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Resumo
Esse trabalho tenta analisar a atuação do Ministério do Trabalho através da articulação
de seus ministros com outras áreas da burocracia estatal, durante o governo Castelo
Branco, para, por um lado, reprimir e expurgar opiniões contrárias ao regime ditatorial
e, por outro, promover uma nova política para os trabalhadores, o “novo trabalhismo”.
O termo condensava a ideia da área econômica de ‘democratizar’ as oportunidades,
ampliando as atribuições dos sindicatos, deslocando o seu foco das reivindicações
salariais para o desenvolvimento, em associação com o governo, de projetos e
programas de investimentos nos setores sociais de produtividade indireta. Para
implementar a proposta, cada ministro teve que lidar com as pressões advindas do
processo de alteração da política trabalhista e articular os seus interesses pessoais com
as atribuições da pasta. Arnaldo Sussekind resistiu às demandas para o fim da
estabilidade, alterou a Lei de Greve, permitiu o fracionamento do 13º salário e abriu
espaço para a implantação da política salarial. Ao mesmo tempo promoveu uma massiva
intervenção nos sindicatos, cujos processos permitem conhecer melhor o interior da
burocracia estatal, perceber os argumentos utilizados para afastar as diretorias das
entidades e questionar a tomada de decisões dentro do ministério sob o novo contexto
social pós-golpe. Walter Peracchi Barcelos utilizou a pasta como trampolim político,
propondo e executando ações repressivas que lhe garantiam vantagens políticas e
negligenciando projetos da área econômica, como o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, que ameaçavam importantes conquistas dos trabalhadores. Por fim, Luiz
Gonzaga do Nascimento e Silva reformulou o Banco Nacional da Habitação e unificou
a previdência, ações que permitiram a transferência de atribuições e recursos do Estado
para a iniciativa privada. A pesquisa, portanto, sustenta que o Ministério do Trabalho,
após o golpe, perdeu poder político dentro do governo por permitir a transferência de
suas atribuições para camadas da elite empresarial e para os militares, forçando os
sindicatos a modificarem seus canais de diálogo e suas reivindicações para se adaptarem
ao novo contexto.

Abstract

This paper attempts to analyze the performance of the Ministry of Labour through the
articulation of its ministers with other areas of the state bureaucracy during the Castelo
Branco government, for, on the one hand, suppress and purge opinions contrary to the
dictatorial regime and, secondly, promote a new policy for workers, the "New Labour".
The term condensed the idea of the economic area to 'democratize' opportunities,
expanding the powers of trade unions, shifting its focus from wage demands for
development, in association with the government, of projects and investment programs
in the social sectors of indirect productivity. To implement the proposal, each minister
had to deal with the pressures arising from the process of reform of labor policy and
articulate their personal interests with the duties of the ministry. Arnaldo Sussekind
resisted demands for an end to stability, altered the strike law, allowed the fractionation
of the 13th salary and paved the way for the implementation of the wage policy. At the
same time launched a massive intervention in the unions, whose processes allow a better
understanding of the interior of the state bureaucracy, and to notice the arguments used
to ward off the boards of unions and question the decision-making within the ministry
under the new post-coup social context. Walter Peracchi Barcelos used the ministry as a
political springboard, proposing and carrying out repressive actions that guaranteed him
political advantages and neglecting projects in the economic area, such as the Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, threatening important gains for workers. Finally, Luiz
Gonzaga do Nascimento Silva reformulated the Banco Nacional de Habitação and
unified welfare, actions that allowed the transfer of powers and state resources to the
private sector. The research, therefore, maintains that the Ministry of Labour, after the
coup, lost political power within the government for allowing the transfer of its
responsibilities to layers of the corporate elite and the military, forcing the unions to
modify their communication channels and their claims to adapt to the new context.

Sumário
Introdução ............................................................................................................................................ 8
No encontro dos temas ............................................................................................................................ 11
A questão do corporativismo e o Ministério do Trabalho ........................................................................ 12
Uma nova visão sobre o Ministério do Trabalho ..................................................................................... 18
Fontes ....................................................................................................................................................... 25
Capítulo 1: Arnaldo Sussekind: um ministro entre a tradição varguista e a nova política econômica
(1964‐65) ............................................................................................................................................ 28
De auxiliar de escrita a ministro ............................................................................................................... 29
O questionamento da estabilidade .......................................................................................................... 38
A Lei de Greve que a ditadura queria ....................................................................................................... 41
A implantação da política salarial ............................................................................................................ 57
O substitutivo ...................................................................................................................................... 78
O fracionamento do 13º salário ............................................................................................................... 86
Capítulo 2 – A força da repressão nos sindicatos e no ministério .......................................................... 91
Todos são culpados até que se prove o contrário: as intervenções nos sindicatos. ................................. 92
Os expurgos dentro do Ministério do Trabalho...................................................................................... 141
Capítulo 3 – Peracchi Barcelos e Nascimento e Silva: o militar e o técnico (1966‐1967) ....................... 151
Peracchi Barcelos: Negociando vantagens políticas com a repressão ................................................... 152
Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva: o técnico que Roberto Campos queria. ....................................... 162
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. .................................................................................... 164
O Banco Nacional da Habitação......................................................................................................... 171
A unificação na previdência ............................................................................................................... 177
Considerações finais .......................................................................................................................... 184
Bibliografia ....................................................................................................................................... 189
Fontes ............................................................................................................................................... 196
Apêndice........................................................................................................................................... 199

7

Introdução
Ao apresentar o projeto de dissertação na seleção do mestrado do CPDOC/FGV,
eu tinha como objetivo unir dois interesses. Um deles era aprofundar o conhecimento
sobre a temática da ditadura1, parte da minha rotina de trabalho extramuros acadêmicos,
tendo em vista que sou servidora do Arquivo Nacional e desempenho, nesse órgão, a
função de organizar e descrever acervos desse período. O outro era tentar entender a
relação entre a população e um órgão da estrutura burocrática e administrativa do
Estado, neste caso, entre trabalhadores e o Ministério do Trabalho.
Sendo assim, o objetivo central deste trabalho é analisar a atuação do Ministério
do Trabalho2, através da articulação de seus ministros com outras áreas da burocracia
estatal, durante o governo Castelo Branco, para, por um lado, executar a operação
limpeza nos sindicatos e na administração pública, expurgando opiniões contrárias ao
regime ditatorial, e, por outro, formular e promover uma nova política para os
trabalhadores, o “novo trabalhismo”. O conceito, cunhado por Roberto Campos,
ministro do Planejamento, visava promover a democratização das oportunidades,
ampliando as atribuições dos sindicatos, deslocando o seu foco de atuação das
reivindicações salariais para o desenvolvimento, em associação com o governo, de
projetos e programas de investimentos nos setores sociais de produtividade indireta3.

1

Existe atualmente um amplo debate sobre que categorias participaram e se mantiveram como
sustentáculo político da ditadura. Termos como ditadura civil-militar, burguesa-militar e empresarialmilitar visam demarcar esses grupos. Apesar de acreditar que a participação civil no âmbito da burocracia
administrativa teve impacto proporcional à ação dos militares, optei por chamá-la apenas de militar. Isso
ocorre porque as discussões sobre a sua caracterização como civil-militar, por seus formuladores, tem
implicações em outros marcos historiográficos, como a delimitação do período da ditadura, defendido de
1968 a 1979. Como o objetivo desse trabalho é marcar que o primeiro governo ditatorial, 1964-1967, foi
tão importante para a repressão quanto aquele que editou o AI-5, seria, portanto, um contrassenso
endossar esse novo conceito. O mesmo pensamento pode ser aplicado para os defensores da ideia
segundo a qual o golpe foi civil-militar, mas a ditadura em si não o foi. O aprofundamento dessa
discussão talvez proporcione melhor conceptualização do termo e a sua aplicação sem ressalvas.
2

O Ministério do Trabalho esteve unido a diversas pastas da administração pública. De 1930, sua criação,
até 1960, chamava-se Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Em 1960, com a aprovação da Lei
Orgânica da Previdência Social (LOPS), passa a se chamar Ministério do Trabalho e Previdência Social,
nome que carregaria até 1974, quando a atribuição da previdência adquiriu força suficiente para ter um
ministério específico. Visando facilitar a leitura, nomearei apenas de Ministério do Trabalho.
3

CAMPOS, Roberto de Oliveira. A lanterna na popa: memórias. Rio de Janeiro: Topbooks, 1994.
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A execução de políticas econômicas previstas no Programa de Ação Econômica
do Governo (PAEG), assim como a operação limpeza, foi amplamente descrita e
analisada por outros autores. No entanto, a presente análise visa atar esses dois temas,
ressaltando a sua complementaridade e o projeto do Estado de criação de um novo
modelo de trabalhador e de uma nova forma de agir para os sindicatos. Para tanto, é
preciso problematizar o papel que os ministros do Trabalho desempenharam na
consumação de ações que eram diretamente contra os interesses da classe trabalhadora e
quais eram os argumentos desses dirigentes ao executarem e defenderem essas ações.
Partindo, portanto, do pressuposto de que a máquina burocrática não é um bloco
monolítico, as disputas entre ministérios e dentro deles revelam também os impasses do
nível decisório e o direcionamento das políticas públicas, relativizando a força do
Estado para que seja possível enxergar as novas formas de luta e a reorganização das
demandas dos trabalhadores.
Para tanto, dividirei a minha análise em três capítulos. Os dois primeiros são
dedicados ao período que Arnaldo Sussekind foi ministro, momento em que, acredito,
foram formadas as bases da política trabalhista, tanto do setor econômico, quanto do
repressivo.
Por um lado, Sussekind utilizou seu conhecimento e experiência para
fundamentar os instrumentos legais que alteravam aspectos da legislação trabalhista que
estavam no cerne da preocupação dos golpistas, a Lei de Greve e a política salarial. Em
menos de um mês após o 1º de abril, ele recuperou, negociou e conseguiu aprovar no
Congresso o projeto que regulamentava as greves. Mais complexo foi pôr em prática o
projeto de modificar e ‘disciplinar’ os termos que regiam os reajustes salariais. Uma
dose extra de argumentos foi necessária para tentar convencer os trabalhadores sobre a
impossibilidade de reajustar os salários utilizando como índice o custo de vida.
Por outro, precisou retirar da liderança dos sindicatos aqueles que haviam
participado do governo de João Goulart, identificados como articuladores da instalação
da ditadura sindical e tachados de subversivos. Para isso, os sindicatos sofreram
intervenção, sendo nomeadas juntas até que as investigações fossem encerradas, a culpa
atribuída e a entidade devolvida para novas lideranças. O expurgo voltou-se, ainda, para
a administração do próprio ministério, aposentando, demitindo ou destituindo os
funcionários contrários à política do novo governo.
9

A complexidade das atividades desempenhadas por Sussekind, membro da
equipe responsável pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e cujas convicções
profissionais remetiam aos marcos definidos por Vargas, se tornando ministro de um
governo que supostamente queria acabar com a herança varguista, me fizeram optar em
dividir o período da sua gestão em duas partes. O primeiro capítulo focará suas ações no
campo econômico e o segundo nas atividades repressivas. Essa estratégia tem por
objetivo expor com clareza os desafios apresentados nos primeiros dois anos de
ditadura, em que o ministro precisou agir em diversas frentes simultâneas, com vistas a
estruturar legalmente as modificações da legislação trabalhista, uma vez que Castelo
buscava dispositivos jurídicos que justificassem o estado de exceção recém-criado,
criando assim uma aparência de legalidade.
Com as bases repressivas instaladas, no terceiro capítulo descreverei o curto
período em que Walter Peracchi Barcelos e Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva
estiveram à frente do ministério. Em sua gestão, Peracchi esteve mais interessado em
utilizar a pasta como trampolim político para se lançar como candidato a governador do
Rio Grande do Sul, ao passo que Nascimento e Silva, próximo a Roberto Campos, foi o
responsável técnico pela formulação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS que, na prática, acabou com a estabilidade dos trabalhadores, pela reforma na
estrutura do Banco Nacional da Habitação – BNH – e pela unificação dos institutos de
previdência.
Ainda durante a gestão de Peracchi, quem determinava as diretrizes dos
principais planos do setor, em compasso com a área econômica, era Nascimento e Silva
cuja ascensão ao cargo pode ser considerada a vitória da política do novo trabalhismo.
Os discursos, a justificativa dos projetos e a sua execução tinham como intenção a
retirada do poder político e econômico dos sindicatos, conferindo-lhes novas
atribuições, as de intermediários da execução dos projetos do governo. Assim, o fim do
mandato de Castelo Branco ficou marcado pela tentativa de implantar uma nova forma
de agir sindical. Pode ser que os sindicatos não tenham mudado de todo, mas tornou-se
clara a existência de um plano específico para eles.
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No encontro dos temas
O campo de estudos sobre a ditadura militar encontra-se em plena expansão,
alcançando no ano de 2014, talvez, o seu momento de maior popularidade, inclusive
entre o público não acadêmico, com a apresentação do relatório final da Comissão
Nacional da Verdade, que marcou o fim do ciclo de discussões sobre os cinquenta anos
do golpe. Ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas, apesar de suas limitações,
é inegável que o trabalho desenvolvido pela comissão impulsionará o acesso a arquivos
que servirão de fontes para inúmeras pesquisas.
A transferência e abertura dos acervos produzidos por órgãos de repressão para
os arquivos públicos foram iniciadas no final da década de 1980, com o encerramento
das atividades dessas instituições. Como resultado dos esforços empreendidos pelas
esferas estaduais e municipais, foi possível compreender melhor a atuação dos órgãos
de segurança locais, através dos acervos das Delegacias ou Departamentos de Ordem
Política e Social. Na esfera federal, o recolhimento foi impulsionado a partir de 2005,
calculando, o Arquivo Nacional, que quase 95% dos acervos sobre o período foram
transferidos na última década. Essa mudança de cenário também foi estimulada pelo
destaque dado na mídia e por ações governamentais que buscam ‘resgatar’ a memória
do período, como a criação do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil (19641985): Memórias Reveladas e da já citada Comissão Nacional da Verdade.
A abertura dos arquivos também possibilitou um melhor entendimento de como
os aparelhos repressivos agiam. O poderoso Serviço Nacional de Informação – SNI
criou uma intrincada teia entre os órgãos de informação, permitindo captar as reações de
atos governamentais como forma de mapear e direcionar políticas. Ao mesmo tempo,
produziu relatórios e informes sobre pessoas e entidades, civis e militares, que
pudessem oferecer qualquer risco ao regime. Dentro dessa teia circulavam dados,
muitas vezes subjetivos, que favoreciam interpretações tendenciosas.
No caso dos documentos que relatam as intervenções nos sindicatos e as
cassações de suas lideranças, é possível perceber algumas de suas incongruências.
Acusações de corrupção ou subversão se misturam, como se fossem sinônimas. Ainda
que uma rotina de procedimentos devesse ter sido cumprida, a intromissão de militares,
desconhecedores da burocracia trabalhista, nos setores sindicais, os fazem tomar
11

atitudes, no mínimo, peculiares como, por exemplo, pedir a um empresário a
recomendação de um líder sindical ‘idôneo’ para colocar no sindicato que presidia como
interventor.
Se, por um lado, a transferência desses acervos permitiu uma renovação dos
estudos sobre a temática, proporcionando novos olhares sobre o período, por outro, o
alargamento do leque temático, a inserção de novos sujeitos na produção acadêmica e a
ampliação das discussões historiográficas impulsionaram trabalhos monográficos
relacionados com a ditadura. Essa ampliação e renovação, porém, não se refletiu em
pesquisas sobre o mundo do trabalho e, em especial, o Ministério do Trabalho.
Por outro lado, a expansão dos estudos sobre mundos do trabalho trouxe novos
olhares sobre os trabalhadores, seu poder de agência, sua organização nos espaços locais
e globais, e a relação com o Estado. No entanto, essas análises, por diversas razões, têm
se focado no período anterior ao golpe, ou, no máximo, durante o novo sindicalismo.
Nesse sentido, a maioria dos trabalhos dedicados à temática ditadura militar
tendem a abordar tangencialmente as questões do mundo dos trabalhadores, ao passo
que os voltados para esse universo não abarcam com profundidade a sua relação com a
ditadura. Alguns trabalhos recentes, contudo, têm buscado preencher essa lacuna,
abordando, por exemplo, as estratégias dos trabalhadores ao acionarem a Justiça do
Trabalho.
Esse trabalho se insere nessa encruzilhada, entre o mundo do trabalho e os
estudos de ditadura, na tentativa de contribuir para preencher esse hiato historiográfico.
O recorte da análise, o primeiro governo ditatorial, pretende marcar o momento em que
foi formada as bases da nova política trabalhista. O foco em um curto período também
permite esquadrinhar as tensões, perceber as especificidades e apresentar com maior
profundidade os projetos e ideias. O Estado ditatorial também é complexificado,
permitindo entender melhor não apenas o processo decisório sobre a repressão aos
trabalhadores, mas as relações entre os sindicatos e o Estado, e qual era a política
trabalhista implementada pelo Poder Executivo durante o governo Castelo Branco.

A questão do corporativismo e o Ministério do Trabalho
A ação intervencionista estatal no pós-golpe provocou uma intensificação de
estudos que criticavam o sistema corporativo brasileiro, denunciando a ligação do
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Estado com os sindicatos como a responsável por impedir a execução de uma política
sindical livre.
Sobre o corporativismo se produziu uma profícua e intensa bibliografia, que
perpassa a própria história do Brasil contemporâneo. Sem atingir um consenso e, ao
mesmo tempo, sem esgotar os seus argumentos, o debate sobre como esse sistema
interferiu nas relações entre trabalhadores e dirigentes, continua presente nos trabalhos,
especialmente, sobre a década de 1930, nas análises de sociólogos, cientistas políticos e
historiadores. A produção sobre o surgimento desse sistema também buscou
problematizar a figura do líder governamental. Igualmente complexa é a definição de
populismo e como os elementos incorporados a esse conceito afetam a ação política da
classe trabalhadora.
Indo ao encontro dessa discussão, estava a problematização dos objetivos e
intenções que levaram à criação do Ministério do Trabalho, tema que ainda é objeto de
discussão entre os historiadores. Conforme dito, a subordinação da estrutura sindical ao
Estado é apontada em alguns estudos, especialmente os divulgados no final dos anos
1960 e início dos 1970, como o principal empecilho para o desempenho de suas
atividades, carecendo da necessária autonomia para defender os interesses dos
trabalhadores.
As obras produzidas na primeira década após o golpe de 1964, cujo foco de
análise era o papel e o peso da relação entre sindicatos e Estado, tenderam a imputar ao
corporativismo a causa da alegada subserviência dos líderes sindicais. Um desses
autores foi Kenneth Erickson4 que caracterizou o Estado brasileiro como corporativista,
onde “cultura política e instituições refletem uma concepção hierárquica e orgânica da
sociedade”. Nesse sentido, o Estado serviria como árbitro entre empregadores e
empregados, organizados hierarquicamente e divididos por atividades econômicas. O
papel do Estado seria o de permitir que a “cooperação e a solidariedade social
substituam os conflitos de classe e a desordem”.
Para o autor, três estruturas sustentavam o sistema corporativo do Brasil: os
sindicatos como fornecedores de serviços sociais; o sistema da previdência social,
4

Apesar do livro de Erickson ter sido publicado em português em 1979, suas pesquisas foram realizadas
para a defesa do seu doutoramento em 1971. ERICKSON, Kenneth Paul. Sindicalismo no processo
político no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1979. p.13
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assegurando assistência ao trabalhador através de contribuições tripartite; e, por fim, a
Justiça do Trabalho, mediando e julgando disputas entre empregadores e empregados5.
Os direitos trabalhistas seriam concedidos apenas aos sindicalizados, ao mesmo tempo
em que suas lideranças seriam cooptadas para que o Estado tivesse controle das
decisões dos trabalhadores.
A hipótese de cooptação pelo Estado foi discutida e problematizada por outros
autores, cujos trabalhos analisaram o mesmo período abordado por Erickson6. Este
último7 argumentou que os sindicatos seriam transformados em ‘dispensários de
serviços sociais’, por causa do imposto sindical, e a vinculação com o sindicato se daria
apenas para que o trabalhador pudesse usufruir desses bens e para a garantia de
determinados direitos, como, por exemplo, o previdenciário.
A visão é corroborada por Maria Hermínia Tavares de Almeida8, que enxerga a
inserção no jogo político das classes trabalhadoras, até 1930 excluídas social e
politicamente, mas com limites definidos pelo Estado e controladas através da estrutura
citada por Erickson. O Estado buscaria, então, garantir certos direitos mínimos aos
trabalhadores, deslocando o espaço do conflito da empresa para o interior do aparato
estatal. Nessa estrutura, o Ministério do Trabalho é visto como um mecanismo de
controle das entidades classistas, que visava criar vínculos entre os sindicatos e os
empregadores, e o sistema previdenciário como necessário para garantir o apoio das
classes trabalhadoras. A autora também defende que a política de arrocho salarial,
somada à vigilância sobre as atividades sindicais, durante o período ditatorial, limitou

5

Ibidem, p.53.

6

Na mesma linha de pensamento, Heloísa de Souza Martins avaliou que o sindicato no Brasil foi
incorporado e transformado em parte da máquina burocrática do Estado. A autora procurou mostrar que
toda a legislação trabalhista e sindical tinha como objetivo estabelecer limites para o movimento operário.
Sua análise adotou elementos weberianos para demonstrar como a vinculação com o Estado acabou por
despolitizar e burocratizar as atividades do dirigente sindical, tornando-o parte da estrutura estatal.
MARTINS, Heloisa Helena Teixeira de Souza. O Estado e a burocratização do sindicato no Brasil. São
Paulo: Hucitec, 1979. p.5

7

ERICKSON, Kenneth Paul. op. cit. p.60.

8

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. O sindicato no Brasil: novos problemas velhas estruturas.
Revista Debate e Crítica. Revista Quadrimestral de Ciências Sociais. Número 6. Julho de 1975. São
Paulo: Hucitec, 1975. p.52.
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profundamente a ação dos sindicatos, reduzindo seu papel, quase exclusivamente, às
atividades assistenciais9.
A despeito dos discursos oficiais no pós-golpe de 1964 pregarem o fim da era
‘populista’ e do legado de Vargas, e dos discursos acadêmicos que viam um desajuste
entre o desenvolvimento econômico do país e a legislação trabalhista, os governos
ditatoriais não alteraram a relação de dependência entre sindicato e Estado. Na direção
contrária, eles buscaram aplicar com mais eficiência a legislação trabalhista que, para
Erickson10, serviu a três propósitos: 1) controle direto, a fim de impedir a ação dos
sindicados; 2) fortalecer os sindicatos com o papel de coesão; 3) transferir recursos para
indústria.
A explicação de Erickson condiz com os discursos e ações da área econômica e
as justificativas apresentadas para o novo trabalhismo. No entanto, ao problematizar a
questão do corporativismo, entendendo como danosa a ligação da classe trabalhadora
com o Estado, esses autores deram ênfase aos aspectos estruturantes dessa relação,
enxergando os trabalhadores como “personagens subordinados ao Estado e incapazes de
impulsão própria e, após 1964, silenciados e atomizados politicamente pelo regime”11.
Assim, as obras publicadas nesse período parecem incapazes de perceber o trabalhador
como sujeito da sua história e com agência para negociar e lutar por seus interesses. Os
estudos de Weffort12, por outro lado, buscaram reinterpretar o papel das classes
trabalhadoras, rompendo com as ideias de fraqueza, atraso e determinações estruturais
de classe, sem deixar, no entanto, de criticar a subordinação estatal.
No final dos anos 1970 e na década de 198013, sob um novo contexto, a
produção sobre o mundo dos trabalhos passa por uma renovação, abrindo outros campos
9

Ibidem, p. 58.

10

ERICKSON, Kenneth Paul. op. cit. p.208-209.

11

PAOLI, M. C.; SADER, E.; TELLES, V. da S. Pensando a classe operária: os trabalhadores sujeitos ao
imaginário acadêmico (notas de uma pesquisa). Revista Brasileira de História, n. 6, p. 129-149, set. 1983.
p. 130.

