionamentos estabelecidos são fundamentais, sobretudo
quando o mediador atua dois anos seguidos na negociação de uma categoria. Como eu disse, o conhecimento
do direito é necessário, mas não suficiente; existem aspectos comportamentais importantíssimos. 
Com a ajuda de uma colega psicóloga, comecei a sistematizar todas as experiências que tive no Ceará, no
Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul. Nosso intuito era elaborar um
curso com informações variadas, simulações etc. Formar bons mediadores públicos é difícil em qualquer
parte do mundo.  

E a arbitragem, por que não teve maior aceitação no Brasil? 

Os europeus e os norte-americanos dão preferência à arbitragem. Em nosso país, a par os empecilhos de
natureza cultural, o fato de o Judiciário ter chamado a si a solução dos conflitos coletivos também contribui
para o seu pouco uso. A Constituição de 1988 prevê  arbitragem como forma de solução de conflito coletivo,
mas não se criou nenhuma estrutura legal e sistematizada. A Lei Marco Maciel diz respeito exclusivamente à
arbitragem comercial.17 E percebemos que a cultura de recorrer ao Estado é sem custo e, portanto, facilita a
procura pela mediação pública. Esta, hoje, é praticamente exclusiva do Ministério do Trabalho e Emprego. Isso
porque, apesar de haver previsão legal para a mediação privada nas relações do trabalho, ela não é utilizada.

Em que circunstâncias você assumiu a chefia da DRT de Pernambuco?

Sempre atuei, politicamente, embora não de forma ostensiva. Para não prejudicar o meu trabalho profissional,

eu me limitava a participar do coletivo de advogados que dava pareceres sobre questões atinentes ao Direito

Eleitoral. Naquela época, éramos discriminados por pertencer ao Partido dos Trabalhadores... e eu como

assumia função de Estado para dirimir conflitos de trabalho não poderia na ação concreta ser confundida com

o partido. Essa consciência sempre estive e procurava não confundir os papéis. 

Em 2002, antes de se tornar conhecido o resultado do pleito,18 iniciou-se uma discussão sobre quem
deveria assumir a DRT. Dizia-se que Lula, caso fosse vitorioso, ia privilegiar o pessoal de carreira. O
processo desenvolveu-se com bastante amplitude: muitas reuniões, debates abertos. Afinal, quando Lula
se elegeu, três nomes estavam em cogitação: o de Vera Jatobá, o meu e o de Paulo Mendes, todos
Auditores da DRT-PE. Ocorreu, todavia, uma mudança de orientação, e a CUT fez prevalecer o nome Jorge
Pedro Caggiano Perez, que me convidou para a subchefia. Trabalhamos juntos de março de 2003 a junho
de 2006. Ao ser convocado para a campanha da reeleição, ele me indicou, e assumi a titularidade.
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13 A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, é a entidade máxima de representação da indústria paulista, e é a a
maior federação do Brasil. Ver www.fiesp.com.br [acesso em 7/2/2007]

14 A Central Única dos Trabalhadores, CUT, foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São Bernardo do Campo, no
estado de São Paulo, no 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, e é hoje a maior central sindical da América Latina e a 5ª
maior do mundo, estando presente em todos os ramos de atividade econômica. Ver www.cut.org.br [acesso em 7/2/2007]

15 Walter Barelli é formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em ciências econômicas pela Fundação
Instituto Tecnológico de Osasco (FITO). Foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Dieese, entre 1967 e 1990. Em 1989 foi assessor econômico de Luís Inácio Lula da Silva, então candidato à Presidência da
República pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Foi ministro do Trabalho entre 8 de outubro de 1992 e 4 de maio de 1994, durante
o governo do presidente Itamar Franco. Ver: DHBB.

16 A Portaria nº 817, de 30 de agosto de 1995, estabeleceu os critérios para participação do mediador nos conflitos de negociação
coletiva de natureza trabalhista. Esta portaria foi editada pelo ministro Paulo de Tarso Almeida Paiva, que ocupou a pasta do
Trabalho entre 1 de janeiro de 1995 e 31 de março de 1998, durante o primeiro governo do presidente Fernando Henrique
Cardoso. Ver http://www.mte.gov.br/mediacao/pub_4792.pdf [acesso em 8/2/2007]

17 A Lei nº 9.307 de 23 de novembro de 1996, a denominada Lei Marco Maciel, por ter resultado de um projeto de autoria do
senador Marco Maciel, deu nova feição à arbitragem comercial no Brasil, permitindo que se desenvolvesse a solução dos litígios
fora do âmbito do Poder Judiciário. Ver www.arbitragem.com.br [acesso em 7/2/2007]

18 A entrevistada refere-se à eleição presidencial de 2002, na qual Luís Inácio Lula da Silva foi eleito para exercer seu primeiro
mandato como presidente do Brasil.

19 A economia solidária é um modo específico de organização de atividades econômicas. Ela se caracteriza pela autogestão, ou
seja, pela autonomia de cada unidade ou empreendimento e pela igualdade entre os seus membros. Tem como objetivo a geração
de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo, sustentável e solidário, valorizando as relações de
cooperação entre os indivíduos. Ver http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/prog_apresentacao.pdf
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1 O teste de Rorschach é um teste psicológico projetivo, desenvolvido pelo psiquiatra suíço Hermann Rorschach. O teste consiste em dar
possíveis interpretações a dez pranchas com manchas de tinta simétricas. Segundo Rorschach, a partir das respostas obtidas, pode-se
obter um quadro amplo da dinâmica psicológica do indivíduo. Ver http://pt.wikipedia.org/wiki/Teste_de_Rorschach [acesso em 8/2/2007]

2 Administradores de serviços nas propriedades canavieiras. 

3 Corruptela de côvado, medida de comprimento equivalente a três palmos, ou 0,66m. 

4 O Porto de Suape está localizado no litoral sul do estado de Pernambuco, próximo à foz dos rios Tatuoca e Masangana, entre o
Cabo de Santo Agostinho e o Pontal do Cupe, distando 40km ao sul da cidade de Recife.

5 A Camargo Corrêa é um dos maiores grupos empresariais do Brasil. Criada em 1939 como uma pequena construtora, hoje atua em
diversas áreas, como engenharia e construção, concessões de serviços públicos em energia e transporte e a área têxtil, por exemplo.
No porto de Suape, a Camargo Corrêa é a líder do Consórcio Atlântico Sul, formado ainda pelas empresas Andrade Gutierrez, Queiroz
Galvão, Aker Promar e Samsung. Este consórcio ganhou licitação do governo federal e, em 2007, está construindo 10 navios
petroleiros no estado de Pernambuco. Ver www.pe.gov.br/gabinete_civil/news1_.asp?idnoticia=110 [acesso em 8/2/2007]

6 As Ligas Camponesas foram associações de trabalhadores rurais criadas inicialmente no estado de Pernambuco, posteriormente
na Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, Goiás e em outras regiões do país, que exerceram intensa atividade no período que
estendeu entre 1955 e a queda de João Goulart em 1964. O nome mais conhecido no processo de suas lutas foi o de Francisco
Julião. Ver: DHBB.

7 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco.

8 A cidade de Juazeiro, no estado da Bahia, faz divisa com a cidade de Petrolina, no estado de Pernambuco.

9 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13/9/1966. Esta lei foi regulamentada pelo
Decreto nº 59.820, de 20/12/1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas empresas em nome de seus
empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

10 Arnaldo Lopes Süssekind, nascido no Rio de Janeiro em 1917, bacharelou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade
Nacional de Direito em 1939. Entrou para o Minsitério do Trabalho ainda nos anos 1930, participando do grupo que elaborou a
Consolidação das Leis do Trabalho. Foi ministro do Trabalho entre 4 de abril de 1964 e 7 de dezembro de 1965, durante o governo
do general Castelo Branco. Ver: DHBB.

11 A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi fundada em 1919 e é a única das agências do Sistema das Nações Unidas que
tem estrutura tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do
governo. Ver: www.oitbrasil.org.br/inst/index.php [acesso em 27/11/2006]

12 Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), e do Ministério do Planejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Assistência
Gerencial à Pequena Empresa. O Cebrae transformou-se em Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, em
9 de outubro de 1990, pelo Decreto nº 99.570, que complementa a Lei nº 8029, de 12 de abril, que desvinculava o Cebrae da
administração pública, transformando-o em serviço social autônomo. Atualmente, o Sebrae desenvolve uma série de trabalhos
com empresas de pequeno porte: promove cursos de capacitação, facilita o acesso a serviços financeiros, estimula a cooperação
entre as empresas, organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem para a
geração de emprego e renda. O curso “Sebrae Ideal” é voltado especificamente para desenvolver nos empreendedores sua
capacidade de liderança, preparando-os para participar das entidades que os representam e ampliar a presença da pequena
empresa nos organismos de classe. Ver www.sebrae.com.br [acesso em 7/2/2007]
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Maria Tereza Grillo Pedroso de Albuquerque

O meu nome é Maria Tereza Grillo Pedroso de Albuquerque. Nasci em 28 de abril de 1950, no Alegrete –
como dizem os gaúchos –, divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai. Meus pais, já
falecidos, eram Maria Medeiros Grillo e Jacomino Grillo. 

Você é de origem italiana... Filha ou neta de imigrantes?

Neta; meus avós é que migraram, vindo para o Brasil. Mas eles não eram camponeses, não tinham
ligação com a terra, como seus compatriotas, que formaram as colônias de Caxias e Bento Gonçalves.
Provenientes de outra região na Itália, exerciam atividades comerciais. O passaporte do meu avô foi
assinado pelo rei Victor Emanuel! ...1 Chegaram por Buenos Aires, e cruzaram a fronteira em Uruguaiana,
trazendo uma prole numerosa, só de filhas. Meu pai nasceu no Brasil, e foi trabalhar cedo, aos 13 anos
de idade, devido à morte de meu avô. Praticou no comércio um ano, como se dizia, com gente também
italiana, da família Papaleo, e logo montou o seu próprio negócio: um armazém de especiarias. Na época
do Natal, havia filas para adquirir produtos importados da Itália, como vinhos, nozes e passas de uva em
rama. Hoje, temos passas de uva soltas, com semente ou sem semente. As uvas em rama são diferentes...
E o armazém progrediu e se transformou numa referência para aquisição de especiarias, principalmente
as importadas.
A prosperidade permitiu que Seu Jacomino freqüentasse os salões da alta sociedade, onde ele e minha
mãe se conheceram. Apaixonados, casaram-se. Uma jovem da aristocracia rural gaúcha e o filho de
imigrantes italianos. Uma bonita história, pois viveram felizes até a morte de meu pai, aos 58 anos. Daí
em diante, foi ela que assumiu a gerência dos negócios. Morreu aos 76 anos. Restamos eu e Fernando,
meu irmão. 

Um pai e uma mãe apaixonados e trabalhadores. Você fez seus primeiros estudos em
Alegrete?

Exatamente. Aprendi a ler na escola pública, Grupo Escolar Demétrio Ribeiro, cuja diretora fez desta
escola a primeira em qualidade de ensino primário Jamais esquecerei a Dona Ana Lauter. O ginásio, eu fiz
no colégio das freiras, o Divino Coração de Jesus. Pensando em nos facilitar o ingresso no ensino
universitário, meu pai comprou um apartamento na rua Duque de Caxias, em Porto Alegre. Fernando foi
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e a Norma Paz. Fomos “largadas” numa sala, atulhada de processos, que deveríamos ler... Um método de
iniciação bem direto, digamos assim... Havia também algumas aulas, ministradas por auditores veteranos,
e prática de rua, sempre na companhia de um colega mais experiente. Quem saiu comigo foi o Francisco
Baldo, excelente pessoa. Breve, estávamos em condições de caminhar com as próprias pernas.

Para que zona de fiscalização você foi sorteada?

Os sorteios ocorriam a cada três meses. Baldo e eu começamos pela região entre a rua São Pedro e a
avenida Farrapos, verificando as irregularidades e lavrando autos de infração. Assim, houve período em
que se media o desempenho dos auditores: pelo número de autuações. Dá-se que, no meu entender, o
Ministério do Trabalho deveria cumprir uma função social, e multar os empresários não resolveria nada.
Em suma, a fim de amenizar meu desconforto, eu preferia conceder prazos para que o sujeito pagasse o
salário atrasado, recolhesse o Fundo de Garantia etc.7 Fazia o que era possível, na tentativa de
conscientizá-lo. Autuar, só em último caso. 
Em conseqüência, minha posição no ranking foi sempre muito baixa. Por outro lado, fixei um perfil que
chamou atenção de Regina Michelon,8 reconhecida no mundo inteiro como uma autoridade na chamada
mediação  individual. Hoje aposentada, ela assumira, naquela ocasião, a responsabilidade de elaborar um
plano piloto que encaminhasse essa experiência inovadora. Fiz parte de um grupo de colegas que, a partir
de 1990, sob sua liderança, foi à luta, enfrentando todo tipo de resistência, até obter reconhecimento e
conseguir que o método se expandisse para outros estados. 

Regina Michelon era delegada regional?

Não, ela era auditora fiscal. Casara-se com um jornalista, Celito De Grandi, e, ele sim, foi delegado
regional, de 1975 a 1978. Trabalhava na área de negociação coletiva, que naquela época se limitava a
acertar a data-base das categorias. O Estado tinha, então, um poder enorme, e os sindicatos, muito 
pouco ou nada. 
O projeto funcionava a partir de um plantão de informações e triagem, que recebia o trabalhador, ouvia 
a sua história – questões complexas, às vezes, outras, nem tanto... – e fazia o encaminhamento ou para 
a fiscalização, ou para as assessorias jurídicas dos sindicatos, ou, ainda, para o Serviço de Mediação dos
Conflitos Individuais do Trabalho que lavrava uma denúncia. Quando os auditores percebiam que o
problema poderia ser resolvido, sem que a que a fiscalização fosse acionada para averiguações,  eles
encaminhavam o trabalhador queixoso ao nosso setor, onde atuávamos sob o regime de dedicação
exclusiva, evitando que os papéis se confundissem – o do fiscal e o do mediador. Éramos 8 pessoas.
Frequentemente, as questões eram solucionadas mediante um simples telefonema ou uma carta; quando
muito, uma reunião. Isso dependia do teor da reclamação e a escolha do procedimento a seguir era
realizada segundo critérios estabelecidos já na criação do serviço. De um jeito ou de outro, só
anotávamos o que fosse indispensável à compilação de resultados – uma exigência de Regina... “Se não
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estudar no Colégio Anchieta, distante duas quadras, e eu, no Sévigné, onde minha mãe já fora interna e
que era bem defronte do apartamento. No Sévigné terminei o ginásio e cursei o Normal. Adorei!...
Cumprida a licenciatura, entreguei o diploma a meu pai e fiquei cismando se seria aquilo, apenas... Meu
irmão formara-se em medicina, e eu resolvi fazer direito. Optei pela PUC,2 cujo vestibular não exigia
latim, e passei. Entrei para faculdade em 1970, o segundo ano da vigência do AI-5.3

Administrado pelos irmãos maristas,4 o campus da avenida Ipiranga era longe da cidade; um lugar
maravilhoso, cercado de árvores. Estudei Direito Constitucional com  o Paulo Brossard,5 e Direito do
Trabalho com o Barata.6 Um luxo. Dois anos antes da formatura, casei-me com um juiz, recém nomeado
para a comarca de Tapes, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu vinha de ônibus para a faculdade,
um percurso de 114km, na ida e na volta. Chegava em casa às três da tarde, enquanto meu marido ainda
estava em audiência, e ia dar conta dos afazeres domésticos. Véspera de prova, eu dormia no
apartamento adquirido por meu pai, para poder estudar.  