12

Ver WEFFORT, Francisco. Participação e conflito industrial: Contagem e Osasco 1968. Cadernos
Cebrap, São Paulo, Cebrap, 1972. WEFFORT, Francisco. Os sindicatos na política (Brasil: 1955-1964).
Rio de Janeiro: Enubia, 1978.
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Um desses autores, Wanderley Guilherme dos Santos, balizou o conceito da cidadania na relação entre
o Estado e os trabalhadores regulamentados. Na cidadania regulada, termo forjado por Santos, são
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de pesquisa e propondo novas interpretações. A análise do movimento operário da
Primeira República, de inspiração anarquista, procurou abordar “estratégias de recusa
em relação ao Estado”14 alargando os horizontes conceituais, com a ampliação do
conceito de ‘trabalhador’. Procedeu-se também um afastamento dos grandes modelos de
interpretação para buscar agrupamentos profissionais, focando em todos os elementos
constitutivos da vida, não apenas o seu trabalho dentro da fábrica, mas também seu
cotidiano, buscando captar os elementos constitutivos que norteiam a experiência de
vida do grupo. Esses novos trabalhos focaram-se primeiramente no período getulista15 e,
em um segundo momento, no chamado intervalo democrático, entre os anos 1945-1964,
e mais recentemente no período pós-golpe de 1964.
A partir dessa nova onda de trabalhos, a relação dos trabalhadores com o Estado
passou a incorporar novos elementos, como as discussões propostas por Larissa Corrêa,
que propôs enxergar essa relação como um espaço de disputa e de luta, nos quais suas
conquistas não fossem atribuídas meramente a uma concessão, com vistas a manipular
ou seduzir, ou apenas como espaço de repressão, especialmente no período pós-1964,
que é o foco do meu estudo.
A autora, ao analisar a relações sindicais no Brasil e nos Estados Unidos, no
período ditatorial, aponta um importante elemento já discutido anteriormente, a tentativa
considerados cidadãos aqueles membros da sociedade que possuem profissões ou ocupações reconhecidas
e definidas na lei. Para o autor, a extensão da cidadania ocorre quando há a ampliação de direitos
vinculados ao ofício ou quando o Estado regulamenta novas profissões. Neste último caso, o que
comprovaria a garantia de direitos, evidenciando o contrato entre Estado e empregados, seria a carteira de
trabalho. SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça: a política social na ordem brasileira.
Rio de Janeiro: Campos, 1979.
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CHALHOUB, Sidney. SILVA, Fernando Teixeira da. Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos e
trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980. Cadernos AEL, v.14, n.26, 2009. p.30.
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Ao discutir o papel do trabalhador na conquista dos direitos, Ângela de Castro Gomes rejeita o
populismo como matriz explicadora, por considerar que o seu uso produziu interpretações equivocadas e
introduz o conceito de trabalhismo como melhor forma de sistematizar ideias, crenças e valores dos
trabalhadores, ressaltando a ação da classe como sujeitos de sua história. French retoma a discussão sobre
populismo, adotando uma nova interpretação ao afastar o termo da ótica da manipulação e caracterizandoo como uma estratégia política. Se o governo a utilizava na tentativa de apaziguar os conflitos de classe,
os trabalhadores as resinificavam através das lutas sociais, transformando-as em conquistas efetivas,
abrindo espaço para reivindicações e ação no meio político. A organização sindical em vez de ser
caracterizada como tutelada pelo Estado, entidades dominadas e controladas com função assistencialista,
teria permitido a união e articulado a classe trabalhadora em torno de lideranças confrontadoras.
FRENCH, John. O ABC dos Operários: conflitos e alianças de classe em São Paulo, 1900-1950. São
Paulo: Hucitec, 1995. GOMES, Ângela de Castro. A invenção do trabalhismo. São Paulo: Vértice, 1988.
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de implantação do modelo contratualista na política sindical brasileira. Esse modelo era
apresentado como uma contraposição ao sindicato corporativista, criticado duramente
por Erickson (e pelos autores indicados que seguiam seu modelo explicativo), por
impedir a conscientização da classe trabalhadora.
Corrêa relativizou a dualidade dos dois modelos, mostrando que era possível a
coexistência de elementos de ambos. Para tanto, utilizou-se dos estudos realizados por
Fernando Teixeira que, ao analisar os processos da Justiça do Trabalho em São Paulo,
percebeu que em alguns processos optou-se pela negociação direta entre empregadores
e empregados, mesmo dentro do sistema corporativo16.
Tamara

Lothian17

também

buscou

comparar

os

sistemas

trabalhistas

contratualista e corporativista, partindo de modelos ideais e visualizando a aplicação
destes nos Estados Unidos e no Brasil, respectivamente. Um dos argumentos da autora
consistiu em enxergar, na estreita ligação do Estado com o movimento sindical e os
trabalhadores, a possibilidade de surgimento de um movimento trabalhista politizado.
Ponto de convergência entre Erickson e Lothian, ambos apontam a identificação
do modelo corporativo com regimes autoritários de direita, servindo como instrumento
para repressão e controle do movimento sindical. Por outro lado, Lothian defende que a
adoção do sistema corporativista tornou os movimentos sindicais “mais fortes,
independentes e politizados, graças ao desenvolvimento de uma militância política que
soube utilizar o aparato corporativista”18. Nesse sentido, os extremos da militância e da
complacência fazem parte da lógica do sistema corporativo, constituindo duas faces da
mesma dinâmica interna, não podendo ser imputado ao sistema corporativista a alcunha
de desmobilizante e despolitizador, simplesmente pelos elementos que o compõem19.

16

CORRÊA, Larissa Rosa. “Disseram que voltei americanizado”: relações sindicais Brasil - Estados
Unidos na Ditadura Civil-Militar (1964-1978). Tese de doutorado apresentada ao Departamento de
História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. 2013.
p.305.

17

LOTHIAN, Tamara. The Political Consequences of Labor Law Regimes: the Contractualist and
Corporatist Models Compared (1985-1986). Cardozo Law Review, Nova Iorque, vol. 7, nº. 1001, 1987.

18

CORRÊA, Larissa Rosa. op. cit. p. 307.

19

LOTHIAN, Tamara. op. cit.
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Uma nova visão sobre o Ministério do Trabalho

Essa discussão expõe as disputas entre os diferentes modelos de estrutura
trabalhista no país pelos atores sociais envolvidos no tema, sendo o Ministério do
Trabalho um deles. Almeida e Martins enxergaram no sistema proposto por Erickson a
forma como se formou e manteve a estrutura corporativa sindical brasileira. Relembro
que o tripé, composto por sindicatos, previdência social e Justiça do Trabalho, é descrito
como fundamento do controle estatal. No entanto, o papel do Ministério do Trabalho
não está muito claro nesse modelo. A pasta, por vezes, surge como o braço estatal que
coopta e controla os sindicatos e, em outras, como o próprio Estado que concede a
previdência social como uma forma de atrair a classe trabalhadora. A despeito da inicial
vinculação da Justiça do Trabalho com o Ministério, sua separação lhe garantirá certa
autonomia, não sendo correto afirmar, como insinua Erickson, que aquela estava
subordinada a este.
O Estado compreendido como um bloco monolítico20 transforma a agência em
nível ministerial como sinônimo de sua própria ação, desaparecendo com os conflitos
dentro da própria máquina estatal. O choque de interesses entre ministérios, a disputa
das propostas para aprovação orçamentária e a distância entre a intenção presidencial
em traçar determinado eixo de governo e conseguir cumpri-lo, por exemplo, são
elementos que mostram a complexa trama que envolve as disputas para a execução da
política trabalhista no país.
Sendo assim, é preciso considerar o Ministério do Trabalho como parte da
articulação e formulação das políticas públicas do Estado. Ele propõe ações que deverão
ser seguidas, porém pode recuar ou avançar diante da pressão dos trabalhadores, e ao
mesmo tempo deve negociar suas demandas com outros ministérios. Se por um lado o
ministério cresce em importância ao desempenhar seu papel repressor, por outro, perde
espaço político no cenário decisório estatal. O maior trunfo que o ministério possuía
eram os trabalhadores, quão maior o poder de articulação destes através dos seus
sindicatos, mais capital político o ministério teria à disposição para pressionar e
20

Para saber mais, ver: Silva, Fernando Teixeira da. Costa, Hélio da. Trabalhadores urbanos e populismo:
um balanço dos estudos recentes. In: Ferreira, Jorge (Org.). O populismo e sua história: história e debate.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
18

reivindicar políticas junto ao centro decisório governamental: o presidente da República
e seu círculo próximo.
Alguns estudos recentes têm proposto uma nova visão sobre o papel do Estado.
Silva e Chaves analisaram prioritariamente repartições públicas que tinham por
atribuição regular a atividade trabalhista no período getulista21. A tese de Samuel de
Souza abordou, de forma tangencial, as relações entre a classe trabalhadora e o Estado,
também nos anos 193022. Por fim, o livro de Sukman23 se propôs a analisar o período
que João Goulart esteve à frente a pasta do Trabalho, no segundo governo Vargas,
analisando sua posição diante de temas polêmicos, como negociações de greve,
reajustes salariais acima dos índices de inflação e, até mesmo, intervenção sindical.
Esses trabalhos, no entanto, demonstram que apesar da ampliação de produções
sobre os mundos do trabalho, ainda é muito pequena a quantidade de obras abordando o
papel do Ministério do Trabalho durante o período ditatorial. Diante dessa lacuna,
acredito que seja importante o resgate dos argumentos utilizados por autores, publicados
nos anos 1970, que buscaram entender o funcionamento desse ministério na ditadura.
Para que possamos compreender a participação do ministério na esfera estatal,
recupero um dos pontos do estudo de Erickson, o orçamento público. Para o autor, a
distribuição desta verba ilustraria a importância do trabalhador para o Poder Executivo,
podendo-se depreender que uma alta dotação significaria que o presidente e sua
assessoria atribuíam considerável importância à classe24. A tabela a seguir demonstra o

21

SILVA, C. R. da. O Departamento Nacional do Trabalho (DNT) e a organização sindical na Era
Vargas (1931-1945). 2008. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
História, Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, São Leopoldo, 2008. CHAVES, Marcelo Antonio. A trajetória do Departamento Estadual
do Trabalho em São Paulo e a mediação das relações de trabalho (1911-1937): aspectos da formação do
direito do trabalho. São Paulo: LTr, 2012.

22

SOUZA, S.F. Coagidos ou subornados: trabalhadores, sindicatos, Estado e as leis do trabalho nos anos
1930. Tese (Doutorado em História) - Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007.

23

SUKMAN, Mário André. A trincheira dos trabalhadores: João Goulart, PTB e o Ministério do
Trabalho (1952-1954). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014.

24

ERICKSON, Kenneth Paul. op. cit. p. 102.
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percentual do orçamento público executado (despesas realizadas)25 pelo Ministério do
Trabalho.
Tabela 1. Orçamento público (1963-1974)
Ano
%
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

2,96
2,96
1,96
0,98
1,42
1,21
0,61
0,64
0,95
0,85
0,76
0,68

Fonte: Orçamento – Século XX. IBGE26

Na opinião de Erickson, com o retorno à tradição administrativa (interrompida
pelos períodos populistas), o orçamento médio do ministério retornou “a um nível
comparável apenas aos da ditadura antes de 1939”. Esses dados sugeririam que os
governos de exceção, que contam com aparelho repressivo, tendem a reduzir a
participação política e “a descuidar-se da componente paternalística na tradição
administrativa. Não veem necessidade de fornecer à classe operária a retórica das altas
alocações orçamentárias”27.
Ao mesmo tempo, não podemos esquecer que, com o PAEG, os custos da
estabilização também impactam em uma política de contenção e ajuste dentro das
25

A diferença entre o orçamento previsto e o executado indica se houve déficit ou superávit nas contas
públicas. Erickson considera importante analisar as duas informações (previsto e executado), pois a
diferença entre o que se deseja investir e o que de fato é realizado pode significar indicar a intenção do
governo em realmente atender as demandas dos trabalhadores. Acredito que essa diferença no orçamento
público, especialmente no período ditatorial, não é um dado relevante quando se está analisando apenas
um ministério que não era o responsável pela diferença orçamentária, seja para mais ou menos. Portanto,
compilei apenas os dados dos orçamentos executados a partir das informações oficiais divulgadas pelo
IBGE, tendo em vista que a tabela de Erickson possuía erros.

26

Receita e despesa da União - 1901/2000. Século XX. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.

27

ERICKSON, Kenneth Paul. op. cit. p.110.
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contas do Estado. A queda no repasse orçamentário gerou uma redução orçamentária em
órgãos vinculados à atividade econômica e ao setor da construção civil, como nos
ministérios dos Transportes e de Obras Públicas. Outros de caráter social, como o da
Educação e Cultura, veem o seu orçamento aumentar, enquanto o da Saúde se manteve
praticamente inalterado28. O do Trabalho, porém, foi reduzido progressivamente,
conforme a tabela 1.
Ao analisar os dados orçamentários é possível notar que a destinação de recursos
para a pasta deixa de ser uma prioridade governamental. Em comparação aos
ministérios existentes no período, em 1966 o Trabalho já era o ministério com o menor
orçamento público. No entanto, as explicações fornecidas por Erickson não são
satisfatórias para esclarecer essa redução. Talvez por sua visão de uma classe
trabalhadora enfraquecida, dominada pela estrutura estatal, que acaba por gerar um
sindicato burocratizado e manipulado, o autor não tenha sido capaz de notar que a perda
orçamentária poderia também representar uma diminuição de influência do ministério
nas discussões dos projetos prioritários para o desenvolvimento econômico. Não
acredito que o fenômeno consista numa diminuição de recursos ‘retóricos’, mas sim
num deslocamento dos investimentos, ditos trabalhistas, para a área econômica.
A historiografia reconhece o peso que as decisões econômicas emitidas pelos
ministérios do Planejamento e Fazenda tiveram na vida do trabalhador. A política
salarial, a Lei de Greve e a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, que eliminou a estabilidade, são arroladas como parte necessária para o
desenvolvimento do Plano de Ação Econômica do Governo – PAEG, porém, cada uma
dessas medidas foi processada em diferentes períodos da ditadura. A política salarial
passou por diferentes fases, os principais itens que compuseram a Lei de Greve foram
formulados em 1962 e o FGTS, aprovado em 1966, era um projeto ansiado pela área
econômica desde os primeiros momentos do pós-golpe. O ponto em comum entre essas
ações governamentais foi a interferência do ministro do Trabalho, cuja atuação foi
determinante na prorrogação ou na imediata aprovação desses projetos.
Novamente, Erickson nos fornece alguns dados sobre o perfil dos ministros, ao
buscar nas suas carreiras elementos que justifiquem suas nomeações, assim como suas
28

RESENDE, André Lara. Estabilização e reforma: 1964-1967. In: A ordem do progresso: cem anos de
política econômica republicana 1889-1989. Rio de Janeiro. Campus, 1989.
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principais ações durante suas gestões. Sobre o tempo na direção do ministério,
selecionei apenas os dados referentes aos anos de 1964 a 1967, durante o governo
Castelo Branco:
Tabela 2 – Tempo de permanência como ministro

Nome
Arnaldo Lopes Sussekind
Walter Peracchi Barcelos
Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva

Permanência no cargo
4 de abril de 1964 a
3 de dezembro de 1965
3 de dezembro de 1965 a
15 de julho de 1966
28 de julho de 1966 a
15 de março e 1967

Meses no posto
20
7
8

Fonte: ERICKSON, 1979, p.92

No governo Castelo Branco foram empossados Sussekind, Peracchi Barcelos e
Nascimento e Silva, que desempenharam diferentes papéis, sendo todos, contudo,
responsáveis por importantes alterações da legislação trabalhista. Com a morte de Costa
e Silva, Jarbas Passarinho não pôde completar seu período no comando do Trabalho,
uma vez que foi, após a eleição de Médici, indicado para o Ministério da Educação. Nos
anos subsequentes houve uma estabilidade na troca de ministros, sendo a pasta ocupada
por um só titular durante a integralidade do mandato presidencial, até o fim da ditadura,
em 1985.
Ainda sobre o perfil dos ministros, o autor enfatizou que apenas quatro tiveram
como formação prioritária de suas carreiras a atuação como militar: Roberto Carneiro de
Mendonça, que ficou três meses no cargo, entre outubro de 1945 e janeiro de 1946,
tendo atuado também como interventor no Ceará e Maranhão; Napoleão de Alencastro
Guimarães, 15 meses como ministro, de agosto de 1954 a novembro de 1955; Walter
Peracchi Barcelos e Jarbas Passarinho. Para Erickson29, “a ocupação do posto pelos
oficiais foi um fenômeno exclusivo dos regimes de exceção, isto é, nos interregnos após
as duas quedas de Vargas e dois dos quatro ocupantes depois de 1964”. Tanto Alencastro
Guimarães, Peracchi Barcelos e Jarbas Passarinho desenvolveram carreiras profissionais
na política eletiva.
29

ERICKSON, Kenneth Paul. op. cit. p.101. Quadro D-3.
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Para Erickson30, Sussekind, indicado para o cargo por Castelo Branco, tinha por
missão “dirigir o brusco retorno à tradição administrativa”, Peracchi e Passarinho
“estavam bem preparados para solicitar disciplina e respeito ao controle superior, pois
haviam sido oficiais profissionais das Forças Armadas”. O autor, no entanto, pouco fala
de Nascimento e Silva, que talvez tenha agido com a menor empatia com as classes
trabalhadoras, não precisando delas para conquistar o seu apoio no governo, ele vinha
dos empresários, ou seus votos.
Pensar no papel que cada um desses ministros representou é um exercício de
reflexão sobre os motivos que os lançaram ao cargo. Sussekind era uma figura
complexa. Ele havia participado da criação de diversas leis trabalhistas e atuado em
vários setores do Ministério do Trabalho. No entanto, diferentes grupos disputavam a
hegemonia de um projeto voltado para a redefinição do sindicato, do sindicalismo e de
como deviam agir os trabalhadores. Assim, no período democrático, Sussekind talvez
não tivesse conseguido emplacar sua visão sobre o modelo trabalhista no Brasil. O
golpe, por outro lado, não abre apenas espaço para os sindicalistas das chapas eleitorais
derrotadas, mas também para a ascensão de um grupo de técnicos administrativos que
possuíam uma forte conexão com o meio empresarial. Porém, mesmo com todas as
ferramentas repressivas à sua disposição, esses técnicos serão pressionados por todos os
lados. Como, por exemplo, pelos Estados Unidos, que participou da articulação do
golpe, e esperava obter vantagens, especialmente trabalhistas, assim como pelos
empresários, entre outras categorias.
Sua figura, portanto, situava-se numa encruzilhada. Se por um lado o ministro
desejava modificar e implementar uma nova forma de agir no movimento sindical,
afastando seus opositores e introduzindo leis que modelavam um novo sistema
trabalhista, por outro lado, ele teve que lidar com mudanças que não concordava. A área
econômica ditatorial atropelou os planos do ministro do Trabalho, impondo sua agenda,
em especial a salarial, que limitava os poderes da justiça do trabalho e que deslocava a
arena de negociação do Trabalho para o Planejamento e a Fazenda. Sussekind
ambicionava tornar-se juiz do Tribunal Superior do Trabalho (o que de fato ocorreu no
fim do seu mandato como ministro) e, portanto, a redução das prerrogativas dessa
justiça certamente não era vista por ele com bons olhos.
30

Ibidem. p.100.
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Por outro lado, Peracchi ambicionava ser reconhecido por sua fidelidade aos
golpistas, conseguindo no Congresso vitórias para a Castelo Branco. Tentou articular
sua eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, dias depois de ter assumido a
pasta do Trabalho. Se Sussekind passava por dilemas ao ver importantes conquistas, por
ele concebidas, serem desfeitas, Peracchi via tais mudanças como um meio para o
sucesso político. Erickson talvez supervalorize o fato de um militar assumir a pasta, e
ele não está de todo equivocado, pois Peracchi levou ao Conselho de Segurança
Nacional medidas de repressão que desejava implantar contra os trabalhadores. No
entanto, o seu desconhecimento sobre os assuntos do ministério e o interesse em vencer
a eleição para governador do Rio Grande do Sul despertam a dúvida sobre o quão
participativo ele foi nas decisões levadas a cabo em sua gestão. Não era um
comportamento dúbio, importante ressaltar, mas sim uma concordância cega dedicada a
aumentar o seu capital político no círculo golpista.
Por fim, a ascensão de um advogado vinculado, no pré-golpe, aos meios
empresariais e a técnicos da previdência do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos
Industriários, não é suficiente para explicar a nomeação de Nascimento e Silva. Se
Sussekind era um técnico conhecedor da matéria trabalhista, Nascimento e Silva tinha
experiência com a gestão de órgãos públicos ligados ao desenvolvimento econômico,
como o BNDE31. Porém, diferente do primeiro ministro da ditadura, ele, que já era bem
visto entre os empresários e amigo de Roberto Campos, apenas capturou a atenção do
presidente Castelo Branco quando presidira o Banco Nacional da Habitação. Em seus
oito meses à frente da pasta, um mês a mais que Peracchi, Nascimento e Silva eliminou
a estabilidade criando o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e unificou a
previdência social. O FGTS foi um duro e repentino golpe (Castelo falou por dois anos
que não iria alterar o sistema) para os trabalhadores que já passavam por um grave
período de arrocho e eminente demissão, pois a unificação, apesar de discutida e
proposta diversas vezes, sempre terminava arquivada diante das pressões. O sentido
maior das ações de Nascimento e Silva traduz-se no discurso de Roberto Campos sobre
a criação de um novo trabalhismo. Se as disputas de diversos projetos de sindicalismo
estavam na mesa, este parece ter tido o maior êxito.

31

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) passou a denominar-se Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 1982. Decreto-lei nº 1.940, de 25 de maio de 1982.
Institui contribuição social, cria o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL) e dá outras providências.
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O governo ditatorial pode ter reprimido, mas não calou os trabalhadores. No
entanto, os sindicatos tiveram que se adaptar ao novo regime. Sua pauta de lutas foi
indubitavelmente alterada e eles passaram a precisar de técnicos para discutir com os
burocratas do governo. Se o espaço de luta não deixou de ser politizado, as entidades
perceberam que o Ministério do Trabalho não era mais um espaço aberto para
reivindicação e que lá poderiam estar os piores amigos da classe trabalhadora.

Fontes

Para traçar o perfil de Sussekind, em suas nuances e equívocos, optei no capítulo
1 por dar voz às suas opiniões, expressas em um livro de entrevistas lançado no início
dos anos 2000. Apesar do ministro encaixar sua trajetória numa narrativa construída a
posteriori, a pesquisa em jornais de grande circulação mostra que o seu discurso público
se manteve quase coerente. Nesse capítulo, aponto também para suas disputas com a
área trabalhista e analiso os projetos de lei que permitem marcar alguns pontos de
continuidades e rupturas da história.
Os processos de intervenção estudados no capítulo 2 pretendem apresentar uma
outra faceta de Sussekind e mostrar quão confusa e incoerente se tornou a máquina
burocrática de repressão. Os processos analisados nesse capítulo constituem uma parte
do acervo do Ministério do Trabalho, sob guarda do Arquivo Nacional, em Brasília. De
acordo com o instrumento provisório de pesquisa, existem três caixas com processos de
intervenção, datados de 1944 a 1969. Ali, os processos são listados pelo seu número de
tramitação no ministério e o ano, sendo alguns processos apensados a outros de datas
diferentes, por sobreposição de assuntos.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optei por selecionar uma amostragem
aleatória de oito processos anteriores ao golpe, que serviram de balizador para os
procedimentos adotados32. Destes, três processos iniciados em 1963 tiveram o seu
encerramento após o golpe e mostram uma mudança na sua análise. Sobre o período do
golpe, limitei a pesquisa aos processos iniciados no governo Castelo Branco, sendo

32

Ver nota 268 e Apêndice.
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vinte deles originados em 1964 e apenas dois em 1966. Formando, portanto, três blocos
de processos analisados.
São trinta processos que abarcam 35 entidades, sendo que as informações sobre
as intervenções nos Sindicatos dos Oficiais Marceneiros e Trabalhadores da Indústria de
Móveis de Madeira e no dos Trabalhadores das Indústrias Gráficas foram retiradas do
processo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário, e as entidades que
sofreram intervenção em Campo Grande estão todas no mesmo processo.
Provavelmente, essas entidades tiveram seus próprios processos, mas a sua ausência no
acervo indica que estes podem ter se perdido. Não incluí na análise apenas dois
processos, iniciados no governo Castelo Branco, o do Sindicato dos Oficiais
Marceneiros e Trabalhadores nas Indústrias de Serrarias e de Móveis de Madeira de
Fortaleza, pois o processo está incompleto, com visível ausência de páginas, e o do
Sindicato dos Empregados do Comércio de Niterói, onde consta apenas um abaixoassinado de associados para retirar a junta governativa, praticamente ignorado pelos
técnicos do Ministério do Trabalho.
O último capítulo é focado na análise dos processos decisórios para a criação e
implementação dos principais projetos do governo no campo trabalhista, o FGTS, o
BNH e a reforma da Previdência. Não há intenção de aprofundar a análise da legislação,
vastamente representada por outros trabalhos, nem a discussão economicista, comum na
literatura produzida sobre esses temas. A intenção é tentar entender o papel dos
ministros do Trabalho no processo de decisão, articulação e viabilização desses projetos,
destacando suas conexões políticas e seu discurso.
A questão

habitacional

também

envolve

uma

gama

de

discussões

interdisciplinares sobre espaço, ocupação urbana, desenvolvimento social e arquitetura.
Como o foco era mostrar o papel dos ministros na aprovação dessa nova legislação e o
que ela representava dentro do novo trabalhismo, o tema habitacional será apresentado
tangencialmente à discussão sobre a constituição do BNH. A falta de documentos sobre
o envolvimento dos ministros e o processo decisório, assim como os papéis dos grupos
de trabalho que estudaram a unificação da previdência, está vinculada à provável
retenção desses acervos pelo Ministério do Trabalho.
Esse acervo constitui uma parte importante da história trabalhista e se encontra
atualmente sem possibilidade de acesso por falta de organização e condições mínimas
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de preservação e higienização. Apesar da boa vontade dos técnicos, o caso ilustra o
quanto a pasta do Trabalho (e os arquivos de uma forma geral) permanece
desvalorizada. Sem condições financeiras de tratar o seu acervo, uma montanha de
documentos está sofrendo a corrosão do tempo. Os registros que contam a história do
trabalho no Brasil precisam e merecem ser melhor tratados.
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Capítulo 1: Arnaldo Sussekind: um ministro entre a tradição varguista e a
nova política econômica (1964‐65)
Desde o primeiro dia, a ditadura havia deixado claro que era necessário conter a
ação política da classe trabalhadora. O período de Jango na Presidência da República foi
marcado pela ampliação da participação social de diversos setores, especialmente, o
sindical. A união de estudantes, sindicalistas, trabalhadores rurais e graduados das
Forças Armadas em torno de uma agenda comum, as reformas de base, aterrorizou a
elite, militar e civil.
O poder do Comando Geral dos Trabalhadores – CGT ficou bem demonstrado
na sua pressão para a efetivação do plebiscito que aprovaria a volta do presidencialismo.
Naquela ocasião, os sindicalistas anunciaram uma greve geral caso o Congresso
Nacional não adiantasse a data do plebiscito e, diante da recusa dos parlamentares33, o
CGT deflagrou o movimento, levando o Legislativo a recuar, agendando a consulta para
o início de 1963. Com a vitória, João Goulart buscou dialogar com a presidência do
Comando, originando uma conflituosa relação marcada por aproximações e retrocessos.
Os dirigentes sindicais, que possuíam o apoio de Almino Affonso, ministro do Trabalho,
não aceitaram o programa de estabilização de San Tiago Dantas e pleiteavam a mudança
na CLT com o reconhecimento oficial do CGT. Por outro lado, essa pressão exasperava
a relação de Jango com outros setores sociais, com o Congresso e, especialmente, com
os militares.
A proximidade entre trabalhadores e os praças das Forças Armadas, irritando o
alto oficialato, seria notória após a Revolta dos Sargentos que ocupou diversos prédios
em Brasília após o Supremo Tribunal Federal – STF declarar a ilegibilidade dos
graduados das Forças Armadas. No episódio, os generais acusaram o CGT de ser o
responsável pela insurreição. Somaram-se a esses fatos, a mobilização das ligas
camponesas a favor da reforma agrária e a aprovação da Lei de Remessa de Lucros, que
regulava o capital estrangeiro.
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O Congresso Nacional já havia recusado a antecipação do plebiscito em 10 de agosto, a despeito da
pressão dos militares e da renúncia de todo gabinete de Jango. D'ARAUJO, Maria Celina; SOARES,
Gláucio Ary Dillon; Castro, Celso. Visões do golpe: 12 depoimentos de oficiais que articularam o golpe
militar de 1964. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. 3ªed. E-book.
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O acirramento de ânimos cresceu com o comício da Central do Brasil, no Rio de
Janeiro, no dia 13 de março de 1964, onde milhares de pessoas declararam o seu apoio
às reformas de base propostas por João Goulart34. No evento, o presidente anunciou
reformas constitucionais, a desapropriação de terras para a reforma agrária e a
encampação de refinarias privadas em favor da Petrobras. Em resposta, no dia 19 do
mesmo mês, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade pregava a intervenção
americana para acabar com a ‘ameaça comunista’. A Revolta dos Marinheiros e o
discurso no Automóvel Clube foram os últimos eventos públicos antes do golpe.
Quando Mourão Filho desceu com as tropas de Juiz de Fora para o Rio de
Janeiro, um dos impasses do movimento golpista era o posicionamento de Amaury
Kruel, comandante do II Exército de São Paulo. Kruel tinha declarado apoio a Jango,
mas na longa noite do dia 31 de março ligou para o presidente, condicionando o seu
apoio à dissolução do CGT e à demissão dos ministros de esquerda. Diante da recusa
em trair os movimentos sociais, o golpe seguiu o seu curso. A greve geral conclamada
para resistir e oferecer apoio a João Goulart não teve êxito. Depois de conseguir
articular sucessivos movimentos vitoriosos, o CGT seria extinto e o controle das greves
seria uma das prioridades dos militares na lida com os trabalhadores.
O presidente da República e a área econômica da ditadura procuravam desenhar
um novo modelo de trabalhador, afastado das articulações políticas, e os ministros do
Trabalho se ocupariam em traçar as linhas desse novo modelo.

De auxiliar de escrita a ministro
Sussekind veio de uma família de intelectuais do Direito. Seu pai, Frederico
Sussekind, foi desembargador nomeado por Getúlio Vargas e em sua casa era usual a
presença de funcionários do alto escalão do governo, sendo comum discussões de
“matéria jurídica, de julgamento anteriores, de teses”35. Cursou Direito na Universidade
do Brasil na década de 1930, participando ativamente do Diretório Acadêmico e de
grupos de pesquisas. No livro Arnaldo Sussekind: um construtor do Direito do
34

Almino Affonso, ministro do Trabalho de João Goulart descreve a sua passagem pelo ministério e fala
sobre os últimos dias que antecederam o golpe. AFFONSO, Almino. 1964: na visão do ministro do
trabalho de João Goulart. São Paulo: Imprensa oficial. 2014.
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GOMES, Angela de Castro; PESSANHA, Elina G da Fonte; MOREL, Regina de Moraes (Org.).
Arnaldo Sussekind: um construtor do direito do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 11.
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Trabalho, ao descrever esse período, Sussekind revelou que seus amigos da turma de
Direito viriam a ocupar altos cargos públicos e diretorias de empresas durante a
ditadura, qualificando-os como bem-sucedidos.
Sussekind entrou para o Conselho Nacional do Trabalho36, em 1938, quando
ainda cursava Direito, como auxiliar de escrita, pela articulação de seu pai com o
ministro do Trabalho, Valdemar Falcão. Ali, apesar da pouca experiência, passou a
redigir pareceres na Procuradoria. Sob a proteção de amigos de seu pai e em virtude do
bom trabalho desenvolvido, foi promovido ao cargo de assessor do ministro Marcondes
Filho, que indicou o nome de Sussekind para a comissão que consolidou as Leis do
Trabalho – CLT, publicada em 194337.
O enquadramento da memória por Sussekind, ao relembrar a sua participação
profissional em importantes momentos da história republicana, traz à superfície
elementos do seu pensamento acerca de qual deveria ser o projeto trabalhista para o país
e de como alcançá-lo. Ao relatar nos anos 2000 o que se passou na última metade do
século XX, o jurista também coloca em perspectiva os temas, racionalizando e
estruturando a sua narrativa de vida.
Nesse sentido, na opinião de Sussekind, uma das razões de Vargas para a
instituição do Estado Novo e o fechamento do Congresso foi a resistência deste em criar
a Justiça do Trabalho. Portanto, a aprovação de importantes leis trabalhistas poderia ser
utilizada como justificava para as ações exorbitantes do Estado38. O aspecto
racionalizante do seu discurso aparece novamente ao nomear o período do Estado Novo
como uma ditadura, ao passo que o golpe de 1964 ainda é tratado como movimento ou
revolução.
Quando Jango assumiu a pasta do Trabalho em 1953, Sussekind era um técnico
em plena ascensão, acumulando cargos na procuradoria e no ministério. Porém, nas
36

“O Conselho Nacional do Trabalho foi criado pelo decreto n.º 16.027, de abril de 1923, subordinado ao
Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, e estando destinado às consultas sobre assuntos
referentes à organização do trabalho e à previdência social. Em 1930 passou a integrar o Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio. A partir de 1º de maio de 1941 passou a funcionar como órgão máximo
da Justiça do Trabalho, e em setembro de 1946, pelo decreto n.º 9797, transformou-se no Tribunal
Superior do Trabalho (TST)”. Ibidem, p. 54-55. Nota 51.
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Ibidem, p.55.
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“Com Getúlio Vargas, o Brasil cresceu, indiscutivelmente, sobretudo no seu período ditatorial, de 1937
a 1945. Nacionalmente, e considerando que os fins justificam os meios, ele colocava os interesses do país
em primeiro lugar. E, apesar das torturas da polícia de Filinto Müller, o progresso econômico avançava”.
Ibidem, p.50.
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palavras de Sussekind, o direcionamento das reformas administrativas efetuadas por
Jango, ao inverter a proporção dos gastos (passando de 30% para 70% o valor
despendido com pessoal, por serem necessárias ‘colocações’ em ano eleitoral),
desagradou-o e o fez pedir demissão da Direção do Serviço de Recreação Operária39.
O seu caminho cruzaria novamente com o de João Goulart no início da década
de 1960. Jânio Quadros o havia promovido a procurador-geral da Justiça do Trabalho,
porém quando este renunciou à presidência, Sussekind decidiu apresentar sua demissão
do cargo ao ministro do Trabalho, Franco Montoro, explicando que não eram boas as
suas relações com o novo presidente. A despeito da recusa de Montoro, afirmando que
“no parlamentarismo quem manda é o ministro-chefe do gabinete”, Sussekind acabou
sendo substituído por Hermes Lima, voltando para o cargo na Comissão Permanente de
Direito Social do Ministério do Trabalho40.
Se, na visão de Sussekind, sua relação com Jango se deteriorava, a afinidade
com os meios militares aumentava. Esse novo relacionamento começou a dar frutos. No
governo Juscelino Kubitschek se tornou diretor de Segurança Nacional do Ministério do
Trabalho, acumulando o cargo com o de procurador, com o objetivo de verificar e
transmitir para o chefe do Gabinete Militar, general Nélson de Melo, ou ao Conselho de
Segurança Nacional41, os “desvios ideológicos que estivessem ocorrendo no âmbito do
Ministério do Trabalho”, citando claramente o vice-presidente, João Goulart42.
Acredito que o perfil de Sussekind, aqui rapidamente exposto, fornece indícios
sobre qual seria o seu lugar de fala quando se tornou ministro. Vindo de família
influente no meio jurídico, e após a experiência adquirida no Conselho Nacional do
Trabalho, conseguiu consolidar seu nome no direito do trabalho ao participar do grupo
responsável pela CLT. Suas conclusões sobre o Estado Novo refletem temas pertinentes
ao período que atuou como ministro do Trabalho, em 1964. Destaco duas: a ditadura
39

Ibidem, p.91-92.
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Ibidem, p.112.
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O Conselho de Segurança Nacional – CSN, órgão que possuía uma agenda própria, nem sempre agindo
em uníssono com o governo, tinha por objetivo abortar ou dificultar iniciativas contrárias à consecução de
seus interesses, inclusive aquelas partindo dos próprios mandatários, como João Goulart. O CSN era
formado por cinco pessoas: Sussekind; o coronel Ernesto Geisel, na época, chefe da 2ª Seção do EstadoMaior do Exército; Lucídio Arruda, chefe do Serviço de Informação e Contra-Informação do Exército,
que deu origem ao SNI; o coronel Humberto de Melo, secretário do Conselho de Segurança Nacional e
Alírio Sales Coelho, diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho. Ibidem, p.114-115.
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seria justificada em ocasiões extraordinárias, tendo como prioridade os interesses
nacionais, e nela seria admissível que o governante tomasse atitudes onde os fins
justificariam os meios. Também cruzei os caminhos de Sussekind com João Goulart
para mostrar que ambos estavam diretamente envolvidos em atividades e discussões
sobre assuntos trabalhistas, aprofundando, cada um, a sua visão do que seria um projeto
para a classe trabalhadora. Nenhum dos dois estava sozinho nestas propostas, mas a
conclusão de que eram opostos, ou pelo menos que correspondiam a dois modelos
diferentes, ficou evidente com o golpe.
Sussekind narrou, muito tempo depois, como foi o convite para assumir a pasta
do Trabalho. Na primeira reunião com o presidente em exercício, Ranieri Mazilli, em
Brasília, ao perguntar quem o havia indicado para o cargo, Mazilli afirmou que havia
convidado Júlio Barata que, após recusá-lo, por ocupar o cargo de juiz e presidente do
TST, indicou três nomes: Sussekind, Geraldo Faria Batista e Evaristo de Moraes Filho.
Todos cumpriam o requisito de serem técnicos de carreira, tendo participado de
discussões e com publicações na área trabalhista. Sussekind talvez tenha se destacado,
contudo, em um critério importante para os golpistas por ser “inteiramente desvinculado
da influência janguista”, sendo sua idoneidade comprovada por Geisel, que o conhecia
do Conselho de Segurança Nacional, da época do Juscelino43. Arnaldo Sussekind esteve
na cabeça do Ministério de abril de 1964 a dezembro de 1965.
A primeira entrevista coletiva do novo ministro em 6 de abril de 1964, dois dias
depois de ter tomado posse, repercutiu de forma diferente em alguns dos principais
jornais do país44. O Jornal do Brasil estampou a manchete “Governo intervém na CNTI
para normalizar o seu funcionamento”45, o Correio da Manhã, que quase sempre
divulgava as notícias sobre trabalhismo através da Coluna dos Sindicatos, anunciou
“Normalização da vida social”46, por fim, a Última Hora preferiu citar uma frase de
Sussekind: “- Governo garantirá direitos dos trabalhadores”47.
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Ibidem, p.122.
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O amplo apoio da imprensa é apontado como decisivo para a sua consolidação do golpe de 1964.
Beatriz Kushnir aponta as diferentes linhas editoriais adotadas durante o período da ditadura. KUSHNIR,
Beatriz. Cães de guarda: jornalistas e censores, do AI-5 à Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo,
2004.
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Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 07 abr. 1964. 1º Caderno, p. 12.
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Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 07 abr. 1964. 1º Caderno, p.10.
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Última Hora, Rio de Janeiro, 07 abr. 1964. 1º Caderno, p.6.
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Foram poucas as diferenças entre as reportagens divulgadas entre o Jornal do
Brasil e o Correio da Manhã, sendo que para ambas a intervenção seria um processo
necessário para normalizar a vida sindical. A reportagem do JB informava que a
Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria – CNTI sofrera intervenção para
evitar a posse de uma junta governativa48 integrada por elementos da União Sindical dos
Trabalhadores. De acordo com a reportagem, “a junta governativa, que chegou a
comparecer ao Departamento Nacional do Trabalho para exigir a sua posse imediata,
teria como presidente Mário Dopázio, candidato derrotado na chapa da CNTI que
disputou eleições contra o Sr. Clodesmidt Riani”49. Riani foi preso, e o seu caso
repercutiu internacionalmente, pois o líder sindical, que teve papel relevante na
organização do Comício na Central do Brasil semanas antes do golpe, também era
membro do conselho administrativo do Bureau Internacional do Trabalho, vinculado à
Organização Internacional do Trabalho – OIT.
Armando de Brito, interventor na CNTI responsável por investigar as denúncias,
foi à imprensa, em abril de 1964, mostrar a documentação apreendida na Confederação
que comprovaria a ligação de Riani com entidades sindicais de países do bloco
socialista com “o propósito de implantar a ditadura do proletariado no Brasil”. De
acordo com Brito, a documentação apreendida seria suficiente para enquadrar os líderes
sindicais na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal. Foram exibidos na coletiva
de imprensa boletins, livros e folhetos procedentes da União Soviética, China, Hungria,
Iugoslávia, Cuba e Alemanha Oriental, afirmando Brito que “tudo isso mostra que a
CNTI estava mais preocupada em politizar os operários do que reivindicar aumentos
salariais”. Exibiram também dois “caríssimos vasos de porcelana” que seriam presentes
de Mao Tsé-Tung para Riani. De acordo com Brito, “com presentes, Mao Tsé-Tung
tentava tirar a CNTI das mãos de Kruschev, e assim, apressar o processo revolucionário
brasileiro, que a linha moscovita vinha emperrando”. Para comprovar a ligação com
políticos brasileiros foram apreendidos, ainda, livros de Elói Dutra (IBAD, Sigla da
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Corrupção) e de San Tiago Dantas (Política Externa Independente)50. Na fala de
Armando de Brito, um dos importantes quadros no Ministério do Trabalho no pósgolpe, a função dos sindicatos deveria ser apenas de reivindicar reajustes salariais, e a
comprovação de ligações políticas seria a de possuir livros.
Sussekind comentou que durante a sua gestão, o Ministério do Trabalho foi
denunciado pela prisão ilegal de Riani na OIT. “De posse de uma certidão da justiça,
provei que ele fora condenado por razões que não eram políticas e a queixa foi
arquivada”51. Ou seja, para o ex-ministro, Riani era dirigente sindical e se opunha ao
governo, mas formalmente a sua condenação não se devia a isso. A afirmação de
Sussekind pode ser refutada pela reportagem veiculada pelo Jornal do Brasil, na qual as
provas apresentadas por Armando de Brito, interventor na CNTI, incriminavam Riani
por subversão, mostrando sua vinculação com ideias socialistas, ocasionando sua prisão
por motivos políticos.
Clodesmidt explicou a manobra utilizada para que fosse enquadrado como preso
comum. Além de suas atividades sindicais, ele tinha sido eleito para deputado estadual
por Minas Gerais. Após o golpe, apresentou-se voluntariamente no quartel da 4ª Região
e foi preso. No entanto, sua imunidade parlamentar lhe garantia o direito de prisão
especial e, por isso, foi transferido para o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva –
CPOR. Durante o período em que estava no CPOR, recebeu uma comissão de
deputados, que informou que o seu mandato estava sendo cassado por “procedimento
incompatível com o decoro parlamentar”, nesse caso, por ser identificado como
representante do Partido Comunista Brasileiro52. Teve seus direitos políticos suspensos
pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pelo Ato Institucional Nº 1. “Logo que
cassaram o nosso mandato, acabou. (...) Com a nossa cassação, foi aberto um Inquérito
50
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Policial Militar – IPM pela ID-4 – Infantaria Divisionária, em Belo Horizonte, que era
subordinada à 4ª Região Militar (sediada em Juiz de Fora). (...) Nós perdemos a
imunidade e fomos tratados como presos comuns”, relembrou anos depois53.
Apesar de perder o mandato, ele ainda estava sendo acusado de subversão e
corrupção. Quando o IPM da 4ª Região foi arquivado, isentando-o do crime de
corrupção, uma nova sindicância foi aberta na CNTI por apropriação indébita, para que
ele fosse considerado preso comum. “No dia 2 de junho de 64, foi decretada a minha
prisão preventiva na 15ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. E foi decretada prisão
preventiva também no Exército, pela Auditoria Militar de Juiz de Fora, para que eu não
pudesse comparecer na Conferência da OIT”54. Os seus advogados apresentaram vários
pedidos de habeas corpus para as duas prisões, sendo concedido apenas em setembro de
196555.
O procedimento excepcional adotado para o caso de Riani expõe, novamente, o
arbítrio do Estado ditatorial. Com o artigo 8 do Ato Institucional número 1, o aparelho
repressivo passou a utilizar amplamente os IPMs56, enquadrando e julgando crimes
contra o ‘Estado ou seu patrimônio e a ordem política e social ou de atos de guerra
revolucionária’”57 dentro da justiça militar. No entanto, a formalização para julgar
crimes políticos ocorreu apenas em 1965, havendo nesse intervalo (entre o golpe e a
formalização) uma certa resistência para julgar os casos que não estivessem previstos na
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lei58. Talvez o caso de Riani se caracterize como um desses. No entanto, uma outra
hipótese seria a de que o encerramento do IPM foi estipulado para evitar desconfortos
dos representantes brasileiros com a OIT. A situação põe em evidência a falácia da
legalidade jurídica sustentada pelos militares golpistas, uma vez que o IPM poderia ser
encerrado ou aberto de acordo com os interesses do governo. De todo modo, os
procedimentos jurídicos poderiam ser manipulados para produzir o resultado esperado
e, nesse caso, Riani era previamente culpado. Se o momento não permitia um IPM,
outra acusação, em outro espaço público, seria o suficiente para retirá-lo de circulação.
Ainda sobre a primeira entrevista coletiva de Sussekind, ele aproveitou a
ocasião para anunciar seus projetos prioritários. Anunciou a ida a Brasília, “onde pedirá
ao Presidente Ranieri Mazzilli que dirija um apelo ao Congresso, para aprovação final
do projeto de lei regulamentando o direito de greve e a reforma administrativa do
Ministério do Trabalho e Previdência Social”. O novo ministro ainda anunciava a
extinção do fundo sindical, com o desaparecimento da Comissão do Imposto Sindical e
da Comissão Técnica de Orientação Sindical, além de uma reestruturação de todo o
sistema de fiscalização e segurança do trabalho59.
A Última Hora, como era de se esperar, dada as suas conhecidas relações com o
governo deposto, adotou um tom menos elogioso às ações de Sussekind, destacando as
intervenções e prisões de sindicalistas. Diferente do JB, para o UH Sussekind afirmou
que fazia parte do governo transitório e, por isso, não tinha programa de governo, mas,
se continuasse como ministro, o seu foco seria a reforma do Ministério do Trabalho e a
extinção do imposto sindical60.
Dias depois, em reunião com sindicalistas, Sussekind afirmou que o governo
considerava ilegal a fundação ou existência de “agrupamentos de entidades espúrias,
supostamente defensoras dos interesses das classes trabalhadoras”. Citando o CGT e o
Pacto de Unidade e Ação – PUA, ele esclareceu que essas associações, feriam “a lei e o
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direito de arregimentação sindical, criando órgão sem consistência nos textos e
destroem dispositivos legais”61.
Em diversas passagens de sua entrevista62 o ex-ministro qualificou o CGT como
um órgão concorrente ao Ministério, que tinha poder demais. A hierarquia sindical era
fundamental para a estrutura do direito trabalhista do país, não podendo admitir a
existência de poderes paralelos ao ministério. Os sindicatos deveriam subordinar-se ao
Estado, não manter-se em posição simétrica ao Ministério do Trabalho, a fim de não
esvaziá-lo. Nesse sentido, as intervenções pretendiam podar a atuação do CGT.
Com a eleição indireta de Castelo Branco para a presidência, em 11 de abril de
1964, o nome de Sussekind foi referendado. Apesar de visto como jovem, tinha apenas
46 anos em 1964, Sussekind entendia bem a estrutura do ministério, uma vez que
trabalhara em diversos órgãos a ele vinculados, além de ter participado da criação da
CLT e da instalação da Justiça do Trabalho63. Viana Filho, chefe do Gabinete Civil do
governo Castelo Branco, afirmou que Sussekind e Octávio Bulhões foram escolhidos
por não terem vinculação com agremiações políticas, “demonstração que o presidente
quisera libertar-se das influências partidárias”64. Tal fato reforçaria a afirmação, de
Mazilli, de que o ministério seria formado por técnicos e que a nova orientação do
Trabalho seria afastar as atividades sindicais da política partidária65.
No primeiro mês após assumir o cargo de ministro, Sussekind poria em marcha
as principais linhas de ação que marcariam a sua gestão: as intervenções e prisões de
sindicalistas, o expurgo de funcionários públicos, a execução da política de arrocho
salarial, o fracionamento do 13º salário e a aprovação da Lei de Greve.
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O questionamento da estabilidade
A estabilidade foi uma das primeiras conquistas trabalhistas a ser questionada e,
apesar da pressão da área econômica, não foi alterada por Sussekind, sendo eliminada
na prática apenas com a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS. A lei nº 62 de 1935 garantiu a estabilidade aos trabalhadores vinculados às
Caixas de Aposentadoria e Pensão, cuja contribuição era obrigatoriamente de
responsabilidade do empregado. A lei foi incorporada à Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT. De acordo com a legislação, o empregado com mais de “dez anos de
serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave ou
circunstância de força maior, devidamente comprovadas”66. Caso o trabalhador fosse
demitido com a intenção de impedi-lo de alcançar a estabilidade, a indenização que lhe
seria devida corresponderia a um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por
ano e fração igual ou superior a seis meses, paga em dobro, na base da maior
remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
De forma alguma uma benesse desinteressada, importa destacar que, no
momento da criação desse dispositivo, a legislação também convinha ao empresariado,
pois atraía o trabalhador e o estimulava a permanecer na empresa, garantindo que o
investimento na sua qualificação não fosse perdido e assegurando, ao mesmo tempo, a
continuidade da produção. Por outro lado, a estabilidade permitia que o trabalhador
pudesse participar das atividades sindicais, com relativa segurança de não ser
dispensado por motivos políticos, pois em caso de demissão sem justa causa poderia
entrar na Justiça do Trabalho exigindo a readmissão.
O crescimento da oferta de mão de obra qualificada, o aumento da mobilização
sindical, e a obrigação de pagar vultosas indenizações em caso de demissão sem justa
causa, transformaram a estabilidade em um obstáculo para o desenvolvimento
empresarial, que passou a pressionar o governo para a alteração da lei. No momento em
que o Ato Institucional n.º 1 – AI-1, de 9 de abril de 1964, foi assinado pelo Comando
Supremo da Revolução, o seu artigo 7º afirmava que ficavam “suspensas, por seis (6)
meses, as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade”. Se, por um
lado, o AI-1 buscou eliminar, através da ação repressiva do Estado e em consonância
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com a Doutrina de Segurança Nacional, setores da oposição nas esferas políticas,
econômicas, sociais, sindicais e militares, com a denominada “Operação Limpeza”67,
por outro, causou comoção na área trabalhista, que acreditava ter ficado suspensa a
estabilidade.
Sussekind afirmou que certos setores haviam pressionado para que, desde o
segundo governo Vargas, a legislação trabalhista fosse menos protecionista e
intervencionista. Após o lançamento do AI-1, “queriam que eu fizesse um comunicado,
declarando que o artigo 7º do Ato Institucional suspendia o direito à estabilidade no
emprego”68. No entanto, ele conseguiu um comunicado do Comando Militar
confirmando a manutenção do direito. O Correio da Manhã publicou a íntegra desse
comunicado, assegurando que a “Revolução mantém as leis trabalhistas”:
O Comando Supremo da Revolução, tendo tomado conhecimento de que
indivíduos ligados ao peleguismo, que infestava os meios sindicais, estão
desenvolvendo uma campanha de boatos para provocar inquietação nos
meios operários, vem, de uma vez por todas, esclarecer os seguintes pontos:
1) A revolução vitoriosa levada a cabo pelas Forças Armadas, com o apoio
do povo, considera irreversíveis as conquistas sociais legítimas, contidas na
legislação trabalhistas em vigor.
2) Os trabalhadores continuam em pleno gozo de seus direitos, agora mais do
que antes, porque livres da influência da política partidária.
3) A Justiça do Trabalho permanece em pleno funcionamento na sua missão
de defesa dos justos interesses e de harmonizar as divergências entre
empregados e empregadores.
4) O Comando Supremo da Revolução está certo que os trabalhadores
brasileiros saberão não dar ouvidos a estes boatos e, desprezando os
elementos perturbadores, saberão cumprir seus deveres e obrigações,
inseparáveis que são dos direitos constantes da legislação brasileira69.