Vida de mulher não é fácil... E o  interesse pelo Direito do Trabalho, surgiu na faculdade
ou não?

Não. Tirei meu diploma em dezembro de 1974, mas estava impedida de advogar porque meu marido era
o único juiz da comarca. Nos anos seguintes, ele foi promovido, e fomos morar em Guaíba e, depois, em
São Borja. Já se passara uma década, quando fiquei grávida. Eu lia muito, participava de atividades
culturais etc. Um dia, encontrei uma ex-colega de faculdade na fila de um supermercado, e através dela
fiquei sabendo que o Ministério do Trabalho abrira concurso para auditor fiscal. Bingo! 

Isso foi em que ano, Maria Tereza?

Entre 1984 e 1985. Estudei, ao mesmo tempo, para o concurso de Procuradora do Estado, indo às aulas
de um cursinho preparatório, que me garantiria um título. Um dia antes do início das provas, porém,
minha filha teve que ser hospitalizada. Resultado: passei no concurso da Procuradoria e perdi na prova
de títulos. Mas foi uma benção! Eu estou muito melhor como auditora do que estaria como Procuradora
do Estado. Só que fui obrigada a prestar três concursos!... No primeiro, me saí bem, mas eram poucas
vagas e não botei muita fé. Pedi a meu marido que fosse olhar a lista dos aprovados, e ao voltar do
trabalho, ele me disse: “Foi triste!... Aqui no estado, só passou uma candidata”. – “Ah, é?... Quem foi?” –
“Tu”. Minha alegria durou pouco, pois o concurso acabou sendo anulado por fraude. Alguém, em Brasília,
soubera com antecedência do gabarito. Senti-me injustiçada, impotente e sem estímulo. Mesmo assim,
resolvi prestar um segundo concurso, também anulado: um bloco de provas apareceu sem lacre. Enfim, na
terceira tentativa, dentre 14 aprovados, eu passei em sexto lugar. Tomei posse no dia 14 de abril de 1985. 
Na época, o concurso era feito já com a opção das localidades e eu,  em decorrência da vida familiar,
escolhi  Porto Alegre, mesmo sabendo que as dificuldades seriam maiores,  pelo número de vagas para a
capital. Durante o estágio probatório, conheci duas colegas, que se tornaram amigas: Maria Clara Soares
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totalmente informal, voluntária, mas que expunha a pessoa do trabalhador. Por isso, antes de tudo, nos
preocupávamos em perguntar se o tal Fulano aceitava que o seu nome fosse mencionado. No limite, ele
estaria correndo o risco de demissão, e precisava estar consciente disso.

Acaso existiam reclamações tipicamente femininas? 

Muito frequentemente!... Em Porto Alegre, há ruas inteiras ocupadas pelo pequeno comércio, onde a
empregada se confunde com a esposa, a ex-mulher ou a namorada do dono da loja. De repente, embora
tenha assinado a sua carteira, o sujeito deixa de pagar salário... Surgem brigas, desmancha-se o vínculo
afetivo, e a questão termina caindo em nossas mãos.  
Mauro de Azevedo Moura, médico do trabalho, delegado em 1998, foi quem redigiu a primeira cartilha
do Ministério do Trabalho sobre  assédio moral. Ele nos ajudou muito em casos de discriminação contra
indivíduos soropositivos. Atualmente, essas questões são tratadas pelo Núcleo de Combate à Discriminação.9

Há casos de homens submetidos a assédio moral?

Na maior parte dos casos, a parte constrangida é a mulher, principalmente durante a gestação e no
período de aleitamento, quando tem direito a momentos livres. As questões que envolvem a maternidade
ainda não foram superadas, infelizmente, não só no mundo do trabalho, mas também pelo conjunto da
sociedade. Por outro lado, existe uma tese que relaciona o assédio moral ao desenvolvimento de algum
tipo de doença. Pouco antes de falecer, Mauro estava escrevendo a respeito disso, focando uma senhora,
empregada de um conselho regional profissional – não lembro qual a profissão – que ao retornar da
licença, deparou-se com sua sala inteiramente vazia. Exercendo um cargo de responsabilidade, alocaram-
na numa espécie de depósito, de onde o ar-condicionado fora retirado, deixando o vão aberto... Suas
reclamações de nada adiantaram, e, nesse meio tempo, ela desenvolveu um câncer de mama. De fato, as
mulheres são muito mais vulneráveis, e correm riscos enormes de estresse e depressão. 

Essa experiência de mediação individual durou até quando?

Cerca de três anos. Foi um sucesso, indiscutivelmente. Mas dependia do delegado, e sempre sofreu muita
contestação apesar dos resultados alcançados. Em 1993, ao retornar das férias, fui comunicada sobre o
encerramento do projeto. O que restou?... Por falta de gratificação ou disposição mesmo, ninguém mais
se dedica à mediação individual. Eu, por exemplo, estou na chefia de Relações do Trabalho; é a área com
que me identifico. Se voltar à fiscalização, obviamente, vou tentar mediar os conflitos. Para mim, não
existe nada mais eficiente.  

Foi, portanto, uma experiência localizada e curta, apesar de bem sucedida!? 

Não. O projeto foi implantado em todas as delegacias. Regina viajou por todo o Brasil, levando aquela
bandeira. Na Bahia e em São Paulo, tentou-se a mesma coisa, não sei se formalmente, como na DRT do
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apresentarmos resultados, o trabalho não irá adiante”. Enfim, conseguimos solucionar 80% das demandas
que nos chegaram às mãos!  O  padrão internacional de resolução ótima é 75 %.

Um índice fantástico. Mas você mencionou resistências: de quem? 

Os favorecidos é que divulgavam o projeto porque, internamente, havia algumas resistências a uma nova
perspectiva de resolução de conflitos, dentre as quais a possibilidade de que estivéssemos
“transacionando”os direitos dos trabalhadores. Seguíamos à risca um manual de orientação, editado por
Regina, onde cada um de nós estava retratado (havia, por exemplo, um desenho da Maria Tereza), e
também um texto que distinguia direito controverso e direito incontroverso. Esses conceitos eram
fundamentais para nós. Nas situações claramente evidenciadas, em que não cabia discussão, buscávamos
esclarecer as partes sobre a legislação aplicável, sem nenhuma possibilidade de composição. Tratava-se
apenas de cumprimento de legislação. Quando se tratava de algo sem discussão, alertávamos o
empregador para que pagasse. Um aviso prévio expresso, que muitas vezes ele não fizera, até por
ignorância, embora também existisse má-fé. Em geral, conseguíamos regularizar a situação, no máximo,
em três dias, o que atendia perfeitamente o nosso objetivo. Contudo, a concessão do prazo implicava
(mas não excluía) o acompanhamento. Se não houvesse o cumprimento do combinado, o processo seria
entregue à fiscalização, que lavraria o competente auto de infração. Já o direito controverso, por outro
lado, era o território por excelência da mediação. O empregado fora mandado embora ou não? “O senhor
disse que eu devia ir para casa”. – “Não, eu não disse. Tu que não apareceste”. As questões duvidosas eram
nosso maior desafio, e a solução dos conflitos, nossa realização mais intensa.

Você mencionou casos que se resolviam por telefone... 

Retenção de carteira do trabalho, por exemplo. Muitos trabalhadores nos procuravam com essa queixa:
tinham deixado o documento em mãos do patrão, sem ao menos pedir recibo. Inicialmente, lhes dávamos
uma lição: “Como é que o senhor entrega a carteira sem nenhuma declaração escrita que o comprove? E
agora, se o patrão negar? Não se pode fazer isso, não”. Enfim, não se tratava de nada complicado.
Tínhamos um modelo de carta na qual informávamos ao empregador que a retenção de documentos
(posse de coisa alheia) constituía contravenção penal, e solicitávamos a devolução do documento
pertencente ao senhor Fulano de Tal, indevidamente retido, conforme declaração do próprio reclamante.
Ao final, nos colocávamos à disposição, indicando nossos telefones. Nesses casos, a solução era imediata.
O mesmo ocorria quando o trabalhador vinha manifestar seu descontentamento por não ter recebido aviso de
férias. Pegava-se o telefone e se falava com o empregador, diretamente: “Então o senhor não sabe que precisa
entregar o aviso por escrito com 30 dias de antecedência? E fazer o pagamento dois dias antes do início do
período de descanso?” – “Não tem problema, eu entrego amanhã mesmo”. Simples assim. O trabalhador ia
embora, ciente de que se a história não se resolvesse, ele deveria voltar em sete dias. Não voltava!...  
Detalhe importante: a mediação individual era um processo sem ônus para nenhuma das partes,
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Você disse que voltou à fiscalização? 

Por um bom período, sim, até ser lotada na seção de Relações do Trabalho, dedicada à mediação coletiva
de conflitos rurais e urbanos, cuja chefia assumi em março de 2003, nomeada pela nova delegada, Neuza
Maria Azevedo. No Rio Grande do Sul, o ajuizamento dos dissídios era quase uma questão cultural, mas
não sem negociações prévias, promovidas pela DRT, conforme determinava uma instrução normativa do
TST. 11 Montava-se o cenário de três reuniões às quais o sindicato patronal sequer comparecia... Minha
nomeação coincidiu com a revalorização do setor, que deixou de ser um mero cartório. Atualmente, não
nos limitamos a acompanhar a formalização de acordos e convenções coletivas. Após o registro desses
instrumentos no Ministério do Trabalho, somos responsáveis pela análise do mérito do que quer que
tenha sido negociado, e havendo irregularidades ou ilegitimidade das partes, mesmo antes da denúncia
ao Ministério Público, podemos propor outra negociação. 

Após o registro, as convenções têm plena eficácia entre as partes e contra terceiros. Vocês
não estariam intervindo em atos jurídicos perfeitos?

Exato; desde que seja identificado um desvio de mérito, podemos agir. Trabalhamos por amostragem, uma
vez que, anualmente, são formalizados cerca de 2.300 acordos e convenções coletivas, no Rio Grande do Sul.
Pois bem, examinando 300, constatamos ilegalidades em 70%. E como nenhuma agenda comportaria tantas
reuniões, em parceria  com a  comissão sindical consultiva - integrada por representantes dos sindicatos de
trabalhadores, federações, centrais e chefias da fiscalização e  relações do trabalho, além do gabinete da DRT,
com o apoio irrestrito da Delegada Neusa Azevedo - organizamos encontros, com participação das entidades
envolvidas. Nelas mostrávamos, de forma bem didática, cláusula por cláusula, cada artigo da legislação que
fora violado. A fim de evitar o constrangimento de alguém, na platéia, não identificamos quem cometera os
erros, e propusemos um prazo variável – entre 15 dias a um mês – para que tudo fosse solucionado. Mais
tarde, em Brasília, na presença do hoje Secretário Executivo, à época Secretário de Relações do Trabalho
Adjunto, Marco Antônio de Oliveira, relatei a experiência a todos os colegas que exerciam a mesma chefia
que eu, e recebi muitos elogios. De fato, fomos pioneiros. Hoje, nosso índice de ilegalidade situa-se em 20%.
Há questões pontuais que permanecem controvertidas, por exemplo, a contribuição assistencial, a redução
dos períodos de estabilidade e até a redução dos intervalos destinados às refeições. Mas o procedimento
administrativo prévio à denúncia ao Ministério Público já vem sendo adotado por todas as delegacias, tendo
inclusive previsão expressa na Instrução Normativa que trata da matéria.

Esse procedimento, como você o chama, certamente pode levar à diminuição do número de
dissídios.

Correto. Segundo a legislação, o registro de um instrumento tem validade entre as partes três dias após o
depósito. No entanto sua eficácia está condicionada ao registro  que depende de análise formal12 e só a
partir daí, do registro, é que se pode analisar o seu conteúdo, para regularizar aquilo que foi negociado
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Rio Grande do Sul... Em Porto Alegre, o nosso serviço tornou-se muito conhecido, e o retorno da
sociedade foi  grande. A clientela cresceu tanto, que os sindicatos vieram a nós, na expectativa de
resolver as suas pendências com as empresas. No auge da atividade, recebíamos de dez a quinze
entidades por dia!...  

Foi um momento estratégico, pois, no início dos anos 1990, os sindicatos estavam prontos
para a interlocução.

Com certeza. Além disso, Regina conhecia as lideranças, fizera contato com elas quando chefiava a seção
de mediação coletiva, e isso nos permitiu estabelecer com os sindicatos uma relação de parceria. Eles
reclamavam o descumprimento de cláusulas acertadas em convenção coletiva, estipulando o direito à
creche, por exemplo, ou da aplicação de castigos, algo que hoje se enquadraria, perfeitamente, como
assédio moral. Imagine!... Uma empregada, ao comunicar seu estado de gravidez, era desligada da
função. Sem poder mandá-la embora, o empregador a deixava ociosa, constrangida. Ele a induzia
claramente a pedir demissão, para se livrar do pagamento do período de licença. 
O Sitramico também nos procurava com muita freqüência,10 denunciando as empresas que,
maliciosamente, acusavam os trabalhadores de terem provocado lesões em si próprios. Dá-se que o
empregado acidentado tem direito à licença de três a quatro meses, para tratamento, mais um ano de
estabilidade. Não raro, quando o período de estabilidade  estava próximo do fim, o empregador demitia o
empregado, apostando na lentidão da justiça. A sentença de reintegração viria somente quando o prazo
da estabilidade tivesse decorrido – e apenas uma indenização seria devida. Um cálculo preciso e terrível.
A falta de registro, já naquela época, era uma questão permanente. O indivíduo trabalhava um mês, dois
meses – na área rural, até dois anos!... – sem carteira assinada, e acabava mandado embora de mãos
abanando. Conformado, inconsciente dos seus direitos, vinha a nós, dizendo só estar interessado no
pagamento. Precisávamos alertá-lo: “Imagine a importância que isso terá daqui a dez anos!” Frente a
frente com o antigo empregado, ficava difícil para o empregador dizer que sequer o conhecia...
Formalizado o vínculo, acertava-se o pagamento do aviso prévio, férias etc. Ou seja: antecipávamos a
Justiça do Trabalho. 