Se na fala de Sussekind havia pressão para eliminar a estabilidade, o
comunicado do Comando Supremo da Revolução não parece coerente ao afirmar que
esses boatos vinham de “indivíduos ligados ao peleguismo”. O editorial do Jornal do
Brasil, “Exceção e privilégio”, fornece pistas dos setores da sociedade desejosos do fim
da estabilidade.
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O novo Governo precisa evitar todo e qualquer sintoma de paternalismo em
relação aos sindicatos. No momento, os sindicatos estão tendo um tratamento
de exceção. Em meio a um expurgo extenso, continuam à margem, quando
do seu funcionamento livre mas democrático depende a própria segurança
nacional - nos portos, nas ferrovias, nas fábricas. (...)
Em todas as verdadeiras democracias existe um movimento sindical
incomparavelmente mais vigoroso do que o brasileiro - mas livre
independente do Estado. (...)
(...) é importante que o movimento trabalhista não fique à margem do Ato
Institucional. Deve pagar o tributo que estão pagando os demais setores da
vida nacional. Deve sofrer o expurgo que faz a triagem nos outros grupos.
Depois, sim, deve ter a independência que lhe foi negada até agora. Sem
extirpação do comuno-peleguismo jamais teremos o sindicalismo que será
uma das grandes forças propulsoras da vida nacional70.

Os elementos da política trabalhista contratualista, defendida por esse editorial e
discutida no início desse trabalho, apareceram constantemente na Coluna dos Sindicatos
do jornal Correio da Manhã, que inúmeras vezes acusou Sussekind de não cumprir suas
propostas com o ‘sindicalismo livre’. Para os principais jornais que apoiaram o golpe, a
ascensão dos militares ao poder significava um rompimento com a política trabalhista
do governo anterior. Não gratuitamente, o editorial pedia que o governo renunciasse a
“qualquer sintoma de paternalismo”. Se por um lado, o ministro era aplaudido pelos
expurgos de sindicalistas ‘comunistas e pelegos’, por outro, sofria uma saraivada de
críticas pelas intervenções sem prazo para terminar, que frustravam os planos de
lideranças ávidas para ocuparem as presidências dos principais sindicatos.
De qualquer forma, essa não seria a única tentativa da área econômica em
conseguir o fim da estabilidade. No início de 1965 Sussekind foi novamente procurado
por Campos para que esse dispositivo fosse alterado. O ministro do Trabalho propôs,
então, a implantação do modelo alemão, que proibia a demissão arbitrária depois de um
ou dois anos, mas considerava possível demitir por motivo de ordem financeira,
tecnológica ou estrutural71. A proposta pretendia utilizar a justificativa de crise
econômica para evitar o pagamento das indenizações, mas foi recusada por Campos,
que não considerava a saída satisfatória. O objetivo da área econômica, contudo, seria
alcançado com o FGTS, em 1966, fato que abordaremos posteriormente.
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O comunicado expressava, ainda, a intenção do governo em manter apenas as
conquistas sociais consideradas legítimas. Alguns acordos salariais, assinados no
período do governo Jango, foram suspensos, com a justificativa de que não eram
condizentes com a nova política econômica72. Viana Filho reforçou esse argumento ao
afirmar que os trabalhadores “precisavam ser desintoxicados a fim de compreenderem
quanto haviam sido iludidos com promessas irrealizáveis”73.

A Lei de Greve que a ditadura queria
A existência de uma lei que regulava o direito de greve e que destacava o papel
fundamental do ministério nas decisões do que era ou não permitido deve ser avaliada
como um artifício do regime para legitimar suas ações diante dos trabalhadores e
mostrar que o governo estava interessado em mediar os conflitos entre estes e os
empresários.
Entretanto, a lei nº 4.330, de 1º de junho de 1964, revogando o decreto-lei nº
9.070, de 15 de março de 1946, ficou conhecida como a lei anti-greve, pois
burocratizava os procedimentos e prazos a serem adotados no caso de deflagração de
greve, de forma que praticamente a inviabilizaria. A lei foi resultado da aprovação do
projeto n.º 1.471, apresentado em 1949, na Câmara dos Deputados, e acredito que a
compreensão da sua tramitação e das emendas que o projeto sofreu desde a sua
apresentação até a aprovação poderá nos dar indícios da participação de Sussekind no
processo, além de indicar como esse acontecimento afetou os trabalhadores.
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O decreto-lei 9.070/1946, desde a sua publicação, provocou reações contrárias.
Alisson Doppra74 afirma que o movimento sindical se opunha à restrição do direito de
greve a algumas categorias e entrou com ação no Supremo Tribunal Federal – STF, para
que o decreto-lei nº 9.070/1946 fosse considerado inconstitucional, pois o seu artigo 3º
restringia a greve aos setores considerados fundamentais, ferindo o direito já garantido
pela Constituição. A discussão sobre quais serviços poderiam entrar em greve
acompanharia o projeto n.º 1.471/1949 até o momento da sua aprovação.
Ao analisar a apresentação dos projetos sobre o tema no Congresso Nacional,
ficou claro que, sem a força política necessária ou pressão social para o seu avanço,
rapidamente o processo seria arquivado. O projeto n.º 1.471, da Comissão Mista de Leis
Complementares à Constituição, começou a ser discutido em 23 de fevereiro de 1949.
Em março, teve suas primeiras emendas, lidas no plenário, propostas pelo deputado
comunista Pedro Pomar. Em fevereiro de 1952, uma comissão especial foi designada
para estudar o projeto, apresentando um substitutivo. No ano seguinte, o projeto foi
desarquivado e três outras propostas foram apensadas, sendo encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que decidiu, em 1955, apresentar um substitutivo. O processo
seguiu até 1957, quando, durante as discussões na Câmara, foi solicitada a anexação, e
posterior retirada, de outros projetos com temáticas semelhantes. Neste mesmo ano
foram apresentados pareceres de relatores das diversas comissões em que o projeto
tramitou e, em 1958, foi pedida urgência na sua aprovação. Após dez anos de discussões
e substitutivos, o projeto discutido e encaminhado ao Senado era completamente
diferente do apresentado em 1949.
O projeto de 1949 possuía 35 artigos, apresentava distinção entre greves nos
serviços básicos, indicava uma série de procedimentos a serem adotados e ressaltava os
prazos para cada ação, além de estipular uma punição ao governo e aos empregadores,
caso agissem de má fé visando prejudicar os trabalhadores. O substitutivo aprovado pela
Câmara, já renomeado para projeto n.º 1.471-D/1958, era completamente diferente do
original. Tinha apenas 14 artigos e era surpreendentemente favorável ao movimento
sindical. Permitia a greve a todas as categorias profissionais, considerava lícitas as
greves de solidariedade, autorizava os piquetes, indicava que nenhum trabalhador
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poderia ser dispensando por motivo de greve e definia que seria punida a autoridade
policial ou administrativa que impedisse o exercício desses direitos. A única menção a
prazos era a comunicação ao Departamento Nacional do Trabalho 48 horas antes do
início da paralisação.
O parecer da Comissão de Legislação Social, lido pelo relator Rogê Ferreira
(PSB/SP), indicava as ideias que nortearam a Comissão a chegar no projeto finalmente
aprovado:

Ou vivemos num Estado de Direito e devemos reconhecer, proteger e regular
o exercício de um princípio constitucional, qual seja o de as massas
trabalhadoras protestarem e promover suas reivindicações pela greve, ou,
então, vivemos num Estado de Direito aparente, mascarado, de fachada. Se
vivemos num Estado de Direito, em que ainda pontificam inseguranças, isto
não anula o fato de que o Estado é realmente de Direito.
Entendemos, portanto, que a Constituição não restringe o direito de greve.
Regular não é restringir75.

Em 1962, o senador Jefferson de Aguiar (PSD/ES) ofereceu um projeto
substitutivo ao que foi encaminhado pela Câmara, sendo aprovado pela Comissão de
Constituição e Justiça – CCJ. Esse projeto foi o ponto de inflexão no entendimento do
Congresso sobre o exercício do direito de greve, pois ele se constituiu na espinha dorsal
da lei n.º 4.330/1964. Ou seja, o desenho da Lei de Greve já estava traçado desde 1962.
Este novo projeto sofreu poucas mudanças, ficando praticamente arquivado até
que, em 1963, o então deputado Tancredo Neves “comunica que manteve entendimento
com lideranças do Senado sobre o projeto”. Este ano foi marcado por intensa ação
sindical e trabalhista que deflagrou diversas greves, como a dos 700 mil. Esses
movimentos acabaram pressionando a Justiça do Trabalho a, paulatinamente, modificar
a tradicional forma de julgar as demandas trabalhistas76. Infelizmente, devido à
deficiente instrução do processo, não é possível recuperar todos os pareceres das
comissões e os debates no plenário, impedindo, assim, entender como essa mobilização
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social interferiu no desarquivamento. Finalmente, em janeiro de 1964, o deputado
Ulysses Guimarães, relator do projeto que estava na Comissão de Constituição e Justiça,
informou à Mesa Diretora que o seu parecer sobre o projeto estava finalizado.
Apresentarei em linhas gerais as diferenças entre o projeto aprovado na Câmara
(aqui chamado de PC) e o substitutivo do Senado (SS), tentando contrapor com a lei
aprovada em 1964. Posteriormente buscarei avaliar a participação de Sussekind na
aprovação do projeto em questão.
O PC possuía 14 artigos que se transformam em 36 no Senado. A divisão em
capítulos e títulos do SS indicava a “necessidade de desenvolver mais amplamente a
matéria”77, nas palavras de Ulysses Guimarães. As mudanças podiam ser percebidas no
título 1 do capítulo I que, por exemplo, indicava a proibição de greve dos servidores
públicos e a restrição para os serviços considerados fundamentais. Essa discussão era
recorrente, conforme assinalei, e o parecer da CCJ recomendava a necessidade de haver
uma regulamentação específica, que não gerasse dúvidas:

A Constituição Federal reconhece o direito de greve. Mas não é o único.
Proclama outros, que com ele convizinham, convivem e interpenetram. É
missão da lei reguladora da greve garantir o livre exercício desses direitos,
para que não se hostilizem nem se choquem78.

O principal argumento para a proibição, no caso dos servidores públicos, estava
ligado à natureza da relação de trabalho, que era estatuária e não contratual. Nessa ótica,
se o servidor aceitou voluntariamente a nomeação, também assumiu os deveres e
direitos fixados pelo Estado. “Conclusão: não há contrato. A função pública não suporta
a suspensão pela greve”79.
Não obstante, em maio de 1964, durante a votação que aprovou o SS, o deputado
Croacy de Oliveira (PTB/RS) argumentou que deveria ser permitida a greve dos
servidores públicos, pois:
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É muitas vezes, esse mesmo Estado que tudo exige dos patrões, das empresas
particulares, busca eximir-se das obrigações que impõe aos particulares.
Muitas vezes são as autoridades públicas as primeiras a desrespeitarem as leis
que elas mesmas criam para seus súditos80.

Croacy não teve o seu apelo atendido e a emenda apresentada por Ulysses
Guimarães não apenas foi aprovada, como foi ampliada, estendendo a proibição aos
funcionários públicos das sociedades de economia mista.
No caso dos serviços fundamentais, os artigos 10 e 11, presentes na lei n.º
9.070/1946, indicavam que seria considerado crime a desatenção dos processos e prazos
nas atividades acessórias e, em qualquer atividade fundamental, seria falta punida com
rescisão do contrato de trabalho. O tribunal competente poderia, ainda, determinar a
ocupação do estabelecimento ou serviço, “nomeando depositário para assegurar a
continuidade dos mesmos até que cesse a rebeldia do responsável”. Conforme dito, o
PC não restringia a greve a nenhuma categoria, ao passo que o SS, em seu artigo 14,
ratificava a lei citada e ainda indicava no seu parágrafo único a permissão da revisão
dos serviços, item utilizado com frequência durante o regime ditatorial.
Esse artigo foi citado por Sussekind como a principal alteração na legislação
trabalhista sobre o assunto81. O tema também foi levantado prioritariamente na
reportagem publicada pela Folha de São Paulo sobre a aprovação da lei.

Não obstante os pontos débeis ou mesmo insatisfatórios que apresenta a lei
de greve, ontem sancionada pelo presidente da República, representa um
passo avante, no sentido de dar ao problema uma solução consentânea com a
nossa realidade social e jurídica. O diploma que estava em vigor tinha contra
si duas inconveniências importantes: o largo tempo decorrido desde a sua
publicação e o fato de ter sido editado anteriormente a atual Constituição.
Uma e outra serviram de pretexto para que interessados de toda índole
apregoassem ou o desajustamento da lei às condições sociais da nossa época
ou a sua invalidade perante o texto da Carta Magna. Não faltaram mesmo os
que, explorando com mais largueza essas conclusões, apregoassem a
legitimidade de reações grevistas em setores que, por sua própria natureza
não admitem a paralisação das atividades. Basta invocar experiências ainda
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recentes, e que por isso mesmo ainda devem estar na memória de todos,
verificadas em determinados setores do serviço público82.

A necessidade de regulamentar qual era a entidade sindical responsável pela
deflagração do movimento paredista também estava presente no substitutivo. Viana
Filho (1975, p.118) afirmou que Sussekind, “através de emendas por intermédio dos
líderes do governo no Congresso, ajustou o projeto aos objetivos da Revolução,
contrário às greves políticas e às deflagradas sem a responsabilidade do sindicato”.

Artigo 10. Não existindo Sindicato que represente a categoria profissional, a
Assembleia Geral será promovida pela Federação a que se vincularia a
entidade sindical ou, na hipótese de inexistência desta, pela correspondente
Confederação.
Parágrafo único. Quando as reivindicações forem formuladas por
empregados, ainda não representados por Sindicato ou entidade Sindical de
grau superior, a Assembleia Geral será promovida pelo Diretor do
Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal e pelos Delegados
Regionais do Trabalho, nos Estados, a requerimento dos interessados83.

O parágrafo único é peculiar ao apontar que um órgão de vinculação direta do
Ministério do Trabalho seria o responsável pela assembleia que deflagraria a greve, na
ausência de entidade representativa da categoria profissional. Sendo que o Artigo 13
indicava que o mesmo diretor do Departamento Nacional do Trabalho ou delegado
regional era o responsável pela conciliação entre o empregador e os empregados. Nesse
caso, como a greve nunca era interesse governamental, seria praticamente impossível
utilizar esse artifício, pois o ministério não a permitiria, valendo-se de um dispositivo
legal.
Objeto de disputas, a restrição das greves de solidariedade, gerais e de
categorias, também foi motivo de discussão. Guimarães, em seu parecer, indicava que a
greve “é meio e não fim. É meio de reivindicação obreira. Utilizada como fim, é
revolucionária, instrumento de agitação, arma da subversão do regime vigente”84.
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Afirmação repetida ipsis literis por Arnaldo Sussekind, em reportagens veiculadas na
Folha de São Paulo85 e no Jornal do Brasil86.
Sendo assim, não seria necessária a existência do Artigo 4º do SS, que vedava a
extensão do movimento grevista, pois, no seu entendimento, a cessão dos trabalhos
estava vinculada à melhoria do contrato de trabalho entre empregador e empregados.
Relação de reivindicação que não poderia, por si só, ser estendida. Durante a votação do
SS, a emenda que solicitava a exclusão foi recusada, indicando que os congressistas
tinham interesse na clareza da ilegalidade da greve de solidariedade. Entendimento
ratificado no inciso III do Artigo 25, que considera greve ilegal a que se “deflagrar por
motivos políticos, partidários, religiosos, sociais, de apoio ou solidariedade, sem
quaisquer reivindicações que interessem, direta ou indiretamente, à categoria
profissional”.
A união intersindical era um ponto nevrálgico da luta sindical, pois a defesa de
um interesse comum, como reajustes salariais ou a extensão e ampliação de auxílios,
que poderia mobilizar um grande número de trabalhadores, era temida pela ditadura.
Quebrar a força de mobilização, o alcance e a capacidade de lutar por direitos era o
cerne da Lei de Greve, e sua aprovação serviria de base legal para a repressão. Os
golpistas poderiam ser tratados como revolucionários, os trabalhadores não.
Da mesma forma, foi rejeitada a emenda que recomendava a exclusão do
parágrafo único, do artigo 2º, que “não incluía no conceito de greve a diminuição
injustificada do ritmo de produção”. O parecer indicava que a diminuição do ritmo de
produção não poderia ser considerada greve, somente a sua cessão, portanto não deveria
estar na lei.
Por fim, o Artigo 28 do SS, que indicava os motivos para cessão da greve,
merece atenção, pois evoca a opinião de Sussekind sobre o tema. Cito-o:
I – por determinação do Tribunal Superior do Trabalho;
II – pelo atendimento parcial ou total das reivindicações formuladas pelos
grevistas;
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III – por deliberação da maioria dos associados, em Assembleia Geral;
IV – por acordo dos interessados diretamente ou perante a Justiça do
Trabalho;
V – por decisão adotada pela Justiça do Trabalho, em dissídio coletivo,
pertinente às reivindicações, que constituíam o seu objetivo87.

Ulysses Guimarães aconselhou a retirada dos incisos II e IV, por entendê-los
repetitivos, recomendando apenas a inserção da palavra ‘conciliação’. Nas palavras do
relator:

Não importa, na espécie, se o atendimento foi total, parcial ou mesmo se não
foi dado, ou, ainda, se houve outras compensações. O que importa
finalisticamente é que a contenda cessou, os litigantes se harmonizaram, o
pleito se tornou deserto, a greve terminou ou não foi deflagrada88.

A ênfase dada para que a greve fosse encerrada por conciliação reforçava que era
preciso delimitar a sua duração, mesmo se nenhum pleito fosse atendido.

Na minha opinião, o estado de direito não deve admitir a persistência da greve,
que é um conflito aberto. Depois de um prazo razoável de negociação, ele deve
ser resolvido de acordo com as leis e com equidade por tribunais especializados
ou por árbitros consensualmente escolhidos pelas partes em conflitos89.

Viana Filho, chefe do Gabinete Civil de Castelo Branco, descreveu que “uma
das primeiras sugestões de Sussekind, para captar a confiança dos operários, foi o
desarquivamento, no Senado, do projeto que regulava o direito de greve, há muito
paralisado”90. Afirmação que mostrava a sintonia de intenções e discursos dentro do
governo. Sussekind também afirmou que a aproximação com os sindicatos ocorreu
devido à sua atuação na articulação para a aprovação da lei, que estava paralisada no
Senado há anos. Para Sussekind, a lei de 1946 “praticamente proibia qualquer tipo de
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greve”91, vindo a sua iniciativa, portanto, ao encontro dos anseios da classe
trabalhadora. No entanto, a discussão sobre a constitucionalidade do decreto, em
julgamento no STF, mostrou que o uso da greve e a avaliação da sua legalidade era
“uma expressão do jogo de forças existentes na sociedade”92 e em determinado
contexto, não sendo, portanto, praticamente proibida. Por outro lado, o enquadramento
legal de todos os procedimentos para a autorização da greve e a delimitação de seu uso,
num espaço autoritário, diminuía o poder de manobra dos trabalhadores93.
A atuação de Sussekind também pode ser questionada quando este afirmou que
durante o tempo em que esteve à frente da pasta do Trabalho, “nenhum projeto de lei
importante teve encaminhamento sem a anuência dos sindicatos empresariais e de
trabalhadores”94. Essa afirmação contrastava com a fala de Tenório Cavalcante, do
PST/RJ, conhecido político da baixada fluminense que teve seu mandato cassado pela
ditadura, durante a sessão que discutia o projeto regulador da Lei de Greve:
Serei breve, aliás, brevíssimo porque estamos votando dentro de urgência
urgentíssima (...), em 48h, praticamente, uma lei regulando o direito de greve.
E vamos votar uma lei de cujo conteúdo 90% dos Deputados praticamente
não estão inteirados. (...) os trabalhadores, os líderes sindicais que não foram
ouvidos nesse diálogo irão aceitá-la, porque dura lex sed lex95.

A tramitação do projeto em caráter de urgência, entretanto, foi solicitada
diversas vezes desde 1962, inclusive pelo próprio Tenório Cavalcante. Tampouco
podemos considerar que os líderes sindicais desconheciam o SS, apresentado em 1962
e, no pós-golpe, aprovado em quase a sua totalidade. A manchete do Jornal do Brasil de
setembro de 1962 indicava que os trabalhadores ameaçavam entrar em greve geral e
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uma das suas reivindicações era a “aprovação do projeto de Lei de Greve conforme
projeto originário da Câmara”96.
Sendo assim, custava acreditar que as lideranças sindicais foram consultadas e
que concordavam com o conteúdo do substitutivo, aprovado dois meses após o golpe,
depois de tramitar por quase vinte anos no Congresso, conforme afirmou Sussekind. O
jurista Evaristo de Moraes Filho, ao saber da aprovação da lei, comentou que “qualquer
regulamentação do exercício desse direito deve ser feita para durar muito e, nunca,
como uma lei de emergência, como é o caso”97.
A despeito da presença de líderes sindicais na cerimônia de assinatura da lei,
essa harmonia com os sindicatos não parecia ter sido tão perfeita, como indicou a
reportagem do jornal O Globo.
Sussekind disse ontem a O Globo estranhar qualquer oposição à lei de greve
regulamentando o direito de greve (...). Durante os últimos anos - observou representantes de empregadores, de empregados e de advogados trabalhistas
se pronunciaram contra o decreto 9070 e pediram a regulamentação daquele
direito constitucional98.

Tendo como norte o projeto aprovado na Câmara, era possível relacionar as
críticas não à aprovação do projeto, mas ao seu teor. Uma semana após a lei ser
sancionada, na Conferência Nacional de Dirigentes Sindicais Brasileiros, composta por
sindicalistas alinhados com o governo, foram apresentadas críticas ao artigo 8, pedindo
a supressão do texto que autorizava o ministério a interferir na assembleia geral, por
intermédio de delegados, pois o artigo limitava a liberdade sindical, e ao parágrafo
único do artigo 17 (“As autoridades garantirão livre acesso ao local de trabalho aos que
queiram prosseguir na prestação de serviço”99) que deveria ser suprimido por
“representar evidente restrição ao livre exercício do direito da greve”. Os dirigentes
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ainda firmaram declaração de princípios sobre o Código do Trabalho, as reformas
agrária e da previdência social e aplicação do programa da Aliança para o Progresso100.
O Código do Trabalho101 foi elaborado durante o governo Jango, a pedido do
ministro da Justiça João Mangabeira, e inovava ao inserir a regulamentação do trabalho
doméstico e do atleta e a criação de comissões de fábrica com o objetivo de intermediar
as relações sociais, não-econômicas, entre empregados e empregadores. “A eles não
caberia atuar sobre a direção da empresa, mas em questões de desenvolvimento do
serviço, bem-estar, relações humanas e nos casos de demissão”. Mantinha o sindicato
único, mas estabelecia “que uma associação sindical mais representativa poderia
substituí-lo”, e para isso, extinguia o imposto sindical que dava ao sindicato ‘oficial’
vantagens financeiras sobre outras entidades102.
Moraes argumentou que várias entidades de classes fizeram oposição ao Código
que teve tramitação lenta no Ministério da Justiça, sendo publicado apenas em 1963,
com a instituição de uma comissão para revisão103, composta por Moraes Filho, Mozart
Vítor Russomano (que foi presidente do TST durante o governo Médici, de 1971 a
1974) e José Martins Catharino. Com o golpe, o novo ministro da Justiça, Milton
Campos, assegurou a Moraes que continuaria com a tramitação do processo104.
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Nesse sentido, os dirigentes sindicais entendiam que a regulamentação da greve
estava presente no Código do Trabalho e que a lei sancionada atropelava e se
sobrepunha à sua tramitação. Para Sussekind, entretanto, não era possível esperar a
tramitação do Código, pois esse possuía pontos nevrálgicos que precisariam ainda de
uma longa discussão.
A falta de consenso sobre o projeto dentro do próprio Ministério do Trabalho,
contudo, não era novidade. Nesse caso, são exemplares as discussões no interior do
Conselho Permanente de Direito Social, órgão ligado ao ministério e composto pelos
mais importantes juristas sobre a temática trabalhista, incluindo Evaristo de Moraes
Filho e Sussekind, que foi citado em nota publicada na Coluna dos Sindicatos, em
fevereiro de 1964, um mês antes do golpe, portanto. Naquela altura, o órgão estudava o
projeto do Congresso Nacional e, apesar de seu relator, o advogado Júlio César do
Prado Leite, apontar como oportuna a aprovação do projeto no Congresso Nacional, o
tema, segundo registrou o jornal Correio da Manhã, “motivou acalorados debates em
virtude da oposição de alguns conselheiros”105.
A rapidez na aprovação do projeto também pôde ter contrariado o interesse de
Sussekind. Se o longo prazo para a tramitação de uma nova lei não era compatível com
as necessidades do novo governo, Sussekind também teve que abdicar de um item que
lhe era caro, a inserção da conciliação como um mecanismo para se evitar a greve.
No primeiro mês após a posse, ao conceder uma entrevista coletiva, afirmou que
“o Ministério tem interesse na regulamentação do direito de greve, para permitir a
eclosão de movimentos paredistas de reivindicações profissionais, depois de esgotadas
todas as fases de conciliação”106. O mesmo jornal afirmou dias depois que Sussekind
entraria em contato com o deputado Ulysses Guimarães para negociar a aprovação com
urgência do projeto e, de acordo com o pronunciamento do ministro, “conclui-se que o
projeto vai permitir somente greves profissionais, esgotados todos os prazos previstos
para a conciliação, nas esferas administrativas e judiciais”107. Após acordos com o
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Congresso, Sussekind adjetivou o projeto de “aproveitável”108 e de “razoável para
bom”109.
Na solenidade de assinatura da lei, no Palácio das Laranjeiras, o discurso de
Castelo Branco reforçou essa hipótese, ao indicar, em concordância com seu ministro,
duas medidas complementares à lei: uma sobre reajuste salarial (Artigo 24) e outra
sobre prevenção das greves.