O término desse experimento foi uma grande perda, e não apenas para você... 

Para os trabalhadores e para a instituição. Hoje, a fiscalização de rua se impôs, e persegue metas nos
mais diferentes campos, desde a repressão ao trabalho escravo, passando por recolhimento do Fundo de
Garantia, formalização de vínculo etc. Então, se o trabalhador procurar o plantão de informações, para
fazer uma denúncia situada fora das nossas prioridades, ele não terá mais o atendimento rápido que lhe
garantíamos, anteriormente. Nesses casos, talvez seja melhor que procure a Justiça do Trabalho. 
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Mas a resistência ainda é maior, conforme você já observou, quando se trata dos direitos
da mulher... 

Alguns empregadores têm persistido em vãs tentativas de fixar um prazo, após a demissão, para que a
empregada declare o que eles chamam de “estado gravídico”. Há acordos que estabelecem 20 dias; às
vezes, mais: 60 dias... Todavia, a legislação não instituiu nenhum tempo determinado, e pela
jurisprudência, nenhum instrumento coletivo tem o poder de impor à empregada demitida uma data em
que ela deva apresentar atestado de gravidez.  Isso não existe na lei. Mas surge, volta e meia, em
convenções coletivas. Em contrapartida, há cláusulas que excluem o direito do pai levar o filho ao
médico. É uma discriminação, pois pelo novo Código Civil, ele tem tanto direito quanto a mãe.  

As convenções são, portanto, um bom indicador de resistências consolidadas...

Bem observado. De um modo geral, a demissão é mantida como uma espada de Dâmocles sobre a cabeça
do trabalhador.18 Sem exagero, isso é algo que pude verificar, pessoalmente, mediante uma denúncia
trazida à seção de Relações do Trabalho pelo sindicato dos bancários. Certa manhã, chegando ao batente,
o gerente de uma agência encontrou em sua mesa uma carta, informando que fora desligado do banco;
só deveria retornar para receber as parcelas rescisórias. Desestabilizado emocionalmente em virtude do
impacto, o sujeito caiu em prantos, saiu como um louco e foi atropelado!... Um óbvio acidente de
trabalho, que graças à nossa intervenção foi reconhecido pela administração do banco. Casos assim,
demonstram a nossa utilidade, o que é bom, e abre precedente. 

Levando em conta os seus 20 anos de trabalho na DRT, desde meados da década de 1980, até
hoje, quais os ganhos mais importantes, e que dificuldades permaneceram ou surgiram?... 

A missão da DRT é qualificar as relações do trabalho. Para tanto, ter alcançado uma parceria com os

sindicatos representou uma evolução enorme. Até que se criasse a Comissão Sindical Consultiva, a

presença das entidades sindicais era tabu. No Rio Grande do Sul, pelo menos, esse foi um passo

fundamental, um verdadeiro marco. Por exemplo: atualmente, a Federação dos Trabalhadores na

Agricultura relaciona as épocas de colheita de toda a produção agrícola do estado, e a fiscalização é

planejada a partir desse documento. Nossa atuação tornou-se muito mais objetiva. As entidades, por seu

turno, têm se mostrado muito mais atentas às respectivas categorias. Hoje em dia, verifico que o espaço

físico da sede do sindicato e até a eleição do presidente têm menos peso. Quem não se desempenhar

corretamente de seu papel, corre sério risco de desaparecer.
O Ministério do Trabalho, depois de ter sido relegado a um segundo plano em vários governos, está
retomando a sua função social, e isso se deve, em boa parte, à competência e à eficiência dos que atuam
na área de Relações do Trabalho. E também dos que atuam no setor de Fiscalização, desde que centrado,
não mais na cobrança de créditos devidos ao trabalhador, e sim em políticas públicas que sinalizam a
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de forma ilegal ou abusiva. Ao elaborarmos um novo acordo, certamente, evitamos o ajuizamento de um
dissídio. Por isso, em minha opinião, a área de Relações do Trabalho deveria ser o guarda-chuva do
Ministério, abrigando todas as demais secretarias: Fiscalização, Economia Solidária, Emprego e Salário.  

O encerramento das atividades da DRT, em 2006, foi marcado por uma reunião técnica em Canela, pólo

turístico da Região das Hortênsias. Dela participaram o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho

do Rio Grande do Sul e um representante do Ministério Público do Trabalho. Atualmente, estamos

mantendo contatos para organizar um seminário em que serão debatidos aspectos da reforma do

Judiciário. A competência ampliada da Justiça do Trabalho permite que os juízes se ocupem não só das

relações de emprego, como também das relações de trabalho e, por conta disso, estamos estreitando

nosso relacionamento institucional. Essa triangulação – Ministério Público do Trabalho, magistratura do

trabalho e Ministério do Trabalho – pode render muitos frutos. A demanda dos sindicatos continua

intensa, com destaque para os comerciários, metalúrgicos, revendedores de combustíveis, bancários, além

de algumas federações, que também tomam parte nas negociações, notadamente no setor de alimentos. 

Você faz palestras sobre isso?

Inúmeras, especialmente por ocasião de eventos sindicais. Em geral, falo sobre o meu trabalho e sobre temas
que dizem respeito às relações do trabalho. Também já fui convidada pela Fiergs,13 pela Federação do
Comércio14 e pelo TRT do Rio Grande do Sul. Temos novos sistemas. O Sirt, Sistema Integrado de Relações do
Trabalho,15 de atualização das informações sindicais, tanto patronais quanto de trabalhadores, e seu módulo
mediador. Brevemente, a negociação coletiva vai se tornar virtual: tudo por computador, exceto a folha do
registro, assinada pelas partes... E esse instrumento ficará à disposição de qualquer cidadão, no mundo inteiro.

Você acredita que o percentual de irregularidades pode continuar caindo?

Aceleradamente. Muito embora os grandes empresários insistam em mesquinharias – “modernidades”,
segundo eles dizem. Por exemplo: a liberação do trabalhador durante um dia, para sacar o PIS.16 Os
patrões querem reduzir esse tempo para meio turno, apenas. Argumentam que bastam quatro horas...
Pode ser e pode não ser. Mas, enquanto a lei não for alterada, o direito do trabalhador deve ser
respeitado. Mais: conquanto o piso salarial, no Rio Grande do Sul, seja superior ao mínimo nacional, há
setores da indústria que fixam o ganho do trabalhador por baixo. Pode? Claro. É legal?... Sem dúvida. A
questão é: se for para negociar o piso inferior, já garantido pelo Estado, qual a serventia do sindicato que
atua aqui? Quando eu digo algo assim nas reuniões, os procuradores de entidades patronais
(representantes da Fiergs) reclamam que estou exorbitando... Mas há coisas piores: os contínuos menores
de 18 anos ganham menos. Discriminação em razão da idade. Essa é uma ilegalidade que afronta a
Constituição e a CLT!...17 Mas os empregadores se obstinam, sustentando que os meninos precisam
adquirir experiência. Bem, ou eles se convencem  ou vão discutir com o Ministério Público do Trabalho.

MINISTÉRIO DO TRABALHO: UMA HISTÓRIA VIVIDA E CONTADA

�
346



12 Referência ao que estabelece o Artigo 1º, da Instrução Normativa n° 1, do MTE, de 24 de março de 2004, que afirma que “o
depósito para registro e arquivo das convenções, acordos coletivos de trabalho e respectivas alterações será efetuado na
Secretaria de Relações do Trabalho e nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego.” 
Ver http://www.contec.org.br/arquivos/INST_NORMATIVA_1_MTE.doc [acesso em 25/2/2007]

13 A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, Fiergs, foi criada em 1937 e congrega 111 sindicatos setoriais, que
representam as 34 mil indústrias em atividade no estado. Ver www.fiergs.org.br [acesso em 24/02/2007]

14 A Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, Fecomércio-RS, nasceu em 2001, da fusão da Federação do Comércio
Varejista do Estado do RS (Fecomércio-RS), com a Federação do Comércio Atacadista do RS (Afecomércio) e com a Federação do
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do RS (Fecongêneros), que deixaram de existir e passaram a compor a Federação do
Comércio do Estado do Rio Grande do Sul. A nova federação manteve a denominação Fecomércio, contando com 71 sindicatos
filiados e representando mais de 100 mil empresas desse setor no Estado. Ver www.fecomercio-rs.org.br [acesso em 24/2/2007]

15 O Sistema Integrado de Relações do Trabalho, Sirt, desenvolvido pela Secretaria de Relações do Trabalho, SRT, do Ministério do
Trabalho e Emprego, começou a ser implementado com a Campanha de Atualização das Informações Sindicais, em 2005. Ver:
www.mte.gov.br [acesso em 24/2/2007]

16 O Programa de Integração Social, PIS, foi criado pela Lei Complementar nº 7 de 7 de setembro de 1970. O PIS é uma
contribuição social de natureza tributária devida pelas pessoas jurídicas, com o objetivo de financiar o pagamento do seguro-
desemprego e do abono anual para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Ver http://www6.senado.gov.br/sicon
[acesso em 24/02/2007]

17 A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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geração de trabalho e renda. O recolhimento do FGTS é importante, sem dúvida, mas devemos considerar
a economia solidária, o menor aprendiz, o primeiro emprego. Precisamos de mais suporte, o que implica
em abrir novos concursos e contratar servidores administrativos, liberando os auditores de funções
internas, para que possam se dedicar à sua atividade específica. Tomara que a mudança de ares se firme,
perdure, a fim de que tudo isso seja alcançado. Eu estou otimista.

1 Victor Emmanuel II (1820-1878) foi o primeiro soberano da Itália unificada; reinou de 1861 a 1878.

2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

3 O Ato Institucional nº 5, AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi o mais drástico de todos os atos institucionais até então editados
pelo regime militar instaurado em 1964. Autorizava o presidente da República, entre outras medidas, a decretar o recesso dos
órgãos legislativos, a cassar mandatos eletivos, a suspender por dez anos os direitos políticos de qualquer cidadão e a suspender a
garantia de habeas corpus. Ver: DHBB.

4 A Congregação Marista é uma sociedade religiosa fundada em 1817 por Marcelino Champagnat, e promove educação e
assistência social em 77 países. No Brasil, desde 1897, os maristas são cerca de 24.000 irmãos e colaboradores, servindo cerca de
150.000 crianças e jovens. Ver www.maristas.org.br [acesso em 23/2/2007]

5 Paulo Brossard de Souza Pinto, nascido em Bagé, Rio Grande do Sul, em 1924, é advogado e professor de direito; foi ministro do
Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Brossard integrou a Comissão Afonso Arinos,
incumbida de elaborar o anteprojeto constitucional, a ser oferecido como subsídio à Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88.
Exerceu ainda os cargos de consultor-geral da República (entre 1985 e 1986) e ministro da Justiça (entre 1986 e 1989). Ver: DHBB.

6 Júlio de Carvalho Barata (1905-1991) foi ministro do Trabalho durante todo o governo do general Médici, de 30 de outubro de
1969 a 15 de março de 1974. Ver www.mte.gov.br [acesso em 23/2/2007]

7 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de treze de setembro de 1966. Esta lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas
empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

8 Regina Maria Coelho Michelon é graduada em administração de empresas pela Universidade do Rio Grande e bacharel em
Direito. Fez mestrado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e é especialista em
negociação, conciliação e mediação pela Universidade de Wisconsin, EUA. Também é diretora da empresa Regina Michelon –
Treinamento e Solução de Conflitos Ltda. e titular de um escritório de advocacia. Ver: www.unisinos.br [acesso em 24/2/2007]

9 Os Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação são coordenados pelas Delegacias
Regionais do Trabalho, e foram criados pela Portaria nº 604 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, de 1 de junho de 2000. 
Ver www.mte.gov.br/discriminacao/default.asp [acesso em 24/2/2007]

10 Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo. 

11 Referência à Instrução Normativa nº 4, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho em 14 de junho de 1993, que fixava
parâmetros para a aceitação dos dissídios coletivos, limitando a atuação dos tribunais regionais. Foi revogada pela Resolução nº
116, de 20 de março de 2002. Ver www.buscalegis.ufsc.br/busca.php?acao=abrir&id=7859 [acesso em 24/02/2007]
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Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque

Meu nome é Vera Lúcia Ribeiro de Albuquerque. Nasci no Rio de Janeiro, em 17 de setembro de 1948.
Meu pai, Paulo Ribeiro, era coronel da Aeronáutica, e minha mãe, Leda Passos Ribeiro, dona de casa,
profissão de toda mulher, naquela época. Como filha de militar, morei em Belém do Pará, no Rio Grande
do Sul e em Brasília, conforme meu pai era transferido. Minha geração teve o privilégio de freqüentar
boas escolas públicas, que propiciavam um ensino de excelente qualidade a uma clientela bastante
diversificada socialmente. Isso me enriqueceu muito. Com a morte de papai em um acidente de aviação,
minha mãe trouxe os filhos de volta para o Rio de Janeiro, onde fixamos residência. Éramos cinco... Três
irmãos, filhos do primeiro casamento de mamãe, e mais dois do seu segundo casamento. Fiz o curso
normal no Instituto de Educação, e a faculdade de arquitetura, na Universidade Federal do Rio de Janeiro,
a única que existia na época.

O que fez você optar pela arquitetura?

A vida toda, eu tive uma visão espacial, e gostava da idéia de unir técnica e humanidade. Comecei em
1967, em uma turma onde tinha colegas como Paulinho Tapajós, Danilo Caymmi... Conheci Chico
Buarque, que estudava arquitetura em São Paulo, mas estava sempre conosco. Foi uma época muito
movimentada. No Fundão,1 a presença de lideranças estudantis era constante, e, nos anos seguintes,
alguns colegas meus morreram, combatendo a ditadura. Eu me casei cedo, em 1969, e fui morar em
Brasília. Mas em conseqüência da saída de Oscar Niemeyer,2 todos os professores da Faculdade de
Arquitetura da Universidade de Brasília tinham pedido demissão e ela estava fechada. Então vieram os
filhos – cinco – e eu me tornei empresária do ramo de confecções. Voltei ao Rio em 1971, mas só depois
de separada é que consegui me formar, no Bennett,3 em 1984. O ano das Diretas Já!...4

Mas você entra para o Ministério do Trabalho bem depois, em 1996, não é?

Exato. Só comecei a fazer concursos dez anos depois de formada, em 1994. Antes da Constituição de
1988, impunham-se limites de idade a quem se candidatava ao serviço público. Além disso, eu trabalhava
numa empresa de porte e ganhava bem. Mas enfim, comecei a estudar, pensando em me tornar auditora
fiscal da Receita Federal. Fiz duas tentativas, sem êxito. Quando se abriram vagas no Ministério do
Trabalho, inscrevi-me no concurso e passei. Fui nomeada no início de 1996, para a DRT do Rio de Janeiro. 
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800, altamente treinados, aptos a movimentar as cargas através de planilhas, de computador. Imagine
isso em termos de custo!... 

Ou seja, a modernização implicava numa diminuição do número, mas numa formação
melhor dos trabalhadores.

Eis a dificuldade! Portuário é uma profissão que passa de geração para geração; os homens dessa

categoria utilizam um jargão próprio, são hostis... Hoje em dia, com o ingresso de mulheres em alguns

postos de trabalho, essas características têm se amenizado. Em Vitória, no último concurso, 12% dos

aprovados eram do sexo feminino. Mas em termos imediatos, o choque maior foi conseqüência da

diminuição dos serviços. Houve perda de privilégios também, afetando mais os dirigentes sindicais e seus

protegidos. Enfim, as mudanças estavam ocorrendo no mundo inteiro, independentemente da vontade

dos trabalhadores brasileiros, o que tornava a posição dos auditores extremamente delicada.  

O Ogmo assumiu a administração da mão-de-obra portuária com base numa lista de trabalhadores

avulsos dividida entre “registrados” e “cadastrados”. A diferença é enorme. Os primeiros entram em uma

escala; os segundos são supletivos e só serão chamados quando não há número suficiente de registrados

para completar o “terno”, isto é, a equipe para a tarefa. A movimentação da carga de um porão de navio

é um “terno”. Há rodízio nas escalas, a fim de garantir igualdade de oportunidades. Tudo é informatizado.

O levantamento de conferentes, estivadores, arrumadores, capatazes, vigias etc, foi feito com

antecedência; os excluídos não têm a menor chance de arranjar trabalho. Em cada porto existe um

Ogmo. As exceções são raras; por exemplo, há um Ogmo para Rio de Janeiro, Cabo Frio e o porto do

Forno, no Arraial do Cabo. No país, são 21 Ogmos, e 32.000 trabalhadores portuários, contratados para

cada serviço, com os mesmos direitos da CLT. 

O Ogmo escala as turmas, paga a remuneração devida e providencia o recolhimento dos tributos legais;

tudo isso com o dinheiro que os operadores estão obrigados a depositar em 24 horas. No início, não foi

nada fácil. Individualmente, não interessava a ninguém especificamente, somente à sociedade como um

todo, baixar essa parcela do “custo Brasil”. Ainda hoje, volta e meia, encontra-se um “terno” de 12 com

apenas três trabalhando; os demais ficam assistindo, foram beber água ou ao banheiro... Enfim, havia

uma necessidade imperiosa de enxugamento, tanto quanto hoje se exige melhor treinamento. O

problema é que o contingente de trabalhadores portuários avulsos tem muita idade. São homens mais

velhos que não gostam ou não conseguem fazer outra coisa. Depois de aceitarem o incentivo para a

demissão voluntária, muitos queriam voltar à estiva. Até homens com mais de 90 anos!... 

É uma categoria tradicionalmente muito coesa, com peso político importante, no passado.
Até nas festas se mantinha unida, morando, inclusive, concentrada nos mesmos bairros,
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Durante três meses, fiz um curso de formação, monitorada por colegas veteranos, e me interessei

particularmente por fiscalização portuária. Dá-se, porém, que o auditor não tem escolha – atua a partir

de ordens de serviço, distribuídas conforme a programação da chefia, de denúncias etc. Uma das

primeiras tarefas de que me incumbiram, envolvia a fiscalização de cooperativas. Na época, a CLT deixava

de reconhecer a existência de relação de emprego nessa área.5 A intenção era boa, mas a lei acabou

permitindo a criação de cooperativas de trabalho com o único objetivo de escamotear as relações de

emprego, não pagando os direitos trabalhistas. Eu e uma colega, designadas para visitar uma série de

empresas tomadoras de serviços, nos interessamos pelo assunto, e graças ao apoio da chefia – nosso ex-

monitor, José Luiz Linhares – elaboramos um manual de inspeção. José Luiz já se aposentou, mas foi um

expert em fiscalização portuária. Devido a seus esforços, a DRT do Rio de Janeiro criou a Fitmarp,

Fiscalização do Trabalho Marítimo e Portuário, que passei a integrar. A legislação posterior alterou o

nome para Ueitpa: Unidade Especial de Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário.    

O Ministério do Trabalho já contara com delegacias de trabalho marítimo.

Trata-se de uma área de atuação muito globalizada, objeto da maioria das Convenções da OIT.6

Atualmente, o Brasil é signatário e já ratificou 92 delas. As Delegacias Regionais Marítimas funcionaram
em parceria com o Ministério da Marinha, de 1932 a 1988; chefiadas pelo Capitão dos Portos, quem
fiscalizava as relações de trabalho portuárias eram os auditores do Ministério do Trabalho. Uma vez
extintas, suas atribuições foram assumidas pelas Delegacias Regionais do Trabalho, até que em 1996, o
Ministério do Trabalho admitiu a formação das unidades a que me referi. A estrutura do Ministério do
Trabalho tem essa característica peculiar: ela faz brotar, eventualmente, uma parte nova, não por geração
espontânea, mas como resultante das carências identificadas pelos auditores no seu dia-a-dia. Para quem
se interessa, abrem-se oportunidades, tal qual aquela que me levou a participar da redação do manual de
procedimentos na área de cooperativas de trabalho; no setor portuário, deu-se o mesmo.

Na verdade, você  vai ocupar um espaço reestruturado...  

Na verdade, nós o criamos. Entre 1988 e 1996, a fiscalização portuária não interessou sequer aos
trabalhadores, cujas entidades possuíam uma força enorme; nas greves, o pessoal da estiva bloqueava o
transporte marítimo do país inteiro. Em 1993, o Congresso aprovou a lei de modernização dos portos,
implantada três anos depois,7 determinando que as escalas de trabalho passassem para o Ogmo,8 uma
espécie de central fornecedora de mão-de-obra. Isso alterou completamente as relações de trabalho, pois,
o que era, de há muito, responsabilidade do sindicato, tornou-se prerrogativa de um órgão novo. Foi um
rompimento radical, mas necessário, e previsto pela própria OIT, que evidentemente se preocupa com os
prejuízos que qualquer mudança de métodos pode trazer para a mão-de-obra portuária.9 Santos, por
exemplo, abriga 13.000 trabalhadores portuários avulsos, ao passo que em Barcelona não há mais do que
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então, um programa de fiscalização e acompanhamento de todo o setor, abrangendo as 20 principais
empresas de construção naval e firmas terceirizadas. Atualmente, a situação é outra. Ninguém mais
trabalha sem carteira assinada e a legislação é rigorosamente obedecida. Ainda descobrimos algum
deslize, mas somente entre pequenos empreiteiros, porque, hoje em dia, a própria Petrobrás e as
empresas contratantes exigem carteira assinada até mesmo do pessoal terceirizado. Sinto-me orgulhosa
em poder dizer que isso foi ganho graças ao nosso trabalho. Tanto que muitos daqueles que antes se
escondiam, acabaram nos procurando, satisfeitos, agradecidos. 

Ficamos todos satisfeitos ao ouvir o seu depoimento, pois os estaleiros sempre constituíram
uma parte histórica, muito importante e característica do estado do Rio de Janeiro... 

E eles têm um potencial de mão-de-obra enorme. A bem da verdade, alguns já funcionavam dentro das
normas. Por isso, enfrentando a concorrência desigual dos que se mantinham à margem da lei, acabavam
desestimulados. Sem dúvida, esse era um fator que desequilibrava injustamente o mercado. 

Como você mencionou, a exploração de petróleo na bacia de Campos produziu um impacto
muito grande sobre esse mercado...

Fortíssimo! Só para dar uma idéia, desde a década de 1970, quando Macaé se tornou sede da exploração
petrolífera da região, mais de 4 mil empresas se instalaram no município, que tem a maior taxa de
criação de novos postos de trabalho do interior do estado. Imagine a quantidade de contratações!... Após
aquele acidente com a plataforma P-36,10 a Petrobras reviu todo seu relacionamento com o pessoal
terceirizado. Até então, a fim de não configurar vínculo empregatício, os homens nas terceirizadas
trabalhavam por períodos muito curtos e sem nenhum treinamento de segurança. Isso mudou. A
empresa estatal mandou vir do norte da Europa técnicos especializados em terceirização, e nós mesmos,
da Unidade Especial, proferimos palestras para seus assessores jurídicos, sobre terceirização e segurança
e saúde do trabalhador. Resultado: as cooperativas de trabalho, meras contratantes, foram afastadas. 
A exploração de petróleo em águas profundas fez a produção crescer, a ponto de exigir o afretamento de
navios estrangeiros, e cabe a nós garantir que eles obedeçam à legislação brasileira, operando com
autorização do Comando da Marinha e do Ministério do Trabalho e Emprego. Por outro lado, o mergulho
em profundidade é uma das profissões mais perigosas e de maior desgaste do ser humano. A Petrobras
costuma exigir das empresas contratadas respeito a regras de segurança e de saúde muito rigorosas, de
sorte que não têm acontecido tantos acidentes graves. Nós fiscalizamos muito, e nossa pressão funciona.
Mas o risco é permanente. 

A Unidade Especial fiscaliza marítimos estrangeiros? 

Com certeza. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar,11 ratificada por 148 países,
inclusive pelo Brasil, especifica o que compete a cada país, tanto em suas águas, como naquilo que diz
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em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, por exemplo, os portuários ocupam a Saúde
e a Gamboa, há séculos!...

É verdade.

Não seria natural a resistência deles?

Sem dúvida e ela foi terrível, sobretudo no início! Sem a firmeza do Linhares, profundo conhecedor da
legislação portuária, e sem seu procedimento corretíssimo, não sei como teríamos encontrado ânimo. O
entusiasmo dele nos contagiou. Éramos detestados pelos trabalhadores, porque não tolerávamos o
“cavalo”, também chamado de “galinha”, que executa as tarefas repassadas por estivadores melhor
remunerados, e que vão embora, deixando o coitado do “bagrinho”, suando a camisa sem nenhuma
cobertura legal. Isso acontecia demais, e quando se tornou proibido, os envolvidos no circuito protestaram.
Quando ordenávamos ao Ogmo que não pagasse os ausentes, a gritaria era geral! E se autuávamos o
operador portuário por não ter coibido as irregularidades, ele também reclamava. Chegamos a autuar o
próprio Ogmo, que ainda permitia a escalação pelo sindicato. Ou seja, incomodávamos a todo mundo. 

Mas esses conflitos iniciais acabaram se dissipando...

Que nada! Somente há dois meses conseguimos implantar a escala eletrônica em Paranaguá. Aí o fórum
da cidade foi atacado, puseram fogo em dois carros, deram uma surra num auditor fiscal... Faz quatro
anos, na entrada do porto de Santos, uma turma numerosa cercou o carro da Procuradoria, e começou a
sacudi-lo. Do lado de fora, eu gritava: “Vão virar! Vão virar!” Não o fizeram por que a polícia chegou a
tempo. É preciso tomar muito cuidado. Nessas ocasiões em que há mudanças no sistema de escalação,
somos protegidos pelo Núcleo Especial de Polícia Marítima, Nepom, da Polícia Federal.   

Como e por que você se interessou tanto pelo transporte aquaviário? 

Creio que pela vontade de contribuir para que os portos brasileiros fossem respeitados. A Marinha tem-
nos ajudado bastante, principalmente a Diretoria de Portos e Costas; deixaram de ser delegados, mas
continuam participando da inspeção de navios, inclusive estrangeiros. Todos nós aprendemos inglês, e a
nossa carteirinha também é impressa nesse idioma. Verificamos ocorrências de infrações trabalhistas,
segurança e saúde no trabalho, abandono de navios, etc. Os barcos velhos podem ser afundados para
formar recifes artificiais, a menos que sejam rebocados pelos proprietários; na Ásia, existem estaleiros
especializados no desmanche de navios, atividade muito perigosa que, felizmente, não se pratica no Brasil.
A produção de petróleo deu novo vigor à indústria naval e, a partir de 1993, demos reinício à fiscalização
dos estaleiros. A informalidade era total. Andrajosos, os operários se escondiam de nós; recebiam uma
remuneração semanal, entregue em envelopes sem nenhum timbre, e trabalhavam sem proteção alguma,
em condições degradantes. Exigimos contratação e, transcorrido um mês, num único estaleiro foram
registrados 480 trabalhadores. Foi quando percebemos que não adiantariam visitas pontuais. Elaboramos,
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funções de elaboração de manuais a serem divulgados pela internet e em CD-ROM.
O trabalho dos auditores, como eu, é muito interessante. Atuamos sob as garantias da Convenção 81, da
OIT,17 e em nosso meio, não há discriminação de gênero. Muitas vezes, ao descer aos porões,  grito, para
alertar os estivadores: “Quem estiver sem roupa, vai ser autuado por falta de EPI”. Isso quer dizer,
Equipamento de Proteção Individual, mas eles entendem... e respeitam os riscos que corremos.
Ultimamente, três chefias sucessivas da Secretaria Nacional de Inspeção do Trabalho foram exercidas por
mulheres, pessoas realmente fora do comum, ardorosas defensoras dos direitos dos trabalhadores. Ruth
Beatriz Vilela, atual detentora do cargo, deve ter um metro e meio de altura, mas seu jeito de andar,
aprumadinha, demonstra a personalidade forte que possui.18 Sua antecessora, Vera Olímpia Gonçalves,
era também brilhante; aprendi muito com ela. 

Nas diversas situações em que você se envolveu, o fato de ser mulher ajudou ou
atrapalhou?