Desejo assinar que cabe o Poder Executivo, imediatamente, duas tarefas.
A primeira é regulamentar o artigo 24 que dá ao Ministério do Trabalho a
missão de promover a realização da perícia contábil para verificação total dos
aumentos obtidos.
Em decorrência, a Justiça do Trabalho terá de se socorrer de elemento do
Poder Executivo, a fim de fazer a perícia, indicada nesse artigo. Cabe,
portanto, ao Poder Executivo, a regulamentação imediata do artigo.
Outro ponto que desejo agora ressaltar é o de que cabe também ao Poder
Executivo a remessa sem perda de tempo de um projeto de lei, ao Congresso
Nacional, referente ao assunto, também assinalado pelo Sr. ministro do
Trabalho, sobre a prevenção contra as greves. Isto é, indicações com as quais
se procurará conciliar interesses antes de ser consumada qualquer greve110.

Na ocasião, Sussekind anunciou que encaminharia ao Congresso projeto de lei,
“dispondo sobre as convenções coletivas de trabalho, que constituem, conforme as
lições e a experiência do direito comparado, o melhor instrumento de composição dos
interessados entre empregados e empregadores e, como corolário, o meio mais
adequado de prevenção de dissídios trabalhistas e das greves”111.
Se Sussekind precisou conciliar os interesses do Poder Executivo com os
parlamentares, o jornal O Estado de S. Paulo considerava essa ação desnecessária e que
“este dilema poderia ter sido evitado se o Executivo, valendo-se das prerrogativas que
108
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lhe confere o Ato Institucional, remetesse ao Congresso novo projeto, livre das falhas
que ainda remanesciam no substitutivo do Senado”. Enquanto o projeto da Câmara foi
caracterizado como “demagógico” e permitindo a “baderna”, o substitutivo do Senado
foi destacado como imperfeito. Seus três principais erros eram: “exigir decretação da
greve para que sejam instauradas as negociações entre o sindicato de trabalhadores e o
empregador; admitir a maioria de 1/3 dos associados de sindicatos como suficiente para
a decretação da greve em segunda convocação; e assegurar aos grevistas vitoriosos os
salários dos dias de greve”112.
Sob esse ângulo, se por um lado o governo errava em exigir que a greve fosse
decretada para iniciarem-se as negociações conciliatórias, por outro, acertava ao
“atribuir maior ênfase à reunião prévia, perante as Delegacias Regionais do Trabalho,
impedindo que esta seja dispensada pelo Judiciário, como vinha acontecendo”. O
aumento do controle do Poder Executivo, citado em tons elogiosos, também foi
mencionado ao abordar a necessidade de regulamentação do artigo 24, visando a
proibição de excessos tarifários113.
Retomo novamente a fala de Sussekind, que demonstrou com clareza a sua
intenção de incluir a regulamentação das convenções coletivas na Lei de Greve,
justificando que os processos para convenções eram complicados e, por isso, “os
sindicatos, regra geral, preferem apelar logo para o dissídio coletivo ou para a greve,
sem tentar, previamente, chegar a um acordo, através das autoridades trabalhistas. A
conciliação é de grande valor quando há boa vontade para resolver os problemas”114.
O outro tópico abordado por Castelo Branco era o Artigo 24, que fazia referência
ao coeficiente a ser considerado no cálculo de reajustes salariais, quando uma greve
fosse desencadeada por esse motivo:

Art. 24. Sempre que o atendimento das reivindicações dos assalariados
importar em revisão tarifária e majorações de preços das utilidades, o
Ministério Público do Trabalho promoverá a realização de perícia contábil para
verificação da aplicação total dos aumentos obtidos nas majorações salariais e
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indicará ao Poder Executivo a redução dos aumentos excessivos, segundo o
apurado pela perícia115.

Era sintomático o anúncio da nova política salarial durante a solenidade de
assinatura da Lei de Greve. Nas diretrizes da Doutrina de Segurança Nacional era
necessária a racionalização econômica “pela concentração do capital nas indústrias mais
eficientes e o estímulo à penetração do capital multinacional mais moderno e
produtivo”, tornando o país uma área prioritária de investimento estrangeiro. Para
atingir tal objetivo era indispensável criar uma “legislação de controle das greves e
regulamentar os reajustes salariais, como primeiro passo a uma política global de
controle dos salários”116.
Por fim, como foi indicado, a mudança do projeto de Lei de Greve com a
apresentação do SS, ocorreu em 1962, ano marcado pelo aumento de greves, tendência
que já vinha se configurando no ano anterior em todo o país117. Se a intenção da
restrição era anterior ao golpe, a mudança de comportamento dos congressistas poderia
evidenciar o poder que as greves tinham neste espaço de lutas. Talvez fosse possível
inferir que a apresentação do substitutivo, em 1962, foi uma reação conservadora ao
aumento da ação política dos trabalhadores. No entanto, naquele momento, não havia
força política suficiente para a sua aprovação no Senado, o que só aconteceria, em
caráter de urgência, em 1964, apenas dois meses após o golpe. Ao perceber o
recrudescimento do pensamento político, ressalto a discussão de Thompson sobre a
aprovação emergencial da Lei Negra.

O que constituía uma “emergência” era a reiterada humilhação pública das
autoridades: (...) os sintomas de algo próximo a uma guerra classista, com a
fidalguia legalista nas áreas afetadas sofrendo ataques, num lastimável
isolamento nas suas tentativas de impor a ordem. (...) Era esse deslocamento
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da autoridade, e não o antigo delito de roubo de cervos, que constituía uma
emergência aos olhos do Governo118.

Talvez seja possível ainda perceber que a emergência da aprovação do projeto de
lei, aliada a outros fatores até aqui discutidos, poderia também ser entendida como um
sinal da urgência em conter aquilo que, na visão dos golpistas, seria a ‘reiterada
humilhação pública das autoridades’. Não era casualidade que os principais jornais do
país, que já haviam declarado apoio irrestrito ao governo no momento do golpe,
publicassem notícias defendendo a proibição das greves, por entender que estas
alteravam a ordem vigente. Nas palavras de Sussekind “a eclosão de inúmeras greves,
como se tornou notório, era insuflada e dirigida por autoridades públicas num único
intuito de subverter a ordem jurídica, sacrificar a economia nacional e impedir a paz
social”119.
Um artigo do economista e ex-diretor do BNDE, Jayme Magrassi de Sá, no
Digesto Econômico120, que buscou traçar o panorama econômico que levou à ‘crise de
março’, expôs como a movimentação trabalhista afetou os empresários e as classes
médias. Para o autor, a insatisfação com as medidas de Jango, “crescente das classes
empresariais encontrava eco nas classes médias do País, cuja situação era cada vez mais
dura, eminentemente em função da perda relativa de status social”121. As contínuas
greves desde 1962 e “os óbices que daí decorriam para a vida coletiva, especialmente
nos grandes centros urbanos, aumentavam visivelmente o estado geral de irritação,
criando o clima em que vicejaram naturalmente os apelos de mudança, particularmente
de mudança administrativa”122.
Para a implementação da ideologia de paz social, a ditadura reformulou “os seus
mecanismos legais e as técnicas de pressão, expressos na legislação trabalhista e,
principalmente, sindical”. Martins alegou que duas medidas aprofundaram essa visão, a
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Lei de Greve e a política salarial, pois elas eram “os dois instrumentos principais usados
pelos dirigentes sindicais na sua ‘barganha’ política com o Estado e o patronato”123.

A implantação da política salarial
O anúncio de alterações na política salarial, realizado no dia de assinatura da Lei
de Greve, era um forte indício que Castelo Branco pretendia tratar dos dois temas de
forma conjunta. Ao declarar que finalmente estava regulando o direito de greve, uma
antiga reivindicação dos trabalhadores, o presidente buscou imprimir à nova política
salarial a ser implementada uma aparência de conquista para essa classe.
Na primeira quinzena de julho de 1964, dias após a Lei de Greve ser sancionada
pelo presidente da República, a Coluna dos Sindicatos do Correio da Manhã, sempre
alinhada com os interesses governamentais, passou a criticar sistematicamente as
decisões do ministro do Trabalho, alegando que o desemprego teria aumentado e que a
política salarial punha em segundo plano a sobrevivência do trabalhador. Essa política
estaria, inclusive, deixando os interventores sindicais em situação constrangedora diante
dos sindicalizados, ao passo que algumas confederações, como a CNTI (cujo
interventor, Armando de Brito, era um funcionário do Ministério do Trabalho),
ignoravam essa situação, quando não eram coniventes, contentando-se apenas em
solucionar problemas secundários124.
Nesse mesmo mês, os interventores do Sindicato dos Aeronautas pediram
demissão da junta governativa, após o fracasso de inúmeras tentativas nas mesas de
negociação de reajuste salarial. Diante de uma crise no setor aéreo com a possibilidade
de greve, Sussekind foi chamado a Brasília para uma reunião urgente com o presidente,
que resolveu reconsiderar a decisão de não reajustar os salários da classe. Contudo,
apesar das mesas de negociação terem sido reabertas, não houve entendimento entre as
partes, decidindo o Sindicato dos Aeronautas denunciar à OIT a quebra de contrato
salarial da categoria pelo governo, pois, no ano anterior, se assinara acordo garantindo
aumento de 35,83% sobre os salários atuais. O presidente do sindicato, Murilo Pinheiro
Filho, foi preso e encaminhado para o Rio para prestar depoimento em IPM do
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Ministério da Aeronáutica e, diante da situação, os novos interventores pediram
demissão125.
A revogação pura e simples de vantagens concedidas a certas categorias de
trabalhadores, contidas no art. 229 da lei n.º 4242/63, que regulamentou o
dispositivo da Convenção Internacional n. 81, item 2 de seu artigo 11, inserta
no anteprojeto de lei de aumento para funcionários públicos civis, trouxe um
grande problema para o ministro Arnaldo Sussekind, que muito
provavelmente representará nosso País na próxima Conferência Internacional
do Trabalho, pois implica a mesma não apenas em derrocar direitos
adquiridos, mas, ainda, na prática de flagrante violação do compromisso
internacional a que livremente se obrigou o Brasil 126.

O que estava sendo colocado em marcha era uma parte do Programa de Ação
Econômica do Governo (PAEG), que somente foi lançado oficialmente em novembro de
1964. Bastian (2013) afirma que “muitas medidas do PAEG já vinham sendo adotadas
desde o primeiro semestre de 1964, ou seja, muito antes de o documento ser lançado.
Neste sentido, houve a opção da equipe econômica de ir pondo em prática as políticas
antes de divulgar um documento oficial que sistematizasse a estratégia a ser
implementada”.
O “diagnóstico e os remédios para a caótica situação econômica e financeira”127
foram anunciados por Roberto Campos, ministro do Planejamento, e Octavio Gouveia
de Bulhões, da Fazenda, na primeira reunião ministerial do novo governo, em 23 de
abril de 1964. O programa apontava os déficits no setor público, excesso de crédito para
o setor privado e os aumentos salariais como principais causas do excesso de demanda,
que por sua vez geravam inflação, maior empecilho para o desenvolvimento do país128.
O Programa era composto por três etapas: a primeira, de emergência,
compreendia “um diagnóstico e uma declaração de política geral, desenvolvendo-se um
simples programa de coordenação das atividades governamentais no domínio
econômico”. Essa fase foi nomeada de “torre de marfim, pela absoluta impossibilidade
de mobilização empresarial e debate político”; na segunda etapa, seria criado o
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Conselho de Planejamento – Consplan, um mecanismo participativo de consulta a
setores e grupos de interesse, que incluiria representantes trabalhistas. Por fim, a terceira
seria a proposição de um plano decenal129.
O PAEG seria coordenado pelo Ministério do Planejamento, órgão recém-criado
no governo Jango que tinha como objetivo executar o Plano Trienal, tendo Celso
Furtado como seu primeiro ministro. Como o Plano foi abandonado, as atividades do
ministério esvaziaram-se, sendo retomadas apenas após o golpe. Campos tinha longa
carreira dentro do setor público, tendo trabalhado, inclusive, como embaixador
brasileiro nos Estados Unidos durante o governo João Goulart. A partir de 1964, viria a
ser um dos mais influentes ministros do regime militar. Sobre sua nomeação, Campos
comentou em suas memórias:
Soube depois que, nas consultas para formação do ministério, havia opinado
meu velho amigo, o geólogo Glycon de Paiva, que a esse tempo se havia
tornado uma figura importante no IPES – Instituto de Pesquisas Econômicas
e Sociais, trabalhando com estreita colaboração com o general Golbery do
Couto e Silva. (...) Meu nome figurava outrossim numa lista preparada por
Jorge de Mello Flores, coordenador do IPES em assuntos legislativos, para
um dos três ministério – Relações Exteriores, Fazenda ou Planejamento130.

A suspeita sobre o nome de Campos foi levantada, mas Mello Flores descartou
completamente a possibilidade dele ser ‘comunista’. Quando foi convidado por Castelo
para o ministério, Campos argumentou que, apesar de honrado, não tinha interesse, pois
estava cansado de “fazer planos de governo, logo abortados por inibição ou por covardia
política”. O remédio para contenção da inflação era amargo e “que não conhecera
nenhum político disposto a atravessar esse inverno de impopularidade”131. Castelo
retorquiu afirmando que não tinha preocupações eleitoreiras, querendo saber, portanto,
como executar o planejamento dessas políticas. A valorização da figura de Castelo,
como dotada de alto poder de execução, aparece nos livros de memórias de ministros e
funcionários próximos ao presidente. Essa avaliação, sob o ponto de vista dos
trabalhadores da época, mais do que destacar as qualidades de Castelo, demonstraria,
por outro lado, uma certa insensibilidade e intolerância de sua parte. O espaço de
discussão, pressão e remodelação das políticas públicas seria suprimido pelo presidente
que não temia a impopularidade.
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Dentre as propostas apresentadas por Campos, a escolhida foi a remodelação do
Ministério do Planejamento. “A vantagem seria a de ter-se alguém diretamente
responsável pela coordenação planificadora, podendo-se dele cobrar resultados”. Porém,
a ideia de um ministro que intermediasse todas as decisões tomadas no governo criava,
na prática, um superministro, o que poderia despertar “querelas burocráticas”, tendo em
vista que era “uma longa tradição brasileira o contato direto entre os ministros e o
presidente da República”132. Para evitar possíveis atritos, Campos propôs que
o coordenador seria o próprio presidente, que estabeleceria uma rigorosa
disciplina funcional. Os ministros seriam instruídos para só despachar
diretamente com o presidente os assuntos interministeriais. Todos aqueles
que envolvessem repercussões fora do ministério teriam um tratamento
diferente, podendo ocorrer duas hipóteses. Se o problema fosse apenas de
coordenação de ações, sem conflitos decisórios, bastaria que os ministros
pertinentes, em suas exposições de motivos, obtivessem também a assinatura
do ministro do Planejamento. Este se encarregaria de medir e avaliar as
repercussões do ato sobre os outros setores. Se houvesse, entretanto, conflitos
decisórios entre ministérios, o remédio adequado seria a criação de grupos
interministeriais133.

Apesar de serem evidentes as discordâncias entre o setor trabalhista e o
econômico, o relacionamento entre os ministros e com o Presidente foi caracterizado
por Bulhões como de cooperação. No momento decisório, o presidente Castelo Branco
“reunia os ministros e expunha os problemas e as medidas que deveriam ser
tomadas”134. Cabendo, porém, ao Ministério do Planejamento fazer a ligação entre os
ministérios.
O último ponto para que o plano funcionasse seria o perfeito entrosamento do
Ministério do Planejamento com o da Fazenda. Bulhões, que já tinha sido convidado
para a segunda pasta, ao ser informado que Castelo estava pensando em criar aquele
ministério, ponderou que poderia gerar “uma dualidade na política econômica, que
perturba a sua concepção e execução”. No entanto, mudou completamente de ideia ao
saber que o convidado para a pasta era Roberto Campos. A total “afinidade ideológica”
entre os dois evitou ruídos na execução do projeto, preservando Bulhões dos ataques
públicos, tendo em vista seu humor introspectivo, ao passo que lançou Campos aos
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holofotes, para batalhar e discutir as críticas que o Programa enfrentou135. No caso da
política salarial, especificamente, Bulhões, com seu comportamento fleumático, afirmou
que todas as decisões eram de responsabilidade dos ministérios do Trabalho e do
Planejamento, cabendo ao da Fazenda apenas indicar “a diretriz de que os salários não
deviam ser reajustados acima da taxa de inflação”136.
Eugênio Gudin discordou do modelo proposto por Campos, pois considerava a
existência do Ministério do Planejamento dividia a autoridade da Fazenda. A boa
amizade que existia entre Campos e Bulhões não poderia ser encarada como uma regra
administrativa. O autor, ao sugerir outro modelo, citou o exemplo argentino que possuía
cinco secretarias de Estado dentro do Ministério da Economia.
Não se inclui, nessas cinco, a Pasta do Trabalho, que constitui um Ministério
à parte. Mas como a política salarial não pode deixar de entrosar-se na
Economia, o sr. Alsogaray, quando ministro da Economia do presidente
Frondizi, pediu que lhe fosse também entregue o Ministério do Trabalho e
disse-me que só assim pudera oferecer combate à inflação. E de fato, não há
quem possa conter um empuxo inflacionário sem a direção da política
salarial. Seja dito de passagem que a falta dessa alavanca nas mãos dos
ministros da Fazenda e Planejamento do atual governo tem prejudicado
apreciavelmente a política antiinflacionária. 137

O modelo proposto pelo economista recomendava, inclusive, uma intervenção
no próprio Ministério do Trabalho que, de acordo com o seu comentário, prejudicava a
correta promoção da política antiinflacionária.
A união entre os dois ministérios era conhecida e aprovada por muitos
empresários da época, para os quais não havia uma
distância visível entre o Ministério da Fazenda e o Ministério do
Planejamento. Era um centro único. As decisões eram centralizadas. Como
eram a relação com os empresários? Com todo o sistema de censura e de
limitação de informação via imprensa, o planejamento era amplamente
divulgado. E, além disso, havia realmente contatos pessoais muito
intensos.138
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A pressão para o cumprimento de acordos salariais firmados no governo João
Goulart talvez tenha apressado a formalização dos termos da política salarial, anunciada
no momento da assinatura da Lei de Greve. Nesse sentido, em 14 de julho, foi
reformulado o Conselho Nacional de Política Salarial139. A principal diferença entre o
decreto que criava o Conselho em 1963 e o do ano seguinte era, obviamente, o absoluto
controle que o governo passaria a ter dos reajustes salariais. A função original do
Conselho era estabelecer a política salarial das autarquias federais, opinar sobre
alterações de caráter geral nas de economia mista, e orientar as empresas que
recebessem qualquer título do Tesouro Nacional. Após sua reformulação, entretanto,
este passou a decidir, valendo-se de uma fórmula matemática, os reajustes de qualquer
esfera econômica140. Em seus termos, definiu que nenhum reajuste, revisão ou acordo
salarial, do setor público ou empresas privadas subvencionadas pela União, poderia ser
concedido sem prévia anuência do CNPS e, quando concedidos, os aumentos deveriam
ter vigência de um ano.
Art. 7º O salário reajustado será determinado de modo a igualar o salário real
médio vigente nos últimos vinte e quatro meses multiplicado, a seguir, por
um coeficiente que traduza o aumento de produtividade estimado para o ano
anterior, acrescido da previsão para compensações de resíduo inflacionário
porventura admitido na prorrogação financeira o Governo141.

O congelamento dos salários foi noticiado na Última Hora com a garantia de
Castelo Branco, aos dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria, que a medida não seria aplicada aos “acordos ou contratos entre empregados e
empregadores de empresas privadas, que são livres para negociar e firmar os acordos
que julgaram convenientes”142. Garantia de curto prazo, pois com resultados abaixo do
esperado pela área econômica, a política salarial se estendeu à esfera privada. Ainda na
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opinião deste jornal, diante da imediata reação negativa do decreto, o governo teria
decidido recuar, ao tornar suas normas mais flexíveis143.
André Lara Resende argumenta que o PAEG diagnosticou e tentou solucionar o
problema da inflação com o controle autoritário dos salários, porque adotou práticas de
políticas fiscais e monetárias restritivas, ou seja, aumentos dos impostos e restrição de
crédito, sabendo que os custos seriam, além da compressão salarial, a crise da
estabilização e todos os custos da recessão, que tem como impacto principal o
desemprego e a falência de pequenas empresas. Essas medidas, consideradas extremas e
além da ortodoxia foram adotadas com o objetivo de conquistar a confiança das
agências financeiras internacionais144. “Usando o poder, sobre a sociedade em geral, e
os sindicatos em particular, de que dispõe o governo autoritário, foi possível fazer
diretamente aquilo que a ortodoxia pretende conseguir através da recessão e do
desemprego: solucionar o impasse distributivo através da redução da parcela
salarial”145.
Poucos meses após assumir a pasta do Trabalho já era possível notar a
subserviência de Sussekind à área econômica e a fragilidade de seu poder político. Um
caso emblemático foi o fracasso da mesa redonda sob a sua presidência, que contou com
a participação de diversas entidades representativas de empregados e empregadores dos
setores da Guanabara, Minas Gerais, Estado do Rio e São Paulo. Esse malogro foi
exemplar da falta de sucesso da estratégia política de Sussekind de criar mesas de
conciliação para resolver problemas entre representantes sindicais e empregadores.
Nesse caso, os integrantes das juntas governativas de Sindicatos dos Bancários
chegaram a apresentar pedidos de demissão, sob a “alegação de que não tinham o menor
controle sobre os associados das organizações que administravam, os quais
provavelmente recusariam um aumento pouco superior ao já oferecido pelos
banqueiros”.
Falando em nome da CONTEC [Confederação Nacional dos Trabalhadores
nas Empresas de Crédito], da qual é um dos interventores, o sr. Santa Rosa
declarou que todas as Juntas Governativas estariam prontas para renunciar às
funções de que vem se desempenhando, caso constatassem a inutilidade de
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seus esforços. Salientou que nada podem impor aos bancários, que as
consideram como representantes do Governo, e não como seus defensores.
Disse também o sr. Santa Rosa, que os banqueiros estão em melhores
condições que seus empregados para suportar a grave situação financeira por
que passa o País, motivo pelo qual deveriam conceder o aumento solicitado.
Acrescentou que ele, bem como todos os dirigentes sindicais com quem vem
mantendo contato, estão temerosos no que diz respeito ao rumo impresso à
política governamental, pois se falhar, atirará o Brasil no caos146.

A notícia traduzia o cenário encontrado na maioria dos sindicatos sob
intervenção. Sem apoio dos sindicalizados, eles eram reputados como governistas,
sendo que nem mesmo o governo lhe fornecia ferramentas necessárias para conseguir
convencer os trabalhadores dos seus supostos esforços. Ainda irritado com o malogro da
mesa, algumas palavras proferidas por Sussekind, na reunião, foram qualificadas como
truculentas. O ministro teria dito que
A classe bancária poderia concordar ou discordar de qualquer proposta, e
inclusive chegar à greve; mas, frisou, somente greve legal, pois do contrário
teremos o Exército aí mesmo para reprimir qualquer greve ilegal. Acabou
aquele negócio de fazer greve toda hora, prosseguiu o titular da Pasta. Elas têm
que ser decididas em edital, aguardar os prazos previstos em lei e inclusive as
conversações que se procederem. Quanto ao problema de não serem aceitas
propostas aprovadas nesta reunião, finalizou, podem dizer que há um recurso
para isso, o dissídio coletivo147.