Sempre fui extremamente respeitada, e não creio que isso se deva ao fato de eu ser mulher. Perfil e
experiência contam muito mais. E agressividade às vezes também, mas isso tanto pode partir de um
homem como de uma mulher. É bem verdade que, no ambiente portuário, há a demanda da força física e
o esforço brutal requerido pelo trabalho, mas nada têm a ver com feminilidade. No entanto, o Ciaba e o
Ciaga têm formado muitas mulheres para o trabalho aquaviário.19

Em geral, os portuários são homens que, na maioria dos casos, não tiveram acesso à
educação formal. Aliás, o mesmo acontece com os pescadores. Que papel os auditores do
Ministério do Trabalho têm desempenhado nesse setor? 

Os pescadores estão incluídos entre os profissionais aquaviários, juntamente com os marítimos, os
fluviários, os mergulhadores etc. Verdadeiros heróis – 90% deles se dedicam a atividades artesanais –,
trabalhando em condições extremamente precárias e sem nenhum amparo. Até bem pouco tempo,
também não tinham incentivos; as linhas de financiamento para aquisição de barcos pesqueiros são
recentes. Por conseguinte, o grau de informalidade e pobreza é altíssimo, mesmo entre os armadores.
Somos 50 auditores especializados, no Brasil inteiro. Consideramos três setores: o das empresas e
embarcações estrangeiras – coreanas, espanholas, portuguesas – que se dedicam à pesca do atum, e que
fiscalizamos com maior rigor; o das empresas de pesca brasileiras, incluindo algumas indústrias de
transformação do pescado, objeto de uma fiscalização mais rotineira; e o dos pescadores artesanais, aos
quais damos, antes de tudo, assistência. O pescador das colônias mais pobres, muitas vezes, não tem
sequer certidão de nascimento!... Sem carteira assinada, ele ignora seu direito ao seguro desemprego, e
atravessa as épocas de proibição da pesca sem qualquer amparo. Infelizmente é quase sempre assim:
quem mais precisa, não tem. 
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respeito à concessão de passagem a navios de longo curso. Esse documento, mais a Convenção 147,12

que prescreve as normas mínimas de marinha mercante, nos permite fiscalizar qualquer navio de
qualquer bandeira em que haja algum indício de infração ou contra o qual tenhamos alguma suspeita de
irregularidade. Subimos a bordo e checamos desde as condições de trabalho, de segurança e de saúde,
até salários atrasados, e falando o idioma que for necessário. Os marítimos contam com a proteção da
ITF,13 sediada em Londres, que nos repassa todas as denúncias que chegam a seu conhecimento. Quando
ocorre um problema de maior vulto, e o navio precisa ser detido, a Marinha nos presta ajuda. Em casos
extremos, evitamos isso, para que o navio não seja abandonado; todavia, mesmo quando a carga tem
pouco valor, o armador costuma resolver tudo direitinho. 

A fiscalização sobe a bordo dos transatlânticos?

Ah, sim! Mas nos transatlânticos o problema é outro. Além dos que passam livremente, e prosseguem no
seu longo curso, há os que navegam em águas jurisdicionais brasileiras por uma temporada inteira. A
esses, aplica-se uma norma do Conselho Nacional de Imigração,14 órgão tripartite, coordenado pelo
Ministério do Trabalho, referente à cabotagem. Em geral, como seus passageiros são brasileiros, os
empregados a bordo também o são. Contratados, por exemplo, em Santos ou no Rio de Janeiro, recebem
em dólar, mas não têm carteira assinada nem recolhem a contribuição previdenciária. Em vista disso, só
serão atendidos pelo SUS15 e não terão direito à aposentadoria. Não têm sequer FGTS.16 É obrigação
nossa assegurar-lhes proteção, exigindo que sejam registrados, mesmo contra sua vontade. 

Vou fazer um parêntesis, apenas para assinalar que depois de se diplomar em arquitetura,
é impressionante a conversão de conhecimentos que você demonstra. Qualquer um diria
que você estudou direito, tamanho é  seu domínio da legislação fiscal...  

Tocamos em um ponto fundamental, em minha opinião. Cursei o Instituto de Educação do Rio de Janeiro,
fui professora primária, e mantive sempre o interesse pelo aprendizado. Para mim, nada mais natural do
que um processo contínuo de aprendizagem, através do qual qualquer pessoa pode tornar-se apta
naquilo em que outros já são peritos. O que eu sei hoje, me foi transmitido por uma série de pessoas.
Tenho colegas músicos, advogados, economistas, administradores de empresas e professores de educação
física, muitos deles com mais de duas graduações. Eu mesma estou terminando direito agora. Orgulho-
me das pessoas que trabalham comigo, um grupo de malucos, talvez, mas um grupo de determinados.
Somos um universo de cabeças pensantes, enriquecendo-se mutuamente. Meus cinco filhos já eram
nascidos, quando resolvi fazer concurso. Eu trabalhava em horário integral, cuidava da casa e estudava.
Claro que abri mão de alguma coisa, tanto que acabei separada do marido... Um amigo meu, daquela
época, dizia que quem estuda muito, fica sem marido, mas pode arranjar outro melhor e num nível
superior. Brincadeiras à parte,  eu acredito que o estudo é tão importante, que continuo voltada para ele
o tempo todo. Não pretendo parar nunca. Volta e meia a Secretaria de Inspeção do Trabalho me atribui
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Se considerarmos os que estão, indiretamente, envolvidos, esse número cresce muito mais.

É verdade. É algo bem complexo. Por exemplo, dá-se que a Inspeção do Trabalho foca o trabalho escravo
ou degradante, quase sempre relacionado ao abate de florestas, para abrir pastos. O pescador, apesar de
muito pobre, é autônomo, alimenta-se de peixe e farinha, e de coco e vegetais encontrados no litoral.
Como eu disse, somos obrigados a escolher...  Mas recentemente, ocorreu uma convergência, quando 49
embarcações coreanas penetram águas territoriais brasileiras. Pareciam navios negreiros! Um horror! O
asiático trabalha em troca um prato de arroz, aceitando quaisquer condições, mesmo as mais miseráveis!
Não podemos admitir tais práticas, e com a ajuda do Ministério Público do Trabalho e da Marinha,
acabamos afastando esses navios de pesca da nossa costa. Como se vê, é uma questão internacional.

Você chegou a ter contato com o pessoal dessas embarcações?

Eles são extremamente espertos. Quando os pegamos no litoral da Paraíba, eles desceram para Pernambuco
etc. Só depois de 89 autuações, ao longo de um ano, conseguimos que a Marinha cancelasse sua autorização
de pesca no litoral brasileiro.

Você já se referiu aos riscos do mergulho em águas profundas... 

A profissão é comumente associada à engenharia civil e à produção de petróleo, mas existe um tipo
ainda pior de mergulho, vinculado à pesca da lagosta. No Nordeste, esses crustáceos estão
desaparecendo das águas rasas, e os pescadores vão buscá-los a 50 metros de profundidade, com uma
mangueira presa entre os dentes e ligada a compressores feitos de velhos botijões de gás, cheios de ar
comprimido. Em tais condições, os acidentes têm sido constantes; a ocorrência de mortes é freqüente, e
há inúmeros casos de paralisia, deformidades etc. Mas não se trata, apenas, de males físicos. Todas as
atividades portuárias acarretam riscos variados. José Roberto Aragão, um colega nosso com mestrado na
Fundação Getúlio Vargas, escreveu Trabalho Portuário: estudo sobre a modernização portuária e seus
reflexos na saúde e segurança dos trabalhadores avulsos. O livro, editado em 2002, menciona os aspectos
psicológicos causados por essas atividades e seus acidentes.

Você representou o Brasil junto à Organização Internacional do Trabalho em 2001, 2003 e
2005. Que tipo de trocas se dá num órgão tão globalizado como a OIT?   

Quando, internacionalmente, começou-se a pensar na consolidação das normas marítimas, a IMO,23

sediada em Londres, tinha mais convenções aprovadas do que a OIT. A explicação é simples: a aplicação
das normas de segurança das embarcações incumbe às guardas costeiras de cada país, detentoras de um
incomparável poder de coerção. Por isso, surgiu a idéia de modernizar e consolidar tudo o que já fora
regularizado pelas duas agências, sem abrir mão de direitos. Em 2001, criou-se um grupo de trabalho
para examinar o assunto, e fui nomeada assistente técnica do representante do Brasil à primeira reunião.
Dominando três idiomas – o inglês, o francês e o espanhol –,  pude participar das conversas de corredor,
onde se firmam relações e influências. 
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Você coordena o trabalho desses 50 auditores?

Na realidade, são 48 auditores, mais eu e um médico, Jorge Emílio Magro, residente em Vitória. Ele é
responsável pelas questões de segurança e saúde. Atuamos em conjunto e sem substitutos: quando eu
não posso estar presente, ele está. Como não temos o dom da ubiqüidade, estabelecemos prioridades e
agimos onde é mais urgente. Atualmente, em Corumbá, investimos contra a informalidade dos fluviários,
cujo universo é imenso, abrangendo a Amazônia, o Pantanal...  

É muito pouca gente para uma vastidão tão grande!... 

No mundo inteiro, um dos mais sérios problemas da fiscalização é planejar bem a ação. Dos males, qual é
o pior em dado momento? Como obter resultados para beneficiar a maior quantidade de trabalhadores?
Em geral, não damos atenção às denúncias pessoais, cujo endereço certo é a Justiça do Trabalho; o
auditor precisa operar no nível macro, distante do varejo, para maximizar sua atuação. Morro de pena,
mas não sou advogada: não devo pleitear direitos em nome de um trabalhador. Não por desconsiderar os
litígios individuais, mas por focar a prevenção, com objetivo de evitar outras ocorrências, sobretudo graves.

Você tem idéia de quantos pescadores existem no país?

É muita gente! A Convenção da Pesca só foi proposta ao plenário da OIT em 2005.20 Imagine a
dificuldade para fixar parâmetros mínimos!... O desenho dos barcos asiáticos, e seu tamanho, são
diferentes dos pesqueiros utilizados no norte da Europa. E quem os pilota?... Trabalhadores de dois
mundos totalmente distintos. Atuando em bloco, as nações européias tentaram aprovar seus próprios
padrões, até mesmo no tocante à altura dos camarotes. Evidentemente, não conseguiram apoio, e o tema
vai voltar ao plenário, em 2007. 
Reunidos na cidade de João Pessoa, eu e outros colegas elaboramos em conjunto o Manual de
Orientação do Trabalho Aquaviário, uma espécie de diagnóstico da pesca em nosso país, que foi traduzido
para o inglês e o francês. Concluímos que existem, no Brasil, cerca de 1 milhão de pescadores. Chegar a
essa cifra foi problemático, pois eles vivem em conflito com suas próprias representações, nas colônias e
associações. Além disso, em 2003, o Ministério da Agricultura transferiu o cadastro geral da pesca à
Seap.21 Imagine o transtorno que acarretou uma mudança dessas!... O sujeito que precisa de documento
de identidade e de carteira profissional, para receber o seguro-desemprego, e portava, ainda, a carteira de
pescador, fornecida pelo Ministério da Agricultura, e a carteira dada pela Marinha, certificando o seu
nível de formação como piloto, tinha de carregar consigo a nova carteira da Seap, atestando seu
treinamento específico como pescador. São vários cadastros, nenhum unificado!... Se não bastasse isso, o
Departamento de Portos e Costas informou que muitos dos homens que possuem carteira da Marinha
não estão em atividade. Checamos, enfim, até os que recebem subvenção econômica sobre o preço do
óleo diesel consumido,22 mas o número alcançado não passa de uma estimativa.
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Coordenador Geral de Imigração; Renato Futuro e Daltro D’Arisbo, do Rio Grande do Sul. Trabalhamos
todos juntos... Nos dois últimos anos, nossos encontros anuais têm reunido apenas os coordenadores,
mas ainda assim, há troca de experiências. Depois, repassamos as informações por e-mail. Foi graças à
nossa atuação, que penas pecuniárias contra as violações da lei dos portos foram fixadas.25 O texto
original do Regulamento da Inspeção do Trabalho foi elaborado por um grupo de auditores, chamados a
Brasília para trabalhar em conjunto.26 Mais tarde, via e-mail, travou-se uma discussão que envolveu
cerca de três mil técnicos, convidados a oferecer sugestões. Nesse exato momento, estou dedicada à
formulação de uma cartilha sobre a fiscalização do FGTS. Não sou uma especialista; muitos colegas
sabem mais que eu e, por isso, é sempre bom trabalhar em grupo. No meu entender, essas oportunidades
equivalem a um prêmio, pois há muito a fazer. 

1 O campus do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fica localizado na ilha de mesmo nome, e abriga a Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo, FAU-UFRJ, e várias outras faculdades, como as de Medicina, Engenharia e Letras, por exemplo. 

2 Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos brasileiros e primeiro coordenador da Faculdade de Arquitetura da Universidade de
Brasília, pediu demissão da UnB em 1965, com mais 200 professores, por discordar da política universitária adotada naquele
momento pelo regime militar. Ver www.niemeyer.org.br/0scarNiemeyer/biografia.htm [acesso em 14/2/2007]

3 Centro Universitário Metodista Bennett.

4 O movimento das “Diretas Já”, em defesa da volta das eleições diretas para presidente da República,  iniciou-se em 1983, e
ganhou gradativamente dimensões políticas e sociais bastante amplas.  No início de 1984, uma série de comícios mobilizou
milhões de brasileiros,  na campanha para a sucessão do general João Batista Figueiredo. Em 25 de abril de 1984, a emenda Dante
de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente no pleito a ser realizado no mesmo ano, foi rejeitada na Câmara dos
Deputados. Só em 1989, a população pôde novamente votar para presidente da República. Ver: DHBB.

5 A Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT, foi implementada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. O Artigo 442 da
CLT foi alterado pela Lei nº 8.949 de 9 de dezembro de 1994, que acrescentou um parágrafo que determina: “Qualquer que seja o
ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os
tomadores de serviços daquela.” Ver www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L8949.htm [acesso em 14/2/2007]

6 A Organização Internacional do Trabalho, OIT, foi fundada em 1919 e é a única das agências do Sistema das Nações Unidas que
tem estrutura tripartite, na qual os representantes dos empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do
governo. Ver: www.oitbrasil.org.br/inst/index.php [acesso em 27/11/2006]

7 A Lei de modernização dos portos, Lei nº 8.630 de 25 de fevereiro de 1993, dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos
portos organizados e das instalações portuárias. Ver www.planalto.gov.br/CCIVIL/Leis/L8630.htm [acesso em 14/02/2007]

8 Órgão Gestor de Mão-de-Obra, Ogmo, criado pela Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993. 