Ameaçar utilizar todo o aparato do Exército contra a classe trabalhadora, no caso
de uma greve ilegal, era sintoma da dificuldade de Sussekind em ter que amortecer as
decisões da área econômica. Se ficava evidente que ele não era o braço forte do
governo, os sindicatos percebiam que não adiantava falar com o intermediário, devendo
procurar diretamente quem tinha poder para decidir, os ministérios do Planejamento e
Fazenda148.
Uma circular de Hélio Carneiro Ribeiro, subchefe do gabinete de Sussekind,
dirigida às empresas e considerada posteriormente como inábil, foi “interpretada em
extensos setores do sindicalismo como uma manifestação mais franca dos verdadeiros
propósitos das autoridades de impor uma política de compressão, senão de
congelamento salarial, intenção que vem se esforçando o sr. Arnaldo Sussekind,
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reiteradamente, em negar a existência”149. A nota declarava que “os acordos salariais
realizados em moldes diversos aos previstos pelo Conselho Nacional da Política Salarial
implicam na não obtenção de crédito no Banco do Brasil”150. Em pouco mais de um
mês, a fala de Castelo Branco foi desmentida por um técnico do Ministério do Trabalho.
Se a política salarial ainda não tinha determinado as regras de controle dos salários na
esfera privada, os servidores do Trabalho já ameaçavam as empresas, com vistas a
controlar os salários de todos os trabalhadores.
A diretoria da Federação dos Empregados no Comércio de São Paulo enviou um
memorial a Sussekind, protestando contra o envio da circular. A despeito de estar
contrariado com o seu subordinado, o ministro afirmou que “os trabalhadores deveriam
esperar que o governo resolva seus aumentos salariais”, ou seja, deveriam concordar
com os índices do Conselho de Política Salarial e aceitar as mesas de negociação como
o melhor instrumento de reajuste salariais151. Na campanha de reajuste salarial dos
metalúrgicos de São Paulo, a circular foi novamente citada como meio de alertar os
trabalhadores sobre os limites da política salarial e a sua influência. Na ocasião, também
foi posto à prova o poder de Sussekind como mediador.
No dia 26 de outubro, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo iniciou as mesas de
negociação reivindicando, dentre outras coisas, aumento de 100% e, após seis meses,
uma antecipação com base nos índices de elevação do custo de vida152. A
contraproposta153 apresentada pelos empresários era de 72%, com vigência por um ano,
e compensação de aumentos após a vigência da data-base, argumentando que eles
tinham chegado neste índice seguindo a fórmula do Conselho Nacional de Política
Salarial154. Para reforçar o argumento de que não poderiam conceder o aumento
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desejado, os representantes das entidades sindicais de empregadores anexam a circular
enviada pelo ministro do Trabalho:
Espera, assim, o Conselho que os empresários em geral adotem, no
concernente às revisões salariais, uma orientação compatível com os
objetivos do combate à inflação e se abstenham de reajustamentos
desordenados que criem distorções e imperfeições nas estruturas salarias e
acarretem excessivos aumentos de preços para os consumidores e pedidos de
elevação de limites de crédito aos bancos oficiais. (...)
A inclusão da cláusula de reajustamento semestral, nos acordos salariais, é
considerada pelo Governo Federal como propulsora da inflação, sendo
apenas admissível quando puder ser atendida sem modificações dos preços,
na hipótese de aumento da produtividade ou de redução dos lucros das
empresas.
Tanto as autoridades controladoras de preço como os bancos oficiais, no
interesse de proteger o consumidor e de evitar o agravamento da inflação,
estão instruídos para não dar o apoio direto ou indireto do Governo, seja
autorizando aumento de preços seja elevando limites de crédito, em favor de
empresas ou grupos de empresas cujos acordos salariais se afastem das
medidas preconizadas pelo Governo para o combate à inflação155.

Nas assembleias, os metalúrgicos não aceitavam menos de 100%, afirmando que
o aumento do custo de vida foi ainda maior, e caso os empregadores não concordassem
com suas propostas a categoria poderia entrar em greve. Ainda foram feitas críticas à
Lei de Greve, n.º 4.330, aprovada no mesmo ano, e Olavo Hansen156 propôs, ainda, a
criação de comitês de fábricas para mobilizar os trabalhadores para a greve157.
No dia 30 de outubro, data marcada para a nova reunião, Sussekind apareceu
para “contribuir para a solução do problema que está manifestando grande tensão no
seio da classe obreira do Estado de São Paulo”. Propôs o reinício dos trabalhos pedindo
que fosse criada uma comissão paritária, sob a presidência do delegado regional do
trabalho, formada por representantes dos trabalhadores e dos empresários. Ainda por sua
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sugestão, ficou decidido que a comissão entraria em contato com o ministro da Fazenda,
que estava em São Paulo, “para a continuidade dos entendimentos”158.
Na assembleia do dia primeiro de novembro, novamente, o índice proposto pelos
empregadores foi rechaçado. Olavo Hansen afirmou que o ministro não veio a São
Paulo por preocupação com os operários, mas sim com os patrões, e propôs que fosse
declarada greve. Sua proposta foi rebatida e criticada por outros sindicalizados, que
condenavam “as greves desorganizadas” e defendendo o respeito aos preceitos da Lei de
Greve. Por fim, a assembleia decidiu que se não houvesse acordo, o movimento
paredista deveria ser declarado no dia 4 de novembro, data final para discussão da database159.
Nova reunião na Delegacia Regional do Trabalho em São Paulo foi realizada no
dia 3 de novembro. A despeito da insistência de Sussekind em fazer com que os líderes
sindicais convencessem a assembleia a compreender a nova política salarial adotada
pelo governo atual, “bem como fazê-los ver que atitudes impopulares como a que vem
sendo tomada nada mais é do que a semente que num futuro bem próximo produzirão
fartos e sadios frutos”, os sindicalistas – interventores, só para relembrar – afirmaram
que não poderiam sob hipótese alguma aceitar a contraproposta dos empregadores,
argumentando, ainda, que
apesar de compreenderem perfeitamente a política austera e de bons
princípios posta em prática por Sua Excia. o Senhor Presidente da República,
que hoje nos honrou sobremaneira com a sua presença nesta Delegacia
Regional em S.Paulo, seria entendida pelos trabalhadores como um fracasso
dos atuais Interventores, incentivando, de outro lado, a infiltração de
elementos reconhecidamente subversivos ao seio da pacata e ordeira classe
dos metalúrgicos de São Paulo, bem como um incentivo para que aqueles
elementos nocivos ao nosso regime tivessem condições para voltar às hostes
sindicais.160

Reflexo da gravidade da situação, além dos ministros do Trabalho e Fazenda, o
próprio presidente da República teve que intermediar a discussão do reajuste. O que se
enfrentava era uma das mais mobilizadas categorias trabalhadoras, que não aceitava a
nova política de arrocho imposta pelo governo e que não se deixava ser coagida por
líderes intervencionistas. Eles desafiavam a fórmula do Conselho Nacional de Política
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Salarial e a Lei de Greve, medidas alardeadas pelo governo como vantagens para a
classe trabalhadora.
Tentando argumentar com o outro lado da mesa, Sussekind ainda tentou
sensibilizar os empresários, mas seus argumentos não foram relatados no processo,
ficando apenas registrado que o ministro pediu uma nova reunião no dia seguinte, para
que “pudesse manter mais alguns entendimentos visando a solução do importante e
delicado problema que atualmente é alvo da atenção do povo”161. A fala não registrada
na mesa de conciliação foi alardeada nos jornais e pelo próprio juiz na audiência de
instrução e conciliação: o receio dos empresários era as sanções que lhes seriam
aplicadas caso oferecessem um reajuste maior do que 80%, como, por exemplo, a
restrição de crédito162.
Como as partes não chegaram a um entendimento, no dia 4 de novembro, data
marcada para o início da greve caso fracassassem os acordos, o processo foi remetido ao
TRT da 2ª Região. Com o ajuntamento no processo do índice de elevação do custo de
vida da Prefeitura de São Paulo, que seria de 76,73% em 11 meses, pouco mais de 7%
por mês, os juízes ofereceram a proposta conciliatória de conceder um aumento de 83%,
não aceita pelos metalúrgicos163.
A Folha de São Paulo afirmou que “O sr. Hélio de Miranda Guimarães,
presidente do TRT, manteve contato telefônico com o sr. Roberto Campos, ministro do
Planejamento e, ao que se informa, s.exa. não teria concordado com aumento de salários
superiores a 80%”.164 O Correio da Manhã ainda noticiou que Bulhões não aprovava
acordos de 100%, por ser “contra a política salarial”165.
A decisão foi publicada no dia 6 de novembro, 48 horas após a entrada no
Tribunal. No seu parecer, o juiz afirmava que os decretos do CNPS não se aplicavam à
situação e que, portanto, não foram utilizadas suas fórmulas. Contrariando a orientação
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da área econômica, foi concedido o aumento de 83%166. No acórdão ficou registrado
que apesar do governo estar buscando um equilíbrio para a política financeira, a Justiça
do Trabalho tinha o poder normativo que se sobrepunha às suas orientações.
Cumpre a magna tarefa de encontrar uma solução definitiva que venha
restabelecer o equilíbrio ante a desordem que grassa no sistema da complexa
política financeira do País.
Tal solução, porém jamais poderá importar no cerceio da missão
constitucional conferida à Justiça do Trabalho, qual a de, através do poder
normativo, sobrepor-se à livre contratualidade e exigir das partes contratantes
a fixação do salário nos moldes da melhor conveniência social.
E a conveniência social impõe que aos assalariados cujos proventos se vêem
com o seu valor real desajustado em face de galopante marcha inflacionária
da moeda, se dê por essa forma o correspondente valor nominal, para que a
eles trabalhadores subordinados se lhes assegure a mantença do poder
aquisitivo, necessário à subsistência de sua família, na forma porque vinham
antes sugerindo à custa do seu exclusivo labor167.

Se por um lado, os trabalhadores conseguiram um aumento maior do que
desejava o Ministério da Fazenda, por outro, o reajuste ainda ficava muito aquém do
reivindicado e não era condizente com a realidade do custo de vida. Os metalúrgicos
saíram irritados com a atitude de Sussekind em retardar a deflagração da greve,
protelando as mesas de negociação e depois acelerando o processo decisório no TRT.
De acordo com a legislação, os empregados deveriam decidir pela greve em assembleia
geral e notificar os empregadores com 72 horas de antecedência. Porém, no caso dos
metalúrgicos, mesmo que eles optassem pela greve no dia 4 de novembro, informando
os patrões no mesmo dia, antes do prazo de três dias regulamentares, a Justiça já teria
decidido sobre o processo e a greve não poderia ser deflagrada.
O Correio da Manhã ao noticiar sobre o ocorrido avaliou “num raciocínio
simplista, [que] os comunistas e pelegos que antes dominavam os sindicatos terão
marcado uma grande vitória: a categoria não será atendida nas suas reivindicações, o
que nunca aconteceu antes da ‘revolução’”168.
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O mesmo jornal repercutiu algumas semanas depois a reação dos líderes
sindicais à derrota obtida nas mesas de negociação:
Grande descontentamento reina entre os interventores sindicais de São Paulo,
em virtude da atual política econômica-financeira do governo federal. Não
ignoram os dirigentes operários 'nomeados pela revolução' que o movimento
de abril está impondo pesados tributos às classes assalariadas, as quais
'seguindo a filosofia revolucionária terão que arcar com todo o sacrifício para
colocar a nação na realidade'. Os mais descontentes são os dirigentes
metalúrgicos, que se consideram iludidos por assessores do governo federal,
salientando-se o ministro Arnaldo Sussekind, que lhes prometia um mínimo
de 90% de aumento. Os interventores metalúrgicos acreditaram na palavra
'do companheiro revolucionário'. E se descuidaram no preparo da greve de
acordo com a lei 4330, quer regulamenta este direito. Ao perceberem o logro,
nada puderam fazer169.

A proposta de Sussekind de um aumento de 90% não ficou registrada em
nenhuma ata das mesas redondas. No entanto, em uma assembleia realizada no dia
primeiro de novembro, o relator da comissão de salário, Clemiltre Guedes da Silva,
prestou esclarecimentos sobre a propagada proposta de 95%. Se o ministro realmente
prometeu esse aumento, evitando o movimento paredista, não foi possível comprovar,
mas a falha em fazer que o aumento ficasse abaixo da linha almejada pelos governistas
levou o governo a adotar métodos mais coercitivos com os sindicalistas e trabalhadores.
Larissa Corrêa170 que também analisou esse processo, indica que “o dissídio dos
metalúrgicos foi considerado um caso piloto, já que todas as demais categorias
econômicas e profissionais tinham esse julgamento como referência”. A autora discute
quais índices eram, ou deveriam ser, adotados nos julgamentos de reajuste, tendo em
vista a enorme disparidade entre valores. O debate sobre a aplicação do índice
perpassava o questionamento sobre o poder normativo e a margem de ação da Justiça do
Trabalho diante das imposições e cerceamentos impostos pelo regime ditatorial.
Com o controle das negociações coletivas de reajuste salariais, os sindicatos
começaram a pressionar para que o mínimo fosse reajustado, visando aliviar o arrocho.
No início de novembro foram publicadas as primeiras notícias sobre a necessidade de
reajuste do salário mínimo. Ao ser questionado pelos jornalistas, Sussekind afirmou que
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o assunto era “segredo de Estado para evitar nova onda aumentista de preços”.
Afirmando ainda que, segundo o Serviço Nacional de Informação – SNI, os aumentos
conquistados por algumas classes satisfizeram completamente os trabalhadores171.
Em uma saraivada de críticas, a Coluna dos Sindicatos acusou Sussekind de
evitar dar explicações sobre o mínimo como “forma de contribuir para a política de
congelamento salarial com o menor desgaste possível, evitando o desprestígio que
necessariamente acarreta”172. Sendo pior ainda o fato de Sussekind ser um dos portavozes da política financeira, sabendo o quanto ela prejudica o trabalhador173.
No início de 1965, o tema que dominou a área trabalhista foi a possibilidade do
presidente Castelo Branco somente liberar o salário em maio, na tentativa de se
aproximar dos trabalhadores ao utilizar a efeméride para anunciar a concessão de um
benefício. No entanto, a maior briga que a classe trabalhadora enfrentou foi pelos níveis
que seriam adotados pelo governo, que, conforme citei, eram determinantes para lesar
ou beneficiar a classe. De acordo com os índices publicados pela Fundação Getúlio
Vargas – FGV, o aumento do custo de vida foi de 86,6%, para o Serviço de Estatística
do Ministério do Trabalho de 80%, “sendo que se o salário mínimo não for calculado
pela mágica salarial do governo, deverá ser de Cr$ 80 a 85 mil, embora julgue que será
decretado em Cr$ 70 mil”. Diante da pressão, a publicação do mínimo foi apontada para
o primeiro de março174.
Sob orientação do presidente, Sussekind preparou três tabelas para o mínimo: 1)
aumento de 55%, resultando num salário de Cr$ 65 mil; 2) elevação de 65%, fixando
um salário de 69.300,00 (proposta conciliadora do ministro do Trabalho); 3) aumento de
70%, estabelecendo um salário de Cr$ 71.400,00 aproximadamente, segundo os
critérios do Ministério do Trabalho175.
Para se chegar à terceira proposta, inicialmente o Departamento Nacional de
Emprego e Salário considerou “as estipulações legais que determinam a cobertura das
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despesas mínimas com alimentação, vestuário, habitação, transporte e higiene, fixaram
o novo salário mínimo em 78 mil cruzeiros, logo abaixado para 72, tendo em vista
fatores geográficos”. No entanto, o valor foi barrado na reunião ministerial “que nada
decidiu sobre a matéria em vista da oposição encarniçada do sr. Roberto Campos, que
fechou a questão nos 65 mil, não aceitando a proposta conciliatória do ministro do
Trabalho, sr. Arnaldo Sussekind sugerindo 70 mil”. Roberto Campos queria um
aumento de 55%176.
Para a Última Hora, a decisão a ser tomada dependia de fatores externos, a
revisão do mínimo estava sujeita a aprovação do Fundo Monetário Internacional – FMI,
que só permitia aumentos limites para impedir a inflação. “Para conseguir o empréstimo
de 125 milhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, o Governo Castelo
Branco submeteu-se a uma série de condições, entre as quais a de elaborar uma política
salarial de arrocho”177.
A imediata reação dos trabalhadores foi de repúdio aos índices apresentados,
tendo em vista que até a proposta conciliatória de Sussekind estava muito abaixo da
realidade, conforme o departamento do próprio ministério havia calculado.
A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria lançou manifesto,
ontem, denunciando “a monstruosa distorção planificadora que os ministros
do Planejamento e da Fazenda pretendem levar a efeito na elaboração do
novo salário-mínimo”. Responsabilizou os srs. Roberto Campos e Otávio
Gouveia de Bulhões, “pela autoria do crime de esquartejamento social e
econômico do Brasil”178.

Acumulando desgastes com o setor trabalhista, Sussekind perdeu mais uma
batalha com o Ministério da Fazenda. No final de fevereiro, o presidente Castelo Branco
decidiu fixar o salário mínimo em 66 mil cruzeiros, com uma elevação de 57,14%,
sendo que o custo de vida entre fevereiro de 1963 e 1964 acumulava alta de 87,83%179.
Sussekind assim descreveu a reunião que decidiu o valor do mínimo:
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ele [Castelo Branco] elogiou uma proposta que fiz, num valor bem acima do
que pretendia o Ministério do Planejamento, mas ponderou que seria preciso
conciliar o social com o econômico. Afinal, depois de muita discussão, ele
adotou o reajuste médio, mas próximo daquele que eu havia sugerido, e que
correspondia a US$ 117 (...). Como os jornais não tomavam conhecimento
dos debates, presumiram que o valor fixado fora baixo graças ao Roberto
Campos180.

O reajuste médio, apontado como proposta conciliatória de Sussekind, girou em
torno de 70 mil cruzeiros, ao passo que o valor de Campos foi de 65 mil. Pelo que foi
decretado pelo presidente, somos levados a crer que, na conciliação entre o social e o
econômico, o primeiro tinha menos força que o segundo.
Sussekind ainda precisou explicar aos trabalhadores porque tinha aceitado um
valor tão baixo diante da elevação do custo de vida, superior a 85%. O ministro afirmou
que “os novos níveis do salário mínimo não são determinados necessariamente pela alta
do custo de vida. Este é um dado. A lei diz que o salário mínimo deve atender às
necessidades do trabalhador adulto, em alimentação, vestuário, higiene, habitação e
transporte. Outros dados tiveram que ser considerados”. Provavelmente, dados que
faziam parte do plano econômico, que nada garantiam a sobrevivência do trabalhador. O
ministro acrescentou que sabia que o mínimo era insatisfatório, mas quando apresentou
a proposta “estava ciente de que o momento exige sacrifícios gerais”181.
O impacto da notícia foi tão ruim que o Correio da Manhã informou que um
relatório do Serviço Nacional de Informações considerou “desfavorável ao Governo a
repercussão - em todas as áreas de opinião pública, - da tabela de salário mínimo fixadas
durante a reunião ministerial”. A pressão veio também das confederações de
trabalhadores, que decidiram se unir à campanha promovida pela CNTI pela fixação do
mínimo com aumento de 90%. No início do mês de fevereiro, as entidades sindicais
tinham entregado a Sussekind um memorial que pedia a fixação do mínimo em Cr$
79.800,00, bem próximo do valor calculado pelo Departamento Nacional de Emprego e
Salário182.
Independente da reação negativa, no dia 27 de fevereiro de 1965, o presidente
assinou o decreto que fixava o valor de 66 mil cruzeiros. Afirmou ainda que o memorial
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“havia chegado tarde, pois o governo já havia tomado uma decisão”183. De todo modo,
se nem o relatório do SNI teria feito o presidente mudar de ideia, seria pouco provável
que o memorial o fizesse.
Tanto o Correio da Manhã quanto a Última Hora informaram que Sussekind
teve que ir à Câmara dos Deputados dar explicações sobre o valor do salário mínimo.
No entanto, durante a seção, o ministro foi interpelado sobre diversos temas como, por
exemplo, o desmonte da legislação trabalhista que ele havia ajudado a construir e a
incompatibilidade da doutrina getulista e a do pós-golpe, sendo, ainda, questionado
sobre o fracionamento do 13º salário e as intervenções nos sindicatos. Diante de tantas
acusações, quando perguntado sobre o reajuste do mínimo, o ministro foi evasivo,
recusando-se a explicar porque aceitara um valor tão baixo184.
Uma nova tensão entre o Ministério do Trabalho e o da Fazenda ocorreu em
julho com a aprovação da Lei nº 4.725, que expandiu o arrocho salarial para o setor
privado. Em junho de 1965, no momento que Sussekind estava em Genebra para a
Conferência da OIT e o seu chefe de gabinete, Moacyr Velloso Cardoso de Oliveira,
assumiu a pasta do Trabalho como ministro interino, o presidente da República decidiu
enviar para o Congresso Nacional um projeto de lei que estabelecia normas para julgar
os dissídios coletivos. Ali foi criada uma Comissão Mista para analisar e dar parecer
sobre o projeto de lei n.º 7 de 1965, que estabelecia normas, fundamentadas no Art. 123,
parágrafo 2º, da Constituição, para o julgamento dos dissídios coletivos, revisões ou
homologações de acordos. 185
Octávio Bulhões em discurso no Country Club, promovido pelo Boletim
Cambial, no transcurso do primeiro aniversário da administração daquele ministro na
pasta da Fazenda, explicou como surgiu a ideia do projeto.

A partir de setembro [de 1964], depois de iniciados, em maior escala, os
ajustes de salários, alguns dos quais em proporções exageradas, conjugados
com os novos corretivos do preço do aço, da taxa de câmbio e do preço do
petróleo, os empresários se sentiram induzidos a expandir os preços. (...)
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Incluíram, também, na remarcação, a expectativa de novas elevações de
preços, para melhor garantia de renovação dos estoques (...). Esqueceram-se,
assim procedendo, de que o programa de combate à inflação estava em
curso186.

Para o ministro, apesar de ser difícil negar a correção dos salários de acordo com
a elevação do custo de vida, a realidade era que o reajuste “a não ser em bases módicas
– inferior ao aumento do custo de vida -, provoca, por seu turno, uma alta dos preços”.
Para que pudesse melhor disciplinar a política de estabilidade dos preços, o Executivo
enviou para o Legislativo o supracitado projeto de lei, a fim de que ele,
temporariamente, durante o ano de 1965, “determine a redução de salários acima de
certo limite”187. Para o autor, sabendo que o país era dependente da fórmula, era
indispensável a existência de salários elevados, no entanto “o que se deseja tão-somente
é ressaltar a imperiosa necessidade de eliminar-se neste ano qualquer tentativa de
reajustamento de salários baseados em corretivos monetários”188. O ministro considerou
essa medida equitativa, pois, se havia restrição aos salários mais baixos, também
deveria haver para os mais altos. Ou seja, prejudicando igualmente toda a classe
trabalhadora.
Com o impacto negativo da notícia, o ministro do Trabalho foi convocado a dar
explicações sobre o projeto no Senado. Antes de responder aos parlamentares, Moacyr
afirma que a imprensa tinha apresentado o projeto para as classes trabalhadoras como se
este fosse um congelamento geral de salários, enquanto o verdadeiro sentido do projeto
seria “a disciplinação dos aumentos salariais e o estabelecimento de uma igualdade de
tratamento entre as diversas categorias profissionais”. A fórmula pretendida para o
dissídio era a aplicação do índice do custo de vida como base mínima somado ao “que
era possível conseguir mediante a força que a categoria pudesse ter”. O projeto teria
como objetivo, então, evitar a desigualdade entre categorias189.
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O projeto também corrigiria outra ‘injustiça’, ao igualar as rígidas normas de
reajuste entre o setor público e privado. Sebastião Santana, representante do Ministério
do Planejamento, resumiu assim as causas da inflação:
Em primeiro lugar, no déficit orçamentário, no aumento excessivo do
dispêndio público, acima das possibilidades de crescimento da economia
nacional; em segundo lugar, uma política de crédito considerada
desarrazoada; em terceiro lugar, uma política salarial inconsistente e
incoerente, diante do crescimento do produto nacional e da economia
nacional190.

Buscando sanear o problema, o governo criou o Conselho de Política Salarial
para controlar o setor público, gerando “uma situação de injustiça e desigualdade entre
as empresas sob controle do Governo e as empresas cujas tarifas e taxas eram
controladas pelo Governo e as empresas e respectivos empregados no setor privado da
economia”. Na opinião de Santana, as primeiras estavam sujeitas “a normas rígidas de
política salarial; e as empresas do setor privado sem qualquer norma, sem qualquer
rigidez, sem qualquer diretriz com relação aos salários”. Com essa desigualdade, muitos
dirigentes de empresas governamentais começaram a perder funcionários para a
iniciativa privada. A solução para corrigir a injustiça e evitar a evasão de servidores foi a
expansão do arrocho salarial para todas as classes191.
A fórmula de reajuste salarial era o principal ponto em disputa entre os
parlamentares e o governo. Havia um consenso entre parlamentares e representantes
sindicais, presentes na reunião, que seguir os critérios apresentados pelo governo
significaria perda salarial. Por um lado, Moacyr Velloso defendeu-se informando que o
projeto partilhava a dificuldade: “teremos, na verdade, uma faixa de sacrifício, isto é,
incontentável, mas será sacrifício geral, exigido de toda a Nação”192. Por outro lado,
Sebastião Santana, argumentando com previsões matemáticas, afirmou que se fosse
utilizado apenas o custo de vida como índice, em dois anos, quando o indicador fosse
praticamente nulo, ele se tornaria obsoleto, passando-se a adotar a produtividade do país
e das empresas nas reivindicações salariais, como acontece nos países desenvolvidos,
fazendo os trabalhadores participarem na divisão das riquezas. A fala parecia anunciar a
propagada paz social entre classe trabalhadora e empresarial com uma ressalva: “sei que
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é difícil calcular o aumento de produtividade. Dará lugar a controvérsia, mas acredito
que temos de reconhecer, desde já, que o aumento da produtividade nacional, com
estabilidade monetária, será equitativamente dividido entre patrões e empregados”193.
Apesar do Ministério do Trabalho se dizer aberto para o debate de projetos com
a classe trabalhadora, esse não foi apresentado previamente, pois tinha sido preparado
em conjunto com dois outros ministérios, o da Fazenda e do Planejamento. Esse
argumento não convenceu o senador Jefferson de Aguiar, tendo em vista que o projeto
foi apresentado com tramitação urgente. Ao questionar se Sussekind estava de acordo
com o projeto, Moacyr Velloso revelou que
havia em primeiro plano, um primeiro projeto em que realmente o Ministério
do Trabalho, por seu ministro, não concordou com os termos iniciais, porém,
depois dos debates e encontros do que resultou consideráveis alterações que
transformaram o projeto inicial no atual, o ministro Arnaldo Sussekind ao
embarcar já tinha conhecimento de seus termos finais, os aprovou e eu apenas
assinei a exposição de motivos encaminhada, naturalmente, com pleno
conhecimento do assunto194.

A aprovação de Sussekind ao projeto era nula e o fato quase o tirou do
ministério.
De volta ao país, recebi o texto da lei apenas para referendo. O projeto havia
sido proposto por três ministros: Planejamento, Fazenda e Obras Públicas.
Sem assiná-lo, confidenciei ao meu chefe de gabinete, Moacyr Velloso, que
iria à presença do presidente da República, possivelmente, para pedir
demissão. No entanto, Castelo entendeu a minha discordância e determinou
que eu redigisse a emenda que, na prática, retardou um pouco a política de
arrocho salarial195.

A principal queixa do ministro era que a lei limitava o cálculo dos reajustes de
salários, suprimindo o poder normativo dos tribunais do trabalho. Na argumentação de
Sussekind, a política desejada pelos ministros do Planejamento e Fazenda era evitar os
aumentos exagerados. Contudo, a alteração na legislação desrespeitava a Constituição
de 1946196.
Na fala de Sussekind pode-se depreender que o projeto da área econômica foi
aprovado com a concordância do Congresso Nacional, prejudicando os trabalhadores e
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suprimindo o poder da Justiça do Trabalho. Porém, a tramitação do processo e os
argumentos levantados apresentam outra faceta de como se chegou a esse resultado
final.
Durante a reunião que questionou Moacyr Velloso sobre o projeto, Maximo
Martinelli Júnior, representante da junta governativa da Confederação dos
Trabalhadores em Empresas de Crédito, afirmou que “há e tem havido grande número
de reajuste. Entretanto, a maioria absoluta deles não tem representado aumento, nem
sequer em função das estatísticas oficiais, sabidamente otimistas”197. Para o sindicalista,
a afirmação de Velloso de que haveria reajuste não garantia que ele seria positivo para o
trabalhador. Raimundo Nonato da Costa Marques, presidente da Confederação Nacional
dos Empregados do Comércio, protestou que “o Sr. Presidente da República, através de
sua mensagem, está contrariando a suas próprias palavras de 1º de maio do ano passado,
na Praça da Sé, de que as conquistas dos operários não sofreriam restrições, suas
palavras não estão sendo atendidas”198. Nenhuma das explicações sobre as vantagens do
projeto de lei oferecidas pelos representantes do governo convenceu os parlamentares e
os sindicalistas, que conclamaram a troca da proposta pelo substitutivo apresentado pelo
deputado paulista Herbert Levy (UDN)199.
Ao comentar o substitutivo, Sebastião Santana informou que, apesar das
emendas positivas, discordava da proposta de reajuste a cada seis meses, caso fosse
preciso, justificando que o sacrifício era “também necessário, que se pede à classe
trabalhadora, aos empregados. Que haja estabilidade de relações na empresa no período
de um ano, para (...) que mantenham seus preços durante um período de tempo”200.

O substitutivo

A exposição de motivos do projeto de lei n.º 7 de 1965, enviado ao Congresso
Nacional pelo Poder Executivo, resumia as explicações fornecidas por Moacyr Velloso e
Sebastião Santana, e afirmava que o governo estava empenhado em combater a inflação
com uma política salarial “coerente e uniforme”, no setor público e privado. No entanto,
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apesar dos tribunais do trabalho terem aceitado, de modo geral, o espaçamento de um
ano para novos acordos salariais no setor privado, “na falta de uma legislação
adequada” eles concederam, em alguns casos, aumentos superiores ao custo de vida201.
O projeto pretendia vincular-se à Lei de Greve, ao mesmo tempo em que
ajustava os aumentos salariais a critérios estabelecidos através de prejulgados do TST
ou da ação do Conselho Nacional de Política Salarial e do Departamento Nacional de
Emprego e Salários do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O primeiro ponto
de discordância sobre o projeto original era a vinculação da abertura do dissídio com o
mesmo quórum estabelecido na Lei de Greve. Para o relator, não era adequada essa
exigência tendo em vista que “o Estado deve assegurar maiores facilidades à suscitação
dos dissídios coletivos na Justiça competente, para que as restrições não se constituam
em estímulo aos movimentos grevistas, cujas consequências são sempre aleatórias e,
pois, imprevisíveis”202. O segundo item retirava a autonomia dos tribunais regionais,
pois limitava suas sentenças às decisões previamente tomadas em instância superior.
Ainda sob esse prisma, não se pode deixar de ressaltar a inconveniência e
mesmo a ilegitimidade da regra que se procura estabelecer, impondo ao
Tribunal Superior do Trabalho, inconstitucionalmente, a obrigação de fixar,
através de pré-julgados, normas e critérios a serem seguidos pelos Tribunais
Regionais, esquecendo-se das condições das peculiaridades de cada região
deste vasto país que somente o julgador integrado no ambiente de cada uma
delas pode inteirar-se dos problemas que aflige o trabalhador e prejudicam o
desenvolvimento do capital. E as Cortes Trabalhistas Regionais se retiraria,
por completo, ante esses pré-julgados, a competência de proferir, como lhes é
assegurado, sentenças de caráter normativo, passando, então, a funcionar
como autênticos divulgadores de decisões superiores203.

Sobre o cerne do projeto, as regras para o reajuste, a proposta governamental
limitava “ao índice resultante da reconstituição do salário real médio, nos últimos vinte
e quatro meses”, gerando perdas na remuneração do trabalhador. Para Levy,
a reconstrução do salário real fixo, por meio da aplicação das taxas do
aumento do custo de vida, por ser inconciliável com a política de combate à
inflação, não aconselha ir ao oposto de se pretender diminuir salários de
forma a afetar o padrão de vida dos trabalhadores e seus familiares (...),
hipótese que consideramos inviável e inadmissível ao recordamos as palavras
do Exmo. Presidente da República, ‘que a revolução não foi feita para tirar os
direitos dos trabalhadores, mas, sim, para ampliá-los’204.
201

Ibidem, p. 2183-2184.

202

Ibidem, p. 2185.

203

Ibidem, p. 2187.

204

Ibidem, p. 2188.
79

O projeto original recebeu 56 emendas, sendo as duas primeiras, projetos
substitutivos, um de autoria do deputado Herbert Levy (UDN/SP) e o outro do deputado
Geremias Fontes (PTB/RJ). Com a aprovação prévia da primeira proposta, a maioria das
emendas que faziam referência ao projeto original foram rejeitadas. Apesar de não ter o
seu substitutivo contemplado, acredito ser importante destacar que os dois principais
argumentos utilizados por Fontes para rejeitar a proposta governamental foram a
redução do salário, sacrificando ainda mais à classe trabalhadora, e do poder da Justiça
do Trabalho.
No substitutivo de Levy foi retirado o artigo que fazia referência à Lei de Greve,
pelos motivos supracitados, e incorporados, parcialmente, dois pontos do projeto
original, um sobre a normatização de dissídios da Marinha Mercante, dos Portos e da
Rede Ferroviária Federal e outro sobre a possibilidade de outros órgãos colaborarem
com a Justiça do Trabalho com o fornecimento de índices.
No entanto, o artigo 2º se tornou objeto de contenda entre Sussekind e a área
econômica e entre o Executivo e o Legislativo. Um dos principais pontos que levaram à
aprovação do substitutivo foram os critérios adotados nesse artigo para o reajuste do
salário.
Art. 2º. A sentença tomará por base o índice resultante da reconstituição do
salário real médio da categoria nos últimos vinte quatro meses anteriores ao
término da vigência do último acordo ou sentença normativa, acrescido da
metade da taxa prevista para a inflação nos doze meses subsequentes,
adaptadas às situações configuradas pela ocorrência conjunta ou
separadamente dos seguintes fatores:
a) Repercussão dos reajustamentos salariais na comunidade e na economia
nacional
b) Adequação do reajuste às necessidades mínimas de sobrevivência do
assalariado e sua família.
§ 1º A partir de um ano de vigência desta lei se acrescentará ao índice
referido neste artigo o percentual que traduza o aumento de produtividade
nacional no período de doze meses anteriores à data de proposição do
dissídio, segundo os dados do Conselho Nacional de Economia, observado o
seu ajustamento ao aumento de produtividade da empresa.
§ 2º As normas e condições estabelecidas por sentença terão vigência a partir
da data do término do acordo ou dissídio coletivo anterior205.

Tendo em vista a insistência por parte dos sindicalistas e parlamentares pela
troca do projeto original do governo por este substitutivo, é pouco crível que a redação
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desse artigo suscitasse a fúria de Sussekind, que afirmou que ele limitava os índices a
serem utilizados pela Justiça. Por outro lado, o ministro do Trabalho pode ter sido
apresentando ao projeto com os vetos impostos pelo presidente, conseguindo deste a
promessa que os itens suspensos poderiam ser reinseridos novamente após revisão. Os
vetos nesse artigo suprimiam o acréscimo da metade da taxa prevista para os doze
meses subsequentes e todo o parágrafo 2º, que garantia a retroatividade do aumento.
A lei nº 4.725 foi sancionada em 13 de julho de 1965 e, em pouco tempo, foi
considerada parcialmente inconstitucional pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST.
Ao julgar o reajuste concedido aos bancários, o TST adotou como índice o custo de
vida, não aplicando os percentuais do Conselho Nacional de Política Salarial. “Nesse
julgamento ficou claro, por outro lado, o entendimento do TST de que a Lei de
Dissídios não influi no poder normativo da Justiça do Trabalho, que continua livre para
fixar os percentuais de aumento que considere justos”206.
A Última Hora aproveitou a publicação da declaração de Sussekind afirmando
que o Ato Institucional N.º 2 não atingiria os trabalhadores, para noticiar que a pressão
dessa classe teria feito o governo modificar a lei nº 4.725/1965, iniciativa, ainda de
acordo com o jornal, partida do ministro207.
A pressão, na realidade, fez o governo enviar um novo projeto de lei reinserindo
o resíduo inflacionário e modificando a retroatividade da sentença normativa da Justiça
do Trabalho. Na exposição de motivos, informou que a razão do veto, no caso do
resíduo inflacionário, foi a inexistência de uma autoridade competente para a sua
previsão. Já sobre a retroatividade, o governo argumentou que a sentença normativa não
poderia ter eficácia pretérita208. Destacou ainda que, como o presidente não poderia
acrescentar palavras ou restabelecer o texto do projeto original, o veto deixou de prever
“o cômputo, nos reajustamentos de salário, da metade da taxa de inflação que
porventura admitida para os doze meses subsequentes”. Ao passo que o veto do
parágrafo 2º “deixou sem solução importante questão no julgamento de dissídios
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coletivos, ensejando a caracterização de ‘períodos em branco’, não contemplados pelos
reajustamentos, nas periódicas revisões salariais”209.
Os itens inseridos por Sussekind foram:
Art. 2º. (...)
c) cômputo de metade da taxa de inflação porventura admitida pelo Governo
Federal para os doze meses subsequentes, nos limites das previsões
trimestralmente comunicadas pelo Conselho Monetário Nacional, por
intermédio da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho;
d) perda do poder aquisitivo médio real ocorrida após a instauração da
instância.
e) necessidade de considerar correção de distorções salariais para o fim de
assegurar adequada hierarquia salarial ou condições de equidade social no
conjunto das categorias profissionais.
(...)
§ 2. As normas e condições estabelecidas por sentença terão vigência a partir
da data da publicação de suas conclusões no órgão oficial da Justiça do
Trabalho210.

Durante a discussão do projeto das comissões, alguns itens são alterados. A
primeira proposta aprovada foi a alteração do órgão responsável pelo cálculo da taxa de
inflação, no item ‘c’, do Conselho Monetário Nacional pelo Conselho Nacional de
Economia, permitindo que o valor pudesse ter poder de prova ao ser apresentado por um
órgão não vinculado ao Poder Executivo, evitando a validação dos interesses do
governo211. Outra emenda acrescentou um parágrafo ao artigo 2º: “O aumento salarial
será concedido, quando a empresa se encontrar em regime deficitário, mediante
majoração da tarifa na proporção necessária ou através de recursos suficientes
fornecidos pela União”212.
Quando o projeto de lei foi enviado da Câmara ao Senado, uma nova emenda,
relativa à taxa de inflação, restaurou a redação original de Sussekind, mantendo o
Conselho Monetário Nacional. No entanto, quando o texto foi colocado em votação,
houve uma rejeição da emenda, recuperando o órgão indicado na Câmara, o Conselho
Nacional de Economia213.
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Apesar da insistência dos parlamentares em manter itens balizadores mínimos,
que garantissem um reajuste que recompusesse o salário real, o presidente Castelo
Branco vetou a utilização da taxa de inflação fornecida pelo Conselho Nacional de
Economia e a garantia dos pagamentos pela União para as empresas em regime de
déficit. O veto novamente levou a lei que regulava os dissídios a não possuir nenhum
item que garantisse o reajustamento utilizando a taxa de inflação, o que, na prática, não
adiou em nada a política de arrocho salarial. Por outro lado, “as mudanças nos cálculos
salariais, forçaram os sindicatos a contratarem técnicos especializados para fundamentar
propostas e críticas”214.
Desde o início da ditadura, o plano econômico estava traçado e poucas
concessões foram feitas para a área trabalhista. Antes do lançamento oficial do PAEG,
em novembro de 1964, as políticas salariais foram colocadas em práticas, testando os
limites suportados pela classe trabalhadora e, não por acaso, vinculando-a à
regulamentação da Lei de Greve. Castelo Branco afirmou, desde o início, que garantiria
as leis trabalhistas, contanto que os trabalhadores assumissem sua parcela no sacrifício
necessário para a estabilidade financeira. Porém, quando o tema era política econômica,
a área trabalhista nunca teria garantias.
Na primeira reunião ministerial em que foi apresentado o PAEG, foi o então
ministro e futuro presidente, Costa e Silva, que levantou o problema do custo de vida e
as consequências políticas que essa medida teria215. O alerta era evidentemente sobre o
arrocho salarial. O dilema de tomar decisões que tinham como efeito imediato a pobreza
da classe trabalhadora foi encarado de diferentes formas por Bulhões e Campos.
A declaração mais dura veio de Bulhões que, em monossilábico depoimento
concedido, afirmou que os salários não foram apertados. “Não foram alargados, mas
não houve redução de salário”216. No pensamento do economista, o êxito da política
econômica dependia unicamente da liderança de homens fortes e determinados.
Num regime presidencialista, tudo depende muito do presidente. Se for um
presidente como o Castelo Branco, as pressões são inúteis, pois ele não
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atende. Se o presidente for fraco, ele atende às pressões e não leva avante um
plano de estabilização monetária. A pergunta, portanto deve ser esta: quem é
o presidente? É um presidente que mantém princípios ou que cede às
pressões? Se cede às pressões, não pode haver combate à inflação. Se
combate a inflação, não pode ceder às pressões217.

Não ceder a pressões seria impossível em um regime democrático, porém, a
solução se mostrava viável num governo autoritário. No entanto, a insinuação de que só
foi possível tomar essas decisões porque Castelo Branco usou métodos coercitivos fez
Bulhões bradar veementemente: “Não é isso. Não precisa haver um regime excepcional.
É preciso haver autoridade. Autoridade não é incompatível com democracia, com
liberdade. Ao contrário, a liberdade exige disciplina e autoridade”218.
Na opinião de Bulhões, não importava o regime ou os sistemas políticos, as
decisões dependiam apenas de homens. Porém, se um presidente não cede nunca, ele
poderia ser derrubado. “Um presidente só pode ser derrubado com impeachment, e o
Congresso não iria dar o impeachment pelo fato de o presidente ser enérgico. Nunca
ocorreu isso. (...) Acreditem no seguinte: são os homens que dirigem as coisas, não os
regimes”219.
Uma passagem do depoimento de Bulhões sobre a política econômica no
período da ditadura sintetizou seu pensamento. Sabendo que, na execução de uma
política de estabilização, o primeiro passo era a contenção de despesas públicas, fato
que poderia acarretar em “fome, desabrigo, enfim, sofrimento” para as classes pobres,
ao passo que, “para os ricos, essa contenção [era] tolerável”, a entrevistadora então
pergunta: “esse problema se coloca para o senhor?”
Bulhões: A pergunta é meio esquisita. Porque as decisões de cortar as
despesas públicas são sempre de prazo curto, são praticamente decisões de
não aumentar despesas, e sempre no sentido de não possibilitar que no
orçamento futuro haja verbas para assistência social, para investimentos.
Portanto, a afirmação de que a manutenção da moeda estável agrava a
situação dos pobres parte daqueles que não querem combater a inflação. E
existe muita gente assim mesmo. Não querem combater a inflação, e então
dizem que lutar contra ela é empobrecer os pobres. Mas isso é uma asneira
tão grande que eu não quero nem conversar sobre esse assunto220.
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Já Roberto Campos procurou se defender das críticas sobre o PAEG em duas
frentes. O primeiro argumento admitia que a aplicação da fórmula de reajuste salarial
levou a “um declínio temporário do nível do salário mínimo real e, indiretamente, do
salário médio urbano”, fato sequer admitido por Bulhões. Porém, para Campos esse
declínio “pareceria um alto preço se os governos anteriores, de Quadros e Jango, não
tivessem feito a mesma coisa, com exceção que não fizeram as reformas estruturais a
longo prazo”221. Ou seja, realmente houve arrocho salarial, mas ele não teria sido uma
exclusividade do governo militar, podendo-se ainda argumentar que, em contrapartida,
pelo menos, foram feitas reformas.
A alegação de que os trabalhadores foram iludidos pelo governo João Goulart
com altos reajustes salariais, que eram corroídos pela inflação, era quase um mantra,
sempre repetido quando fosse necessário defender a política econômica. Viana Filho222
afirmou que os trabalhadores “precisavam ser desintoxicados a fim de compreenderem
quanto haviam sido iludidos com promessas irrealizáveis”, e o próprio Castelo Branco
reforçou que a “ilusão dos assalariados, habituados a reclamos salariais desvinculados
da produtividade” teria gerado uma espiral de preços223. Nos planos de Campos, os
reajustes salariais deveriam estar vinculados a índices de produtividade, pois, nesse
caso, a riqueza total produzida era benéfica para todo o sistema produtivo.
Uma das principais consequências dessa política salarial, segundo o economista
Albert Fishlow224, seria a “destruição do proletariado urbano como uma ameaça
política, e o restabelecimento de uma nova ordem econômica, engendrada para a
acumulação de capital privado”. Por outro lado, Campos, confirmando as afirmações de
Sussekind, afirmava que a fórmula salarial eliminava “a aristocracia do proletariado”,
que baseava sua capacidade reivindicatória nos sindicatos politicamente fortes.
Portanto, o governo buscaria beneficiar a todos, inclusive aqueles trabalhadores não
sindicalizados225.
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Lucas Lopes, ex-ministro dos Transportes e da Fazenda e ex-presidente do
BNDE, no entanto, alertou que “o programa de desenvolvimento tem que ser mais do
que formulação lógica, ordenada e clara, de políticas, métodos e objetivos – tem que ser
também clima emocional de entusiasmo. Tem que levar ao povo a convicção de que está
se lutando por algo que vale a pena”. A classe trabalhadora teria que ter certeza de que o
seu sofrimento seria recompensado “por novas perspectivas e pela garantia de que o
Brasil de amanhã será melhor para seus filhos”226.
O segundo argumento defendia que o governo não era insensível às questões
sociais e trabalhistas, não desejando, portanto, “extermínio do proletariado urbano, o
que se propunha era a criação de um ‘novo trabalhismo’”.
No novo trabalhismo, o horizonte de reivindicação se deslocaria da obsessiva
reivindicação de salários nominais para diferentes formas de salário indireto:
acesso à habitação, à educação, à saúde e saneamento, através de
investimentos ‘sociais’ do governo227.

Nesse sentido, a “contenção do salário monetário era compensada por variadas
formas de salário indireto para as quais se procurava despertar a atenção dos
sindicatos”. O novo trabalhismo, citado por Campos, foi oficialmente proposto no final
de 1966, mas, como o PAEG, vinha sendo implantando antes de ser anunciado
publicamente. A formulação das políticas do novo trabalhismo se intensificou após a
saída de Sussekind que, por sinal, sequer foi mencionado nos livros de memórias de
Campos ou de Bulhões, apesar do primeiro abordar extensamente o período em que foi
ministro de Castelo Branco. Talvez o ministro estivesse atravancando os planos do setor
econômico, com o seu afã de “impedir o desmoronamento da legislação trabalhista”228.
Um fato era certo, se, por um lado, Sussekind pode ter resistido a aplicar com
rigidez a política salarial, por outro, como veremos, ele não criou empecilhos para os
expurgos e intervenções sindicais, as quais acreditava terem corrompido o projeto de
Vargas.