9 A Convenção 137, da OIT, trata das repercussões e dos impactos sociais dos novos métodos de processamento das cargas nos
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O Brasil é o único país da América do Sul, signatário do Acordo de Viña del Mar,24 que ratificou a
Convenção 147, da OIT, e inspeciona navios estrangeiros. Rotineiramente, os auditores do trabalho são
também responsáveis por responder a todas as questões encaminhadas pela OIT ao Ministério do
Trabalho. Além dessa experiência, eu levei muito material, e fiz uma boa divulgação do nosso
desempenho profissional, de sorte que, na segunda reunião, tornei-me titular da representação e
consegui assumir a presidência do grupo de trabalho, cujas discussões resultaram num calhamaço –
chamavam de minuta – conciliando todos os interesses. Aos poucos, e à base de muito convencimento, o
texto foi diminuindo. 

A OIT incentiva a participação de mulheres nessas tarefas?

A OIT pretende que, em suas reuniões plenárias, haja pelo menos 30% de mulheres. Na última, somamos
22%. Todavia, não existe discriminação formal alguma. Em todos os países, os concursos públicos
igualaram os sexos. 

A situação dos trabalhadores marítimos e dos pescadores, nos países que não ratificaram a
Convenção 147, é ruim em função desse fato?

Não necessariamente. A não-ratificação, significa apenas que eles não fiscalizam as relações de trabalho
nos navios estrangeiros. No Chile, por exemplo, isso é secundário, pois o país possui uma frota pesqueira
magnífica: o Pacífico é muito mais rico que o Atlântico, nesse aspecto. No Brasil, a Seap incentiva a
aquicultura e a pesca de profundidade. Enfim, os universos são bem diferentes, e convém pensar as
palavras usadas, quando se trata de outros países.

Após dez anos de trabalho, você avalia que a fiscalização ganhou mais espaço? 

Creio que sim, pois todos os auditores são concursados, e isso os mantém a salvo das interferências
políticas. Atuamos sob a orientação técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério. Sem
dúvida, de 2003 para cá, as dotações orçamentárias têm prejudicado os nossos programas de
treinamento, mas tais dificuldades decorrem do esforço que o Brasil vem fazendo no sentido de
organizar suas finanças. Quem pôde, fez mestrado por conta própria. O Ministério do Trabalho é o primo
pobre dos ministérios governamentais. Trabalhamos com o material disponível, explorando a criatividade
dos colegas mais antigos, que atuam como monitores. A paixão e a ética contam um bocado. Assim,
superamos todas as resistências e nos tornamos conhecidos. Somos respeitados, nacional e
internacionalmente. A Marinha nos prestigia, e nossos relatórios são utilizados pelo Ministério Público do
Trabalho como prova em ações civis públicas. No exterior, o Brasil é  um formador de opinião.  
Somos 50 sementes que o José Luiz Linhares lançou na terra. Alguns vieram da antiga DTM, como o José
Emílio Magro, que divide comigo os encargos da coordenação. Antônio Farias, de Belém; Marcelino
Mendes, do Ceará; Soraya Silveira, de Pernambuco; Paulo Sérgio Almeida, do Rio de Janeiro, atual
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21 A Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca, com status de ministério e vinculada à Presidência da República, foi criada por
meio da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 2003. Ver www.presidencia.gov.br/seap [acesso em 14/2/2007]

22 Portaria do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, n° 457, de 12 de novembro de 1997. 

23 A International Maritime Organization, IMO, ou Organização Marítima Internacional, é a agência das Nações Unidas
encarregada da segurança dos navios e da limpeza dos oceanos.

24 O Acordo Latino-americano sobre o Controle pelo Estado do Porto (Acordo de Viña del Mar) está em vigor desde 5 de
novembro de 1992, através da Rede Operativa de Cooperação Marítima Regional entre as Autoridades Marítimas da América do
Sul, México e Panamá (Rocram), e tem por objetivo evitar navios abaixo do padrão (substandards). 
Ver www.navsoft.com.br/inspecoes.htm [acesso em 14/2/2007]

25 Capítulo VII, da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993.(na verdade, a referência é à Lei nº 9.719, de 27 de novembro de 1998,
cujo texto nasceu no nosso grupo)
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portos, e a Recomendação 145 discorre exclusivamente sobre o trabalho portuário. Além desses documentos principais, outros
dois são utilizados como referência: a Convenção 152, sobre segurança, saúde e higiene do trabalho portuário, e a Convenção
148, sobre o ambiente de trabalho.

10 Em 20 de março de 2001, a plataforma de extração de petróleo em águas profundas P-36, da Petrobrás, afundou no litoral de
Campos, no estado do Rio de Janeiro. Houve oito trabalhadores mortos nas três explosões que levaram a plataforma a pique, e
uma grande quantidade de óleo  vazou, causando grave prejuízo ao meio ambiente.

11 Em vigor desde 1994, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, CNUDM, determina que todo Estado costeiro
tem o direito de estabelecer um “mar territorial” de até 12 milhas náuticas (cerca de 22 km), uma “zona econômica exclusiva” e
uma “plataforma continental” estendida, cujos limites exteriores são determinados pela aplicação de critérios específicos. No
Brasil, isso configura uma imensa região, com quase 4,5 milhões de km2, equivalente a mais de 50% da extensão territorial do
país, e que por sua riqueza e vastidão é chamada de Amazônia Azul. Ver www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
261X1999000100007&script=sci_arttext [acesso em 14/2/2007]

12 A Convenção 147, da OIT, enumera as normas mínimas de Marinha Mercante. Aprovada na 62ª reunião da Conferência
Internacional do Trabalho (Genebra, 1976), entrou em vigor em 28 de novembro de 1981. Ratificada pelo Brasil em 17 de janeiro
de 1991, passou a ter vigência nacional um ano depois.

13 A International Transport Worker’s Federation congrega 681 sindicatos, representando 4 milhões e 500 mil trabalhadores em
transportes de 148 países, destinando-se a promover seus interesses através de campanhas globais e do princípio da
solidariedade.

14 O CNIg é um órgão colegiado, criado pela Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. É vinculado ao Ministério do Trabalho, com
organização e funcionamento definidos pelos Decretos n° 840, de 22 de junho de 1993, e nº 3.574, de 23 de agosto de 2000. Ver
www.mte.gov.br/cni/default.asp [acesso em 14/2/2007]

15 Instituído em 1988, o Sistema Único de Saúde, SUS, foi criado com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na
assistência à saúde da população, que vigorava anteriormente. Ele tornou obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão e
proibiu a cobrança sob qualquer pretexto. Ver www.saude.sp.gov.br/portal/24088259c89b06a70174d93a6c1ad6a4.htm [acesso em
14/2/2007]

16 O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966. Esta lei foi
regulamentada pelo Decreto nº 59.820, de 20 de dezembro de 1966. O Fundo é formado por depósitos mensais, efetuados pelas
empresas em nome de seus empregados. Ver: www.mte.gov.br/Trabalhador/FGTS/ [acesso em 27/11/2006]

17 A Convenção 81, da OIT, diz respeito à inspeção do trabalho e data de 1947. Ela foi ratificada pelo Brasil em 1957. 

18 Ver entrevista neste volume.

19 O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, Ciaba, é localizado em Belém do Pará, e sua história remonta a 1892, com a
criação da Escola de Maquinistas e do Curso de Náutica. Atualmente, tem capacidade para atender 400 alunos internos e cerca de
900 alunos externos, destinando-se à formação de oficiais da Marinha Mercante. O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha,
Ciaga, é localizado no Rio de Janeiro e foi inaugurado em 12 de janeiro de 1971. Considerado a “Universidade do Mar”, forma e
aperfeiçoa oficiais da Marinha Mercante, bem como técnicos graduados e subalternos. Ver www.ciaba.mar.mil.br  e
www.ciaga.mar.mil.br [acesso em 14/2/2007]

20 A Convenção da Pesca da OIT será apresentada para a aprovação dos seus membros em 2007.
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Elizabeth da Silva Ávila

Meu nome é Elizabeth da Silva Ávila. Nasci em Ponte Nova, Minas Gerais, filha de Luís Bento da Silva e
Rosa Barbiere da Silva. Meu pai é funcionário aposentado do Banco do Brasil; minha mãe antes de se
casar trabalhava, depois sempre foi dona-de-casa, dedicada à família. A profissão de meu pai obrigava-o
a mudar constantemente de cidade. Assim, embora tenha se casado em Belo Horizonte, passou parte do
tempo em Ponte Nova onde nasci, e logo se transferiu para São Paulo, onde passei minha infância até os
seis ou sete anos de idade. Quando retornamos a Belo Horizonte é que iniciei minha vida escolar. Fiz o 2º
grau e me formei em contabilidade, em 1974. Mais tarde, cursei administração, no Centro Universitário
Newton Paiva. Fiz vestibular em 1986, passei, e tirei meu diploma em junho de 1990. 

Nessa época, você já trabalhava na Delegacia Regional do Trabalho de Belo Horizonte? 

Sim, pois só trabalhei dois anos na iniciativa privada: 1975 e 1976. Logo depois, fiz concurso público, em
1977, com dois filhos pequenos, e entrei para a DRT.1 Não fiz cursinho preparatório para concurso, hoje
tão disseminado, de sorte que tive de estudar praticamente sozinha, contando apenas com a ajuda de
professores particulares, para uma ou outra matéria em que sentia maior dificuldade. Foram poucas
aulas... Sendo um concurso específico, de Técnica em Contabilidade, as provas versavam sobre
contabilidade pública e contabilidade comercial, além de conhecimentos básicos de português e
matemática, dentre outros.

De início, quais foram as suas tarefas?

Fui designada para a Seção de Administração, para cuidar das correspondências oficiais e depois, para o
Almoxarifado. Nesses dois primeiros postos de trabalho é que comecei a aprender o funcionamento do
serviço público. Finalmente, passei à Seção de Execução Orçamentária e Financeira, onde pude
desempenhar atividades de Contabilista.

A DRT, nesse final da década de 1970, já funcionava na rua Tamoios? 

Desde que entrei para o Serviço Público sempre funcionou nesse prédio: nº 596 da rua Tamoios, bem no
centro de Belo Horizonte. As instalações comportavam perfeitamente a demanda, mas o prédio era bem
ruim. Em 1980, quando eu já estava à frente da Coordenação de Administração, conseguimos recursos,
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Todos esses sistemas datam da década de 1980?

Vêm entre os anos 1980 e 1990, e o acesso a eles é gradativo. Isto é, correspondem a diferentes níveis
acessados por meio de senhas. Os dados da DRT encontram-se disponíveis no sistema gestão financeira
de pessoal e serviços gerais: o quanto gastamos, quantos são os funcionários, o que compramos, entre
outros dados.

Como funciona o controle de processos?

Chama-se COMPROT,3 e por meio dele pode-se verificar a localização e o estágio de qualquer processo. É
um sistema que abrange todos os órgãos públicos em âmbito nacional. Já o CPROD - Controle de
Processos e Documentos, que está sendo utilizado no Ministério do Trabalho, diz respeito também  à
tramitação de  documentos: memorandos, ofícios etc. Antes, o acompanhamento era feito por simples
anotações em cadernos; só os processos tinham um sistema de registro. Agora, o sistema nos fornece
uma consulta imediata, algo que representa um avanço extraordinário. Seria ótimo que se implantasse
esse sistema em nível nacional. 

Todas as DRTs estão integradas a esse sistema?

Não, ainda não... O CPROD começou a funcionar em Brasília e sua implantação nas Delegacias Regionais
tem sido gradativa, estando a cargo de uma equipe itinerante. Em Minas, na sede, já existe. Pela nossa
estrutura organizacional estamos subordinados ao Ministério, e abaixo de nós temos as Subdelegacias e
Agências. Acredito que até o ano que vem o sistema esteja operacional também nessas unidades.   

Quantas Subdelegacias e Agências há em Minas?

Em funcionamento, 20 subdelegacias e 42 agências. Não são muitas,  considerando que o estado tem
mais de 800 municípios, alguns com grande extensão territorial.  

Como é determinada a criação de uma subdelegacia?

Elas são criadas por portaria do ministro. Antes da fusão do Ministério do Trabalho com o da Previdência
Social, elas eram menos numerosas...

Mas esse foi um período muito curto.

Sim, muito curto, mas que nos causou um enorme transtorno.4 Nossa sede foi inteiramente  destinada
ao atendimento ao público, enquanto os setores administrativos se mudaram para a Previdência Social.
Eu mesma trabalhei durante dois anos na Previdência, na área em que se fundiram orçamento, finanças e
contabilidade. Não posso dizer que não tenha funcionado, mas quando houve o desmembramento e os
dois ministérios ressurgiram, voltei para o meu antigo local de trabalho... Era um andar vazio – sem
móveis e sem ninguém. Então, tivemos de trazer todo o pessoal de volta, assim como os arquivos e
pastas e mais pastas de servidores... Reconstruímos a DRT, partindo praticamente da estaca zero! 
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em Brasília, para uma reforma geral dos 12 andares – do telhado à portaria. As janelas eram de metalon,
um material bem antigo, e estavam tão corroídas que muitas delas precisavam ser amarradas com arame
– não se podia abri-las, com medo que despencassem na calçada, em cima do pessoal que aguardava o
atendimento nas filas. Evidentemente, a ventilação ficava prejudicada. Certa vez, o teto do 12º andar
desmoronou. E era onde estava instalada a Seção de Segurança e Saúde do Trabalhador! Foi cômico, mas
podia ter sido trágico. Em virtude do horário não havia ninguém trabalhando no local e não houve
feridos. Mas ficamos todos apavorados!

Como foram feitas essas obras?

Tínhamos o projeto elaborado por uma engenheira da DRT , mas como se tratava de uma reforma geral,
fizemos licitação para contratação da execução das obras, conforme determinava a lei. Elas começaram
no telhado e obrigaram a desocupação de todos os andares, um por um, à medida que iam se
completando. O pessoal que estava no 12º descia para o 11º, e assim, sucessivamente subiam ou desciam
um andar até chegar aos dois primeiros, utilizados para o atendimento ao público. Esse setor, enquanto
duraram as obras, foi transferido, provisoriamente, para um local próximo da DRT, depois retornou. Foi
um problema de difícil gerenciamento. Eu mesma trabalhei algum tempo com um tapume entre a minha
mesa e os operários, que serravam, martelavam... Que jeito? A obra era um transtorno, mas era
necessária. 

Essa foi a única reforma pela qual passou o prédio da DRT de Minas?

Foi. Atualmente, estamos pleiteando a restauração do prédio. As instalações hidráulicas, bastante gastas,
e o telhado também precisam de uma nova reforma para evitar infiltrações. Estamos aguardando
recursos. 

Na época do regime militar, o funcionamento da DRT era mais difícil? 

Já passamos períodos cíclicos de falta de recursos, inclusive para compra de material de consumo. Muitos
de nós trazíamos canetas de casa!... Com o crescimento da demanda, a situação melhorou. No controle
de orçamento, os chamados “empenhos” eram todos manuais. Para conseguir os três primeiros
computadores da DRT, tive de ir à Brasília. Eles se destinaram à Administração, ao Setor de Pessoal e ao
Atendimento. Entretanto, as normas da contabilidade pública se mantiveram inalteradas, e a própria
legislação não mudou muito. O Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI representou uma
grande diferença. Passados os momentos de resistência inicial e o período de aprendizado, pode-se dizer
que foi uma conquista do Serviço Público. Posteriormente, passaram a existir o Sistema Integrado de
Administração de Recursos Humanos – SIAPE,2 o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais
- SIASG  e o Sistema de Controle de Processos – COMPROT. 
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grande alteração desde quando foi editada.5 De uns anos para cá, porém, surgiram novidades: o pregão
eletrônico, a cotação eletrônica, o registro de preços etc. Sobre isso há seminários, mas é preciso ter sorte
para conseguir uma ou duas vagas... Sem esforço e esforço pessoal, não dá!  

As áreas de fiscalização e de atendimento ao público também estão carentes de
atualização? 

Para a área de atendimento há reciclagem de acordo com as possibilidades.  Costumamos aplicar
medicação caseira, digamos assim, tentando resolver os problemas através de reuniões periódicas,
realizadas na própria DRT. Fizemos, certa vez, uma pesquisa de opinião, e o resultado foi bom. A maioria
dos entrevistados elogiou muito a nossa atuação. Evidentemente, gostaríamos de apurar o serviço, pois
nossa demanda, em média, vai além de mil pessoas por dia. É muita gente!... E o atendimento fica restrito
a dois andares, o 1º e o 2º. Antes daquela reforma que mencionei, desde as 6 horas da manhã, havia filas
em frente à DRT dos que vinham buscar seguro-desemprego  ou carteira de trabalho. As filas davam
volta ao quarteirão e os lojistas reclamavam, com razão. A reforma nos permitiu trazer boa parte desse
pessoal para dentro do prédio, e mantê-los sentados, cada qual com a sua senha, aguardando a chamada
do painel de atendimento. Mas creio que hoje, já estamos precisando de outra reforma...    

O espaço está se tornando outra vez pequeno...

É verdade, mas não só o espaço é pequeno. As paredes estão desgastadas, precisam de pintura e o piso,
de revestimento novo.  Não se trata de luxo, mas de conforto para o trabalhador. Estamos na expectativa
de verba que nos permita restaurar, quem sabe, ampliar o espaço. Também é necessário reduzir o tempo
de espera do trabalhador: há quem aguarde horas para ser atendido. É triste!... Mas a contratação de
mais servidores depende de concurso, algo que o governo prometeu para o ano de 2007.

Já se cogitou transferir o local de atendimento?

O prédio só possui dois elevadores e uma escada. Há pouco acesso, de fato, para mais de mil pessoas. E,
além do atendimento de seguro-desemprego e carteira de trabalho, ainda temos um setor de
homologação e rescisão de contratos, que atende mais de cem pessoas por dia. 
O pessoal que trabalha na área de atendimento não passa por nenhum treinamento prévio de relações
públicas, aprendendo a lidar tão somente com o sistema. E, no entanto, o serviço que eles prestam é, por
assim dizer, o cartão de visitas da DRT. Trata-se de gente boa, sempre muito educada, cortês, mas sofrem
um bocado!... Inclusive agressões físicas! Isso porque o trabalhador chega estressado, com problemas
familiares, sem dinheiro, esperando obter um seguro-desemprego e, algumas vezes, depara-se com uma
negativa. Porque, por alguma razão legal, ele não tem de fato esse direito. Como é que o servidor, que
está ali para cumprir uma determinação legal, vai extrapolar a legislação? Não pode. Mas o sujeito não
entende, não aceita. Irrita-se, quebra uma janela, agride o atendente... Isso já aconteceu. Não se pode
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E toda a documentação pode ser recuperada?

Foi difícil. Recuperamos praticamente tudo, mas alguns documentos da área de Pessoal se perderam no
caminho. (Fisicamente, eles desapareceram) A salvação foi justamente o SIAPE (Siafi). Enfim, renascemos
com uma estrutura de três coordenações: Administração, Fiscalização e Atendimento. Isso durou anos,
até que em virtude (da informatização), da contenção de despesas etc, fomos comunicados de que
haveria um “enxugamento”, que não significou, aliás, nenhuma alteração de responsabilidades. Ao
contrário, com o aumento da demanda, as pessoas fazem, hoje, até mais do que faziam antes, apenas
ganhando menos; quem recebia DAS – Gratificação de Direção e de Assessoramento Superior – passou a
receber FG – Função Gratificada. O que aconteceu, na verdade, foi isso. 
E há muito serviço! As Delegacias Regionais do Trabalho se dividem em três grupos: o Grupo 1, o Grupo 2
e o Grupo 3. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, estados (maiores e) de grande
densidade populacional, fazem parte do Grupo 1 (onde existe demanda mais forte). Basicamente, todas
as Delegacias têm as mesmas atribuições. Muda pouca coisa da estrutura organizacional. Por exemplo, o
que chamamos de “divisão”, no Grupo 1, nas Delegacias dos Grupos 2 e 3, chama-se de “serviço”. Às
vezes, muda um pouquinho o valor da gratificação também. 
Mas, em suma, enquanto os encargos se mantiveram iguais, a cobrança se intensificou. Porque as
mudanças exigiram dos servidores aprimoramento profissional, treinamento, cursos, além de esforço
pessoal. É preciso vestir a camisa da Delegacia e, muitas vezes, ir buscar por conta própria um maior grau
de instrução e aptidão.

Não existe uma política de aperfeiçoamento de pessoal sistemática, desenvolvida pelo
próprio Ministério?

Há cursos anuais de Administração Orçamentária e Financeira, mas é muito difícil obter vaga, porque
embora eles sejam planejados para cada área, são abertos a servidores do Brasil inteiro. No momento,
está para ser inaugurada a Semana de Execução Orçamentária e Financeira. Dela poderão participar, não
só quem pertence aos quadros do Ministério do Trabalho e opera esta função específica, mas pessoas na
mesma condição de qualquer órgão público do Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ou seja, muita gente
pode desejar participar da Semana. Nós solicitamos vagas para quatro servidores, mas apenas uma vaga
foi autorizada. Em contrapartida, temos nossas próprias estratégias de aperfeiçoamento, e procuramos
estudar em grupos, às vezes buscando ajuda de pessoal lotado em outras repartições, para adquirir um
conhecimento cada vez mais detalhado da legislação. Sem isso, seria impossível administrar as licitações,
contratos, pregões e tudo o mais que hoje em dia está sob o controle do Tribunal de Contas.  

Teria de haver muito mais investimento em pessoal...

A reciclagem é fundamental. Porque a legislação básica vem de anos; a contabilidade pública,
(principalmente,) não mudou muito, e mesmo a Lei nº 8.666, que rege licitações e contratos, não sofreu
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subdelegacias alguns anos atrás. Por exemplo, a Subdelegacia de Paracatu era uma agência de
atendimento pequenininha, muito modesta mesmo. Funcionava numa casa típica do interior de Minas,
com janelas de madeira, trava atrás das portas e chão de cimento. Uma casa cedida por um sindicato. O
mobiliário resumia-se a uma mesa, uma cadeira e uma estante na sala da chefe; os papéis eram
arquivados em caixas de papelão. A lâmpada ficava pendurada por um fio, em cima da mesa, e olhando
para o teto, via-se um pedacinho do céu por entre as telhas quebradas. Quando chovia era uma tristeza...
Eu fui lá, conversar com o prefeito, e a Municipalidade nos cedeu um imóvel em melhores condições e
também alguns móveis. Depois, ao longo do tempo, devido ao crescimento da demanda e graças ao
desempenho dos funcionários, a agência passou a subdelegacia. Ela cresceu.

Como se dá esse processo? 

Elabora-se uma proposta e encaminha-se o processo ao Ministério, em Brasília. A decisão se dá através
de portaria ministerial, que extingue a agência e cria a subdelegacia. Hoje, a Subdelegacia de Paracatu
abrange a Agência de Unaí. Aconteceu o mesmo em Conselheiro Lafaiete e em outras localidades onde a
demanda regional foi crescendo, crescendo... Aqui em Minas, algumas das subdelegacias  tiveram suas
origens em agências. 

Bem quero crer que a presença de uma agência faz com que a demanda dos trabalhadores
aumente...

Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, as agências e subdelegacias estão bem distribuídas pelo estado de
Minas, embora haja concentração maior nas regiões sul e sudeste. No norte, já desmobilizamos algumas
unidades. É preciso tomar cuidado para que as áreas de jurisdição não cresçam em demasia, nem se
confundam nos seus limites. Mas ainda recebemos pedidos de sindicatos e de prefeituras interessadas na
criação de agências ou na sua transformação em subdelegacias. Algumas chegam a propor parcerias, que
de qualquer forma envolveriam custos além das nossas possibilidades. Uma nova subdelegacia ou
agência implica na alocação de funções, e pelo menos um servidor, sem falar dos móveis e equipamentos.
E nem na sede temos  servidores em número suficiente...

Quantos servidores têm as agências, em média?

Depende do tamanho da agência, um, dois, e o chefe, que é quem se encarrega de praticamente tudo.
Mas há algumas um pouco maiores, com um movimento também  grande, embora o serviço seja mais
simples, limitando-se à emissão de carteiras, homologação e seguro-desemprego. 

Em Minas há 42 agências. Isso é pouco?

Proporcionalmente acredito que sim. O estado possui mais de 800 municípios. Frequentemente, o
trabalhador sem dispor de dinheiro tem de se deslocar de uma cidade para outra, a fim de fazer uma
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evitar, e é preciso ter muita paciência. Várias tentativas já foram feitas para transferir o atendimento para
outro local, mas sempre há o problema financeiro.  

Você diria que o contato com o público é, em geral, difícil?

É, é sempre muito difícil. Há muita gente no limite do desespero. Pessoas que pertencem a atividades
informais e que chegam para requerer um seguro-desemprego sem possuir sequer carteira de trabalho.
Na área de Fiscalização, relacionada à Secretaria de Inspeção do Trabalho, em Brasília,  eles têm uma
reciclagem melhor, e se mantêm mais atualizados. As áreas de Atendimento e Administração não
recebem um suporte tão sistemático e permanente. 

Como funcion, então a DRT de Minas, com suas 20 subdelegacias e 42 agências?  

Bom, é exatamente como eu relatei: temos atendimento ao público, administração e fiscalização. Fomos
enxugados, mas continuamos, basicamente, com as mesmas atribuições. Na sede o atendimento ao
público engloba além da emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social e do seguro-desemprego, a
Rais – Relação Anual de Informações Sociais e o Caged - Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados, sistemas que permitem acompanhar a vida profissional dos trabalhadores.
Atualmente, a emissão de carteiras de trabalho está informatizada e os dados ficam armazenados em um
banco de dados nacional. Acabou-se aquela história do sujeito que perdia o seu documento no Rio
Grande do Sul vir a Minas para obter outro. Em Minas, a única subdelegacia que ainda não foi
informatizada é a de Uberaba, mas já está programada após a mudança de imóvel; as demais, já emitem
as novas carteiras, num modelo semelhante ao passaporte, plastificada e com retrato digitalizado. É mais
segura, tem maior durabilidade. A entrega, porém, tornou-se um pouco mais demorada. Pela lei,  é de 15
dias no máximo; nosso pessoal está conseguindo entregar em 3 dias. 
São feitas ainda homologações rescisórias, mediações individuais e coletivas, registro e depósito de
instrumentos normativos, assim como notificações de débito de FGTS e Contribuição Social. Mais
recentemente foram incorporados às atividades da DRT o Programa de Economia Solidária em
Desenvolvimento; o Programa de Qualificação Social e Profissional; o Programa de Políticas Públicas de
Emprego, Trabalho e Renda e o Programa de Modernização e Melhoria do Atendimento à Sociedade.
Várias das atividades desenvolvidas na sede também são realizadas nas subdelegacias e algumas nas
agências. A fiscalização das relações de trabalho, urbano, rural e infantil, assim como a inspeção dos
ambientes e condições de trabalho é realizada em todo o estado. A administração orçamentária,
financeira e patrimonial é realizada pela Sede englobando-se as subdelegacias e agências.

Quantos servidores têm uma subdelegacia?

Cerca de dez, em média. A subdelegacia tem uma estrutura semelhante à nossa. Na DRT, temos o
Delegado e o Delegado substituto; a subdelegacia é chefiada por um Subdelegado. Havia menos
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demais áreas, há muitos anos não se faz concurso. Sem reposição e com a falta de mínimos recursos
humanos, o trabalho vai sendo inviabilizado, quanto mais planos de expansão... 

Desde o seu ingresso no serviço público, e depois de tantas mudanças – o Ministério do
Trabalho tornou-se Ministério do Trabalho e Previdência; depois voltou a ser somente do
Trabalho; hoje é do Trabalho e Emprego – a que você atribui tal situação?  

Talvez à perda de prestígio político que o Ministério do Trabalho sofreu. Junto aos trabalhadores, ele
ainda é uma referência muito forte, mas o orçamento com que somos contemplados não reflete isso. A
luta para obter recursos e melhorias sempre foi muito árdua, mas já houve época em que não era tão
frustrante. Entre os anos 1980 e 1990, a estrutura física foi reformada, e por volta de meados dos anos
1990, adquirimos 10 carros para a Fiscalização em Minas Gerais. Nas subdelegacias, foram trocados os
móveis antigos por mobiliário padronizado. Infelizmente, as agências ficaram em segundo plano. Enfim,
apesar das dificuldades enormes, íamos crescendo. De lá para cá, começou o declínio, os recursos
minguando a cada ano. Em 2006, nosso orçamento só foi aprovado entre o final de maio e o início de
junho, e a conseqüência foi que o estoque de material de expediente acabou. Faltou papel! O que
tínhamos para sobreviver, vinha de outros órgãos públicos, por empréstimo, na base do jeitinho brasileiro.
Em julho e agosto, compramos e  devolvemos  o que havíamos recebido emprestado. 
Por que isso acontece?... Porque a política governamental dá importância menor às questões do trabalho.
Veja a situação dos auditores que vão para as ruas fiscalizar as empresas: como encaminhar as
notificações aos faltosos? Se não as recebem, não pagam. E as carteiras de trabalho que chegam de
Brasília – onde são confeccionadas pela Imprensa Nacional – como distribuí-las? Como imprimir os
documentos necessários aos trabalhadores que vêm a nós solicitar seguro-desemprego? Tudo isso é
básico!... E tem custo! Não se pretende viver à custa de multas, mas se elas têm sido aplicadas, penso que
poderiam redundar em benefícios para os trabalhadores. 

E para onde está indo esse dinheiro? Não há informações, vocês não sabem?

Recebemos recursos do Orçamento Geral da União, mas é inegável que uma parte das multas  poderia
ser destinada à melhoria das condições de atendimento dos trabalhadores. Existem obstáculos da própria
legislação, algo que extrapola a nossa esfera!   

A importância conferida ao setor Fiscalização tem crescido ou decrescido? 

A Fiscalização é de grande importância para os trabalhadores e para as delegacias; é uma das  atividades
fim, e está indiretamente ligada à Administração,  uma vez que cabe a nós assegurar a estrutura que lhe
permita atuar bem, inclusive os meios de locomoção, os carros que mencionei, entre outros. Então, de
novo, somos obrigados a nos reportar às dificuldades orçamentárias. Às vezes, a Fiscalização é
prejudicada por falta de veículos em condições de uso, por falta de combustível ou de manutenção, por
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homologação ou até mesmo requerer a sua carteira de trabalho ou seu seguro-desemprego. Existem
convênios que permitem às prefeituras emitir carteiras de trabalho, mas naquele modelo antigo,
preenchido manualmente. Para o restante, imagine a dificuldade!... 

A maior demanda é por carteira de trabalho?  

Há uma grande procura até porque, ao contrário de outros documentos, ela é grátis. Muita gente, além
dos próprios trabalhadores,  faze uso dela como uma carteira de identidade. 

Na verdade, ela foi criada com esse intuito, o que se transformou em uma tradição.

Acredito que sim. É comum encontrarmos pessoas humildes, mas orgulhosas de poder exibir uma carteira
surrada e suada: “A minha carteira de trabalho”. Às vezes, mesmo sem nenhuma anotação, por falta do
emprego legalizado durante toda uma vida... Mas ela é uma prova de cidadania. A carteira de trabalho
passou a fazer parte de uma cultura que se transmite de geração a geração. O Ministério do Trabalho é,
de fato, uma referência no Brasil inteiro. As pessoas nos procuram porque têm confiança. Algumas
chegam a nos confundir com a Justiça do Trabalho.  

Certamente há quem venha a Delegacia Regional do Trabalho para fazer reclamação
trabalhista.

Desde que exista vínculo trabalhista, a reclamação pode ser feita na Delegacia, sim. O trabalhador é
ouvido e, dependendo do grau da sua queixa, será encaminhado à Fiscalização. Mas há quem nos procure
depois de ter rescindido o contrato de trabalho, descontente porque a empresa deixou de pagar direitos,
e há alguns casos que fogem à nossa competência. A partir do momento em que não existe mais o
vínculo empregatício, cabe à Justiça do Trabalho resolver a questão. Trabalhadores perdem tempo vindo à
DRT, mas nós não temos o que fazer senão encaminhá-los corretamente. 

Em sua opinião, quantos servidores uma agência deveria ter para funcionar bem? 

Antes de se pensar em contratar pessoal, seria conveniente dotá-las de uma estrutura de setores capazes
de atender, separadamente, as diversas demandas. E deveria haver alguém responsável pela
administração. Em suma, a agência teria de ser uma mini subdelegacia. A partir daí, meia dúzia de bons
servidores, devidamente treinados, dariam conta do recado. 

E existe algum plano de expansão das agências?

Não sei de estudos nesse sentido. O número de servidores foi reduzido ao longo dos anos, não só por
aposentadorias e falecimentos, mas também em virtude do PDV – Plano de Desligamento Voluntário, que,
mediante compensações financeiras, criou alternativas de trabalho por conta própria. Na área de
Fiscalização houve concurso público, o que permitiu a recomposição, em parte, do quadro. Para as
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têm escasseado e não há como pagar as diárias correspondentes aos deslocamentos. Não se trata de
mesquinharia!... A lei  determina que só se saia  com autorização prévia, isto é, diária  paga. Isso é que
legaliza a viagem. Nem sempre se dispõe de carro, e eu mesma já fiz muita viagem de ônibus. 
Nas andanças pelo interior, o que me causou maior impressão sempre foram as filas, aquele povo todo
em pé, esperando o atendimento, em geral ao ar livre, porque os locais são pequenos... O que vale é a
confiança que eles têm no nosso serviço. Os trabalhadores nos procuram, eles contam com o apoio do
Ministério do Trabalho. Quanto à reação dos  empresários, principalmente os proprietários de terra, quem
poderia testemunhar seriam os auditores, mas acredito que ninguém goste de ser fiscalizado. Eles não
devem nos ver com bons olhos...

Que melhorias você considera indispensávisl  ou mais urgentes para um melhor
desempenho da DRT?

Antes de tudo, um local destinado exclusivamente ao atendimento público, separado da área

administrativa. Faz falta, para o trabalhador, um local mais espaçoso e em melhores condições, com

pouquinho mais de conforto. Além disso, o mais urgente seria o concurso público, para aliviar a nossa

carga atual, realmente muito pesada. E treinamento também, para nos mantermos atualizados. O serviço

público precisa se profissionalizar, não apenas à base do esforço pessoal, mas institucionalmente. O

desempenho do servidor equivale a um cartão de visitas para o órgão em que ele trabalha. Nós

trabalhamos para o Ministério do Trabalho. E trabalhamos muito, nos desdobrando, dada à carência de

servidores, de equipamentos etc. Para tudo, e sempre, são necessários recursos financeiros. Na

Administração, somos um pára-raios. Recebemos solicitações de toda a parte, às vezes sem a mínima

possibilidade de atender. Isso é prejudicial ao nome do Ministério.  

Passados quase 30 anos de serviço nessa DRT, que avaliação você faz: valeu a pena?  

Bem, eu vivo a DRT. Visto a camisa, realmente, não pela gratificação financeira mínima de chefia, mas

porque amo o que faço. Para mim, somos uma grande família, todos os que trabalham nesse prédio de

12 andares, e nas 20 subdelegacias e 42 agências. Vinculados à Administração, só na sede, há mais ou

menos 80 servidores efetivos. Os auditores, com exceção dos cargos de chefia, estão quase sempre na

rua. Mas há ainda os estagiários, o pessoal terceirizado, os inativos e os pensionistas... Se juntarmos

todos, dá mais de mil e quinhentas pessoas. Hoje, os pagamentos de pessoal são feitos diretamente pelo

Ministério em Brasília, mas é a área de Pessoal que tem a responsabilidade de alimentar e atualizar o

sistema, registrando férias, pensões etc. A demanda e a intensidade do trabalho cresceram muito, e cada

um de nós cresceu, pessoalmente, estudando por conta própria, dedicando-se para desempenhar a sua

função da melhor forma possível. Assim como outros colegas fiz faculdade sem interromper o trabalho.

Ocupamos um prédio já antigo, que não comporta a demanda de atendimento, mas somos uma
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falta de recursos que não chegaram a tempo. Uma vez desencadeado, o processo acarreta prejuízos ainda
maiores se considerarmos que o número de veículos é insuficiente para atender à demanda do estado.
Muito embora todas as subdelegacias disponham de um carro, ele é um só, utilizado às vezes em longos
percursos, estradas ruins... Se parar, parou. E aí, como é que fica? 

Do ponto de vista do suporte, a Fiscalização nas cidades tem o mesmo peso da
Fiscalização nas áreas rurais?  

A área de suporte administrativo se envolve, ainda que indiretamente, com todas as atividades da DRT.
Desse ponto de vista, a fiscalização rural, acredito eu, necessita de um suporte maior em virtude,
principalmente, dos programas relativos à erradicação do trabalho em condições análogas à de escravo e
do trabalho infantil e de adolescentes. A ação dos auditores fiscais tem levado a uma diminuição sensível
dessas práticas degradantes. Inclusive com grande repercussão na imprensa. 

Recentemente, o estado de Minas Gerais apareceu com destaque nos noticiários, devido a um episódio

trágico: o assassinato de fiscais que estavam investigando denúncias de trabalho escravo na região de

Unaí.6 Eu saíra de férias, fiquei sabendo do fato pela televisão, e me senti chocada. Quando retornei a

Belo Horizonte, pude perceber que todos estavam igualmente perplexos. As pessoas envolvidas

trabalhavam conosco. O motorista do grupo, inclusive, fazia bem pouco tempo viera transferido da

Legião Brasileira de Assistência, a LBA, para a DRT. Foi um desânimo geral, uma tristeza que nos deixou a

todos sem ação. Retomar o trabalho não foi fácil, até porque se estabeleceu uma grande interação com

as famílias. Como o crime ocorreu em 28 de janeiro, no dia 28 de cada mês havia manifestação na porta

da DRT. Realizamos um culto ecumênico, reunindo servidores e familiares dos mortos. O prédio foi

batizado com o nome de “Edifício 28 de Janeiro”, e fincou-se  no hall do prédio uma placa com o nome

de todos os servidores assassinados. Em Brasília, também, há uma placa em homenagem a eles. Além

disso, por decisão presidencial foi sancionada uma lei concedendo um auxílio especial aos dependentes

dos servidores falecidos: as viúvas passaram a receber a pensão legalmente devida, e a União assumiu o

pagamento de uma bolsa especial de educação para os filhos órfãos. Os criminosos ainda não foram a

julgamento, e por isso, justamente, as manifestações se sucedem. 
Infelizmente, como diz o ditado, só se põe a tranca depois da porta arrombada... Em conseqüência do
episódio, os procedimentos da Fiscalização foram alterados, e a Polícia Federal passou a dar suporte aos
fiscais nas diligências. Hoje, as equipes estão mais equipadas e atuam de forma muito mais cuidada. 

Das viagens que você faz, para conhecer subdelegacias e agências, e verificar o seu
funcionamento, que tipo de impressão você traz?   

Nos últimos três anos essas viagens se tornaram mais raras. Embora, até por uma atribuição regimental
do meu cargo, eu deva visitar as unidades e verificar in loco qual o suporte necessário. Mas os recursos
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referência para o Brasil inteiro. Nossos  servidores são sempre convidados para participar de eventos em

Brasília ou em outros estados. Eu mesma já participei de alguns, como representante de Minas Gerais.

Graças a Deus, temos um bom conceito e somos reconhecidos, nacionalmente, em que pese as condições

às vezes desfavoráveis. 

1 Delegacia Regional do Trabalho, DRT. Em 1932, na gestão do ministro Salgado Filho, foram criadas as Inspetorias Regionais do
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, por meio dos Decretos nºs 21.690 e 23.288, de 1º de agosto de 1932 e 26 de outubro
de 1933, respectivamente. Em 1940, já na gestão do ministro Waldemar Falcão, as Inspetorias Regionais foram transformadas em
Delegacias Regionais do Trabalho, por meio do Decreto-Lei nº 2.168, de 6 de maio. 
Ver: www.mte.gov.br/Menu/Ministerio/conteudo/historico.asp [acesso em 19/11/2006]

2 O Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) compreende o controle e acompanhamento dos gastos
realizados com pessoal, à conta do Tesouro Nacional. Ele abrange o planejamento, a organização a supervisão e o controle da
realização do pagamento de pessoal civil dos órgãos federais que recebam transferências de recursos pelo Tesouro Nacional, bem
como dos inativos e pensionistas. Ver: www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario_s.asp [acesso em 19/11/2006]

3 O Sistema de Comunicação e Protocolo, Comprot, permite o registro, controle e gestão de processos e documentos produzidos e
recebidos pelo Ministério da Fazenda. Ver: www1.serpro.gov.br/PQGF2004/41.htm [acesso em 19/11/2006]

4 Por meio da Lei nº 8.028, de 12 de abril de 1990, foi alterada a denominação do Ministério, que passou a se chamar Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, sendo criados os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Seguridade Social; Conselho
Nacional do Trabalho; Conselho de Gestão da Proteção ao Trabalhador; Conselho de Gestão da Previdência Complementar;
Conselho de Recursos do Trabalho e Seguro Social. O Decreto nº 509, de 24 de abril de 1992, extinguiu os órgãos citados acima, e
por meio da Lei nº 8.422, de 13 de maio do mesmo ano, o Ministério passou a ser denominado Ministério do Trabalho e da
Administração Federal. Ainda em 1992, passou a ser denominado de Ministério do Trabalho por meio da Lei nº 8.490, de 19 de
novembro. www.mte.gov.br/Menu/Ministerio/conteudo/historico.asp [acesso em 20/9/2006] 

5 Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

6 Em 28 de janeiro de 2004, o motorista Ailton Batista de Oliveira e os auditores-fiscais Nelson José da Silva, João Batista Soares
Lage e Eratóstenes de Almeida foram mortos a tiros por pistoleiros em Unaí, Minas Gerais. Eles estavam inspecionando a região
para esclarecerem suspeitas de trabalho análogo a escravo. O principal suspeito de ser o mandante do crime é o maior produtor
individual de feijão do país: o fazendeiro Norberto Mânica. Ele se encontrava preso em Contagem, mas foi solto na madrugada de
29 de novembro de 2006, com o habeas corpus concedido no dia anterior pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os
ministros do Tribunal aceitaram o argumento dos advogados do fazendeiro, de que não haveria risco de fuga, pois Mânica ficara
solto de agosto de 2005 a julho de 2006, quando, pela segunda vez, fora decretada sua prisão preventiva, a pedido do Ministério
Público Federal. Sua primeira prisão ocorreu em agosto de 2004, mas o STJ, dessa feita, também lhe concedeu a liberdade. O caso
ainda aguarda julgamento. Ver: www.mte.gov.br/delegacias/go/conteudo/noticias/default11.asp [acesso em 20/9/2006] 
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Patrocínio

Este livro integra o projeto Memória Institucional do Ministério do

Trabalho e Emprego, cujo objetivo é destacar a importância da ação

do Ministério do Trabalho através do tempo, valorizando sua história

e memória. Por isso, essa história é “contada” pelos atores diretamente nela

envolvidos, ou seja, pelos próprios servidores do ministério, que narrando suas

experiências de vida e de trabalho, permitem o acompanhamento da trajetória

deste órgão governamental de forma viva e dinâmica.