O fracionamento do 13º salário
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Outro problema para a dupla econômica Campos-Bulhões era o 13º salário que,
dobrando as folhas de pagamento em dezembro, causaria prejuízo às empresas
“obrigando-as a empréstimos bancários, com repercussão no custo da produção”,
gerando também expansão monetária e consequente empuxe inflacionário. Haveria
ainda um suposto complicador de ordem psicológica, pois, como nos descreve Viana
Filho, “transmitia a impressão de salário sem esforço”, argumento que revela a
impressão que a ditadura tinha das conquistas trabalhistas229.
Os ministros do Planejamento e Fazenda propuseram a extinção do 13º salário,
por ser muito oneroso. O valor correspondente poderia ser convertido em uma
gratificação por produtividade, porém a proposta apresentava problemas práticos, como
a dificuldade de cálculo da taxa, conforme argumentos expostos na política de reajuste
salarial. Outra opção era dividir o valor em 12 vezes, acrescendo o montante no salário
corrente, mas teria a desvantagem de, talvez no futuro, despertar a reivindicação de
restauração do 13º salário.
Por outro lado, Sussekind afirmou que “politicamente e para o conceito de
Revolução para o meio operário, não era aconselhável a extinção de direitos trabalhistas
já existentes”230. Pretendendo reduzir os atritos com a classe trabalhadora, o presidente
chamou o ministro do Trabalho e solicitou uma saída. A solução de Sussekind foi dividir
a gratificação em duas parcelas, uma paga em dezembro e outra por ocasião de férias do
trabalhador, em janeiro, ou entre fevereiro e novembro, a critério do empregador.
A fim de sondar a reação sobre o tema, algumas notas foram lançadas nos
jornais, insinuando que o governo estava estudando a divisão do 13º salário.
Rapidamente as opiniões contrárias apareceram, levando Sussekind a afirmar que o
projeto não seria enviado ao Congresso e que a legislação sobre o assunto permaneceria
inalterada231.
Não demorou muito, o governo novamente voltou a discutir o fracionamento.
Quando Sussekind foi chamado à Câmara para dar esclarecimentos sobre o reajuste do
salário mínimo, os parlamentares aproveitaram a oportunidade para questioná-lo,
afirmando que “há muitos meses, balões de ensaio estavam à mostra. Houve
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desmentidos, até do Sr. Presidente da República, em reunião na Delegacia Regional do
Trabalho de Fortaleza, realizada nos primeiros dias de setembro do ano passado”232.
Sussekind, em resposta, afirmou que o presidente havia sido mal interpretado, tendo, na
realidade, declarado na ocasião que não partiria o 13º “às vésperas de pagá-lo, no
momento em que se configurava expectativa de direito para os trabalhadores”233.
O principal argumento para o não parcelamento era que, diante do aumento da
inflação e congelamento dos salários, a “segunda metade seria paga com dinheiro
aviltado. Além disso com a menor quantia recebida de cada vez, o seu aproveitamento
seria menor, sem falarmos na pretendida legalização da reivindicação patronal, de
anular gratificações anuais tradicionalmente pagas”234.
Evidentemente, a ação visava atender aos objetivos dos empresários e não da
classe trabalhadora, “daí o seu repúdio que vem recebendo de suas entidades de
classe”235. Sussekind não negou que, quando consultadas, quase todas as confederações
se manifestaram contra o projeto do governo, acrescentando que “isto caracteriza uma
autonomia sindical e quer dizer que o Governo não chamou as confederações para dar
ordens no sentido de aprovar aquele projeto, mas solicitou o pronunciamento
verdadeiro, criterioso e autêntico das entidades sindicais, cujos argumentos serão
examinados pelo governo”236.
As confederações eram contra, mas, uma vez que já se havia adiado o
parcelamento por um ano, em atenção à repercussão que isso teria nos primeiros meses
do golpe, e como a concessão de protelar já havia sido feita, o governo recusou manter
seus planos econômicos reféns da vontade da classe trabalhadora.
O anúncio do envio de projeto de lei para o Congresso foi realizado no dia 1º de
maio de 1965, em uma solenidade do Dia do Trabalhador, quando Sussekind entregou o
“memorial das Confederações Nacionais dos Trabalhadores, por ele exigido, aceitando
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o parcelamento do 13º salário”237. Na versão de Viana Filho, Castelo Branco, “convicto
de ser mais importante convencer e conquistar opiniões do que usar a força da
autoridade, (...) procurando apoio para as iniciativas que lhe pareciam benéficas aos
trabalhadores”, requereu que as confederações propusessem a divisão do 13º. A
explicação fornecida por Viana era que o presidente estava preocupado com a
possibilidade de críticas e não queria se desgastar ainda mais diante dos
trabalhadores238. Sendo assim, o subterfúgio utilizado pelo presidente foi fazer com que
os representantes dos trabalhadores apresentassem o projeto de parcelamento como se
este fosse um apelo da categoria. Castelo Branco não teria sua imagem afetada,
transferindo as possíveis críticas para os sindicalistas. Contudo, para estes, a entrega do
memorial contradizia suas declarações públicas, contrárias ao projeto.
A Folha de São Paulo reproduziu o discurso oficial do governo ao abordar o
assunto, informando ainda que as confederações concordavam com o parcelamento,
contanto que não houvesse o teto para o seu pagamento, ponto que foi retirado do
projeto original239. A Última Hora, muito menos condescendente, repercutiu as falas de
Sussekind após o anúncio.
Num estilo tragicômico e ignorando as imensas dificuldades que estão
vivendo os assalariados, recomendou-lhes que façam inversões no mercado
de capitais, comprem letras de câmbio para prevenir-se contra a inflação e,
sobretudo, que comprem agora, pois os preços vão subir muito mais. (...)
O curioso é que o Ministro do Trabalho é um dos principais executores da
mesma política do Governo quando se refere à contenção do salário. Aí ele
está coerente, inclusive com o Ministro da Fazenda que recentemente
recomendou às senhoras da CAMDE que o ajudem a evitar o aumento dos
salários. Isso o Ministro entende, mas não associa poder aquisitivo com
aumento de salários. Para ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por
isso, sendo um dos campeões do congelamento salarial, vem agora
recomendar investimentos em letras de câmbio e o 'slogan' do 'compra já',
para os assalariados, sem aumento há cerca de um ano, quando o custo de
vida se elevou a mais de 90%240.

O jornal ainda criticou a contraditória ‘análise econômica’ do ministro que
afirmou que o parcelamento seria bom, pois os trabalhadores receberiam uma parte com
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aumento e poderiam gastar mais, ao mesmo tempo em que seria bom para a política
anti-inflacionária, pois eles não gastariam tanto em dezembro.
Um 'blaque' a análise econômica do Ministro do Trabalho, mas 'blaque' cruel
com a miséria do povo. Por isso, estamos vendo na fisionomia do Ministro
Roberto Campos, além de um sorriso irônico de análise econômica, também
um ríctus de preocupação, pois na verdade não é a primeira vez que os
colegas do Governo (ver discursos do Presidente da República) não entendem
a sua política, embora a mencionem sempre, exaltando-a com entusiasmo241.

O Correio da Manhã também censurou Sussekind por insinuar que o
parcelamento seria positivo, pois os trabalhadores poderiam empregar “a metade do 13º
na compra de objetos de uso pessoal, e até em carne seca, pela razão de melhor se
adquirir esses produtos agora do que pagar mais caro no mês de dezembro”. No meio
sindical a afirmação foi tida “como um indício seguro de certeza governamental da
impossibilidade de ser posto um freio no processo de majoração dos preços dos gêneros,
serviços e utilidades”242.
No dia 20 de maio, o projeto de lei foi enviado ao Congresso, sendo
transformado na lei nº 4.749, em 12 de agosto. Durante a sua tramitação na Câmara e no
Senado, uma única alteração foi feita no projeto de lei original, a inserção do parágrafo
único ao artigo 1º, que previa a obrigatoriedade do pagamento em dobro para quem não
cumprisse o prazo previsto do pagamento da segunda parcela até o dia 20 de
dezembro243. Ao passar para a sanção presidencial foi, obviamente, vetado. O projeto
objetivava evitar o aumento da folha de pagamento e o parágrafo queria garantir, através
de uma punição econômica, que os empresários não burlassem a lei. Ao governo não
interessava assegurar que a classe trabalhadora não fosse prejudicada, sendo clara, por
outro lado, a conveniência de não punir o empresariado em caso de descumprimento.
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Capítulo 2 – A força da repressão nos sindicatos e no ministério
As intervenções sindicais aconteceram desde o primeiro dia da ditadura. Não foi
necessária sequer a oficialização da posse de Arnaldo Sussekind como ministro do
Trabalho para que os membros de diretorias sindicais fossem perseguidos e presos, os
sindicatos invadidos e seu aparelhamento físico destruído ou apreendido. Considerandose o temor dos golpistas da instalação de uma “República Sindicalista”244 não
surpreende os militares terem mirado desde o início os sindicatos. A palavra de ordem
era prender, apreender, intervir e depois informar ao Ministério do Trabalho.
Para analisar a ação repressiva da ditadura nos sindicatos, irei detalhar na
primeira parte desse capítulo o procedimento adotado pelo ministério para o
encaminhamento dos processos de intervenção. O caminho burocrático percorrido nas
seções e departamentos revela parte da estrutura interna ministerial, mas também
evidencia quem decidiu sobre as cassações e quais foram os argumentos apresentados.
A presença de militares como interventores nos sindicatos não deve ser encarada
com surpresa. Muitos deles estavam, inclusive, no imediato pós-golpe, ocupando
cadeiras de delegados regionais do trabalho nos estados. Mas a repressão, contudo, não
ficou restrita aos sindicalistas, pois os funcionários do próprio Ministério do Trabalho
também foram investigados e perseguidos. Afinal, para alguns golpistas, o órgão era
muitas vezes o responsável pela “agitação”. Nesse sentido, a segunda parte desse
capítulo abordará os expurgos realizados no ministério.
Dentro desse cenário, buscarei entender quais seriam os objetivos do regime ao
afastar toda a oposição dentro e fora do ministério, na tentativa de montar um novo
corpo sindical conivente com as instruções emanadas do governo e ao mesmo tempo
disposto a implantar o novo trabalhismo.
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Todos são culpados até que se prove o contrário: as intervenções nos sindicatos.
Nos primeiros meses no cargo de ministro, o nome de Sussekind, quase sempre
era citado pela imprensa em notícias que abordavam as intervenções. Previsto na CLT e
utilizado pelos governantes mesmo antes do golpe de 1964, o ato de intervir era visto
como medida extrema e que necessitava cautela na sua aplicação.
O artigo 528 da Consolidação previa que
ocorrendo dissídios ou circunstâncias que perturbem o funcionamento do
sindicato, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá nele intervir,
por intermédio de delegado com atribuições para administração da associação
e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o
funcionamento245.

No primeiro momento após o golpe não foi aplicada a legislação que regulava
crimes contra a ordem política e social, o ministério utilizava preferencialmente a
prerrogativa do artigo 258 para afastar, “preventivamente” a diretoria sob suspeita.
Sussekind ressaltava que tinha à sua disposição o artigo 29, que permitia fechar por seis
meses sindicatos que tivessem cometido crimes contra a ordem política e social, mas
que optou por não utilizá-lo246. Essa escolha não se deu inocentemente, fechar o
sindicato poderia levar a uma situação de total instabilidade nas entidades, com a
articulação da classe trabalhadora contra essa ação. Ao mesmo tempo, manter os
sindicatos funcionando servia melhor aos planos dos golpistas que poderiam, assim,
utilizar a máquina administrativa na tentativa de controlar a classe trabalhadora,
influenciando suas demandas e formas de reivindicação.
Em tese, na visão do ministério, após as investigações e o parecer do interventor,
ou os diretores poderiam retornar à entidade ou se convocava nova eleição no prazo de
noventa dias.247 No entanto, esse prazo contrastava com o tempo necessário para
analisar os processos, extrapolando em muito a data estipulada para a liberação das
entidades. Outra controvérsia é a aplicação deste prazo. Evaristo de Moraes Filho
entendia que os sindicatos não deveriam ficar mais do que isso sob intervenção, ou seja,
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o prazo deveria ser contado a partir do momento em que a diretoria era afastada e não
do final da investigação. Aqueles sindicatos que tivessem extrapolado esse limite
deveriam entrar com mandado de segurança para garantir a sua volta à regularidade248.
Em 1966, durante uma “operação tartaruga” no porto de Santos, o artigo 528 foi
alterado para que “motivos relevantes de segurança nacional” também fossem utilizados
como razão para a intervenção, ampliando-se, ainda, o alcance da medida, com a
substituição do termo “sindicato” por “entidade sindical”249.
Kenneth Erickson250 menciona que 280 entidades, entre sindicatos, federações e
confederações, de trabalhadores e patronais, sofreram intervenções de 1938 a 1960.
Destas, 77,5% ocorreram apenas nos anos de 1947251 e 1948, durante o governo Dutra,
que promoveu uma importante alteração na CLT, ao proibir a atividade políticopartidária nos sindicatos252. Já em relação ao número de entidades que sofreram a
interferência do ministério durante a ditadura de 1964, ainda não há um consenso na
historiografia.
A pesquisa de Argelina Figueiredo253 indicou que o Ministério do Trabalho
praticou 536 intervenções254, entre 1964 e 1970, em sindicatos, federações e
confederações. Sendo desse total 433255 (80,6%) ocorridas em 1964 e 1965. Tanto Celso
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Frederico256 como Leôncio Rodrigues257 utilizaram os dados apresentados por Argelina
em suas pesquisas, passando a ser citados em diversos outros trabalhos. Os dois autores
e o número de 536 intervenções aparecem, inclusive, no Relatório Final da Comissão
Nacional da Verdade, no capítulo que trata das violações de direitos humanos dos
trabalhadores258. No entanto, a informação apresentada no Relatório aparece de forma
equivocada:
Somente em 1964, 409 sindicatos e 43 federações sofreram intervenção do
Ministério do Trabalho. Entre 1964 e 1970, foram efetuadas 536 intervenções
sindicais – das quais 483 em sindicatos, 49 em federações e em quatro
confederações. Do total de intervenções realizadas pelo Ministério do
Trabalho durante esse período, 19% foram efetuadas em 1964 e 61% em
1965 (80,6% do total), isto é, uma marca de 433 intervenções em apenas dois
anos, aliada à cassação de 63 dirigentes sindicais, à intervenção em quatro
confederações e 45 federações259.

A primeira sentença alega que 452 (considerando a soma entre sindicatos e
federações) entidades sofreram intervenção apenas em 1964, apesar de a autora
apresentar para o biênio 1964/1965 o número de 428 (383 sindicatos e 45 federações)
entidades. Ou seja, o número para o biênio é inferior ao de 1964. Quando é apresentada
a proporção das intervenções, nas sentenças seguintes, o erro fica mais explícito, pois
seria matematicamente impossível que 452 (número da primeira linha) de 536 entidades
correspondessem a 19% do total. O número correto, tendo por base os dados
apresentados por Argelina, seria de 102 intervenções em 1964 (19%) e 326 em 1965
(61,1%), totalizando 428 sindicatos e federações. Somando as quatro intervenções
ocorridas nas confederações, temos um total de 432 (ou 433 = 80,6%).
Erickson se baseou na pesquisa realizada por Argelina, porém apresentou
números diferentes para o mesmo período. Esse autor considera que o número de
intervenções em 1964 foi de 457, compondo esse total 409 sindicatos, 43 federações e 5
confederações e, para o ano seguinte, 80 sindicatos e federações (não havendo nenhuma
256
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intervenção ocorrida em confederações). O valor para o biênio seria de 537 entidades,
superando os dados de Argelina, que aponta 536 intervenções para o período de 1964 a
1970. O número apresentado para 1964 foi retirado de um discurso de Sussekind, e o
dos anos seguintes dos cálculos de Argelina, explicando a diferença de dados para o
biênio inicial.
Por outro lado, Maria Helena Moreira Alves260 apresenta que, entre 1964 e 1970,
1.045 entidades sofreram intervenção, segundo dados retirados do Diário Oficial da
União. Desse número, cerca de 80% (831) ocorreram nos dois primeiros anos pósgolpe. Próximos a essa cifra, estão os dados de Heloísa de Souza Martins261 que indica
para o mesmo biênio 761 intervenções. No entanto, essa autora considerou apenas os
dados contabilizados até abril de 1965, retirados da declaração de Sussekind no
Congresso.
A fala do ministro do Trabalho em 1965 pode ser considerada a mais sólida para
o balizamento da pesquisa, pois, diante da grande rejeição das medidas econômicas e da
pressão dos trabalhadores para a liberação dos sindicatos, não seria coerente Sussekind
apresentar um número maior de intervenções do que as que realmente ocorreram. No
Congresso Nacional o ministro é pressionado para que as entidades fossem liberadas e
precisa, inclusive, admitir que intervieram em sindicatos que nada tinham de
irregular262.
Diante da disparidade desses números, acredito que a hipótese apresentada por
Argelina, mas nunca citada, para números mais baixos para 1964 é convincente:
A maior incidência no ano de 1965 explica-se pelo fato de que foram
encontrados nesse ano os atos relativos a prorrogações de intervenções.
Informações de jornais e a confrontação com o ano do processo relativo a
essas prorrogações nos autorizam a afirmar que a maioria das intervenções
publicadas em 1965 foi efetuada realmente em 1964, por processos que
foram formalizados apenas nesse ano. Não foi possível, no entanto, precisar a
quantidade exata de intervenções efetuadas nos anos de 64 e 65, optando-se
assim, pela utilização apenas da data de publicação no Diário Oficial263.
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Como veremos nos processos apresentados nesse capítulo, muitas vezes
iniciados em 1964 e finalizados apenas em 1965, o caminho burocrático a ser percorrido
dentro da máquina administrativa frequentemente extrapolava os prazos exigidos na
legislação. No entanto, com o afastamento da diretoria (parcial ou total) e a nomeação
do interventor, a entidade já estava com as suas atividades normais suspensas,
caracterizando a intervenção. Nesse sentido, apesar de ambas as autoras pesquisarem na
mesma fonte, o Diário Oficial da União, podemos utilizar os números apresentados por
Moreira Alves, que considerou não apenas as intervenções formais, mas também a
destituição de diretorias, anulação de eleições e a dissolução de entidades como
métodos, na prática, intervencionistas. Além disso, os números apresentados para 1964
parecem compatíveis com outras fontes, como, por exemplo, os discursos de Sussekind.
No entanto, é um consenso entre os autores (e, inclusive, para Sussekind) que as
intervenções tiveram, para além do caráter quantitativo, um componente qualitativo. As
intervenções ocorreram, seletivamente, nos maiores e mais mobilizados sindicatos,
federações e confederações. O ministro alegou que, na verdade, a escolha dessas
entidades não foi feita pelo governo, mas pelos próprios grupos de esquerda que as
selecionaram em virtude do seu maior poder de alcance, devido ao grande número de
associados264. Num irônico jogo de palavras, Sussekind transporta a ‘culpa’ da
intervenção para a ‘esquerda’, confirmando o discurso golpista segundo o qual a
ditadura foi uma reação às reformas que João Goulart queria implementar e que teriam,
como objetivo final, aproximar o país do modelo econômico comunista.
Não existem muitos registros dos processos de intervenção sindical. Boa parte
destes processos podem ter sido encaminhados para o Ministério do Trabalho, primeiro
no Rio de Janeiro e, posteriormente, em Brasília, com a completa transferência da sede
do ministério, na década de 1970. Sabe-se, porém, que uma pequena parte, quase ínfima
diante do universo de intervenções, foi transferida para o Arquivo Nacional e sobre estes
processos optei por desenvolver minha análise265.
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Os trinta processos sobre as intervenções em 35 entidades266 aqui analisados
cobrem quase todas as regiões do Brasil com a intenção de, através de uma amostragem
nacional, esquadrinhar possíveis procedimentos padrões de despacho e tomada de
decisões. Os indícios encontrados nesses processos podem ser lidos à luz da microhistória, com vistas a enxergar na rotina administrativa os argumentos da repressão, o
silenciamento dos acusados e a necessidade de enquadrar a singularidade de cada
entidade sob uma aura de legalismo267.
Os três estados que apresentam o maior número de intervenções, Rio Grande do
Sul, Mato Grosso do Sul e Ceará, foram aqueles nos quais as delegacias regionais do
trabalho sofreram uma repressão direta das forças armadas, especialmente do Exército.
No RS e no CE é possível depreender dos processos que a própria delegacia sofreu
intervenção militar. Nesse sentido, os números abaixo apenas indicam a distribuição
geográfica dos casos analisados, não podendo ser utilizados para a compreensão do peso
da repressão em cada estado. A explicação mais plausível para a concentração nesses
estados está vinculada, talvez, ao papel desempenhado pelo Exército que, ao não
compreender os procedimentos e rotinas das delegacias regionais, encaminhou todas as
informações das intervenções em um único processo.
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Gráfico 1: distribuição das intervenções por estado

Fonte: Processos de intervenção. Fundo Ministério do Trabalho. Arquivo Nacional

As intervenções têm, em sua maioria, sua data inicial no período em que
Sussekind era ministro, porém a sua lenta tramitação somente se encerrou, em alguns
casos, no final do governo Castelo Branco. A morosidade burocrática e interesses
políticos atrasaram eleições, prorrogando mandatos de juntas governativas para além do
limite permitido pela legislação e, por vezes, quando o assunto em discussão no
processo finalmente era decidido pelo ministério, no sindicato o tema já havia sido
superado. Sussekind utilizou toda a força da CLT, que ajudou a criar, para eliminar as
vozes dissonantes e, em especial, os sindicalistas vinculados ao CGT e outras
organizações trabalhistas que não eram regidas pela legislação em vigor.
No mesmo ano da publicação da CLT, 1943, foi aprovado o regimento do
Departamento Nacional do Trabalho – DNT que, praticamente, se manteve inalterado
até a reforma ministerial de 1974. Um dos principais setores do Ministério do Trabalho,
o Departamento tinha por fim “promover e executar, pelo estudo, coordenação e
fiscalização nos termos da legislação em vigor e nos das convenções internacionais ou
tratados a que o Brasil esteja ligado à proteção ao trabalho e à organização sindical em
todo o seu sentido jurídico e social”268. O DNT era composto pelo Serviço de
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Identificação Profissional, cuja função era identificar e qualificar o trabalhador por meio
da carteira profissional, organizar um cadastro profissional dos trabalhadores no âmbito
nacional, e controlar a identificação dos registros profissionais nas repartições estaduais;
por uma Divisão de Organização e Assistência Social (DOAS); uma Divisão de
Fiscalização e, por último, uma Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho.
Para a compreensão dos processos burocráticos vinculados às intervenções,
focaremos nas atividades da DOAS, que tinha por competência “promover a
organização sindical, exercer o controle das atividades sindicais, e orientar a colocação
dos trabalhadores por intermédio das agências de colocação dos sindicatos”. A Divisão
era composta pelas: Seção de Organização e Registro Sindical (SORS), que controlava
o registro das entidades, além de instruir os processos de reclamações contra atos das
administrações sindicais; Seção de Assistência Sindical (SAS), que prestava
esclarecimentos às entidades sobre o cumprimento da lei e dos estatutos; Seção de
Controle Contábil (SCC), que controlava, examinava e aprovava toda parte financeira
das entidades sindicais, podendo ainda propor a cassação da carta de reconhecimento do
sindicato em caso de, por deficiência da receita, não se achar em condições financeiras
que o habilitem a exercer as suas funções; e Seção de Colocação dos Trabalhadores
(SCT), que coordena as “ofertas de trabalhadores cujas categorias profissionais não
estejam constituídas em sindicato” e controlava as agências mantidas pelos
sindicatos269.
Sob essa estrutura administrativa ministerial foram instruídos os processos de
intervenção sindical. Sabendo que a estrutura se manteve constante, selecionei alguns
processos do período anterior ao golpe, buscando entender quais eram os procedimentos
administrativos rotineiros adotados pelo ministério270. Esses processos visam balizar a
discussão sobre os procedimentos que foram adotados no período ditatorial.
A intervenção

não

era

uma

ferramenta

que

poderia

ser

utilizada

indiscriminadamente e, portanto, o uso da palavra intervenção foi omitida no processo
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do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Amazonas271, em 1956. Depois de ficarem
cinco anos sem diretoria e, portanto, sem eleições ou prestação de contas, os associados
pedem a intervenção para que a junta governativa proceda a novas eleições. O delegado
regional do trabalho se adianta e determina em novembro deste ano a intervenção por
noventa dias, “ad referendum” do ministro. Nesse período deveriam ser convocadas
novas eleições. A portaria ministerial só é publicada em julho do ano seguinte, portanto
já encerradas as atividades da junta, com o seguinte despacho: “ratifico ato do Delegado
Regional do Trabalho, designando Junta Governativa junto à entidade em apreço”.
Apesar do processo não apresentar mais nenhum registro, podemos supor que a não
utilização da palavra intervenção e o longo tempo decorrido para a publicação da
portaria indicariam que o ministro, Parsifal Barroso, pode ter optado por esperar que o
trabalho da junta tivesse terminado para referendar a decisão do delegado.
O entendimento de que a intervenção era um ato excepcional e que, portanto,
não poderia ser praticado sem antes uma investigação também aparece no processo do
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Cuiabá. Em março de 1957, o
mandato da sua diretoria encerrou-se sem a convocação de novas eleições. Diante da
situação, o delegado regional do trabalho solicitou a intervenção. Ao ser encaminhado
ao ministério, o técnico da DOAS indicou que o processo deveria voltar à DRT, para
que esse setor fornecesse mais informações sobre a situação financeira da entidade
(relatórios e balanços) e indicações de quais associados poderiam compor uma junta,
para, depois de esclarecidos esses fatos, submeter a decisão à autoridade superior pois,
“segundo orientação deste ministério, a intervenção é aplicada como recurso
extremo”272. Em resposta, o delegado informou que, apesar da finalização do mandato
da diretoria, seus integrantes continuavam em seus cargos sem convocar eleições. Além
disso, não tinham enviado informações contábeis, relatório ou balanço anual sobre o
sindicato, informação posteriormente confirmada pelo chefe da Seção de Controle
Contábil – SCC. Sendo assim, em 22 de maio, o diretor da DOAS apontou que, diante
da total ausência de relatórios que comprovem a situação financeira ou a aplicação do
imposto sindical, e da não convocação de novas eleições, ficaria justificada a
intervenção no sindicato. A orientação foi seguida pelo diretor do DNT e endossada pelo
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ministro José Parsifal Barroso. Porém, no despacho ministerial, não aparece a palavra
intervenção, registrando apenas que o ministro delegava poderes para o delegado
regional designar representantes para administrar a entidade e normalizar o seu
funcionamento. Do caso, conclui-se que intervir numa entidade livre, em tempos
democráticos, podia ser de tal gravidade que o mero uso do termo não era recomendado.
A cautela com essa ação demonstrava a tensão entre as diretrizes do governo Juscelino
Kubitschek, que buscava uma aproximação com a classe trabalhadora ao mesmo tempo
em que desejava limitar a influência dos movimentos sociais e de João Goulart, vicepresidente da república, no Ministério do Trabalho. Nesse sentido, apesar da tentativa de
Parsifal de “evitar a participação política da classe operária através do controle
governamental das estruturas e lideranças sindicais”273, sua ação deveria ser moderada.
Em 12 de setembro de 1959, líderes sindicais escreveram para o ministério
denunciando a Confederação Nacional do Comércio, um órgão patronal, por corrupção
e desvio de verbas do Sesc e Senac. Diante da acusação, o ministro do Trabalho,
Fernando Nóbrega, pediu que a entidade prestasse esclarecimento sobre os fatos.
Passado pouco mais de um mês, o oficial administrativo indicou no seu parecer que
faltavam provas na denúncia e que a Confederação, por outro lado, provara que não
havia irregularidades na gestão dessas entidades, tendo suas contas aprovadas pelo
tribunal responsável. Portanto, o técnico informava não ter encontrado nos autos,
“elementos capazes de justificar a adoção de medida extrema”274.
A intervenção em sindicatos que não tinham o seu funcionamento regular
apareceu no Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e no Sindicato
dos Lojistas do Comércio, ambos patronais, em Cachoeira de Itapemirim, em 1957. O
processo iniciou informando que o prazo da intervenção estava finalizando, “sem que
pudesse regularizar o funcionamento dos aludidos sindicatos, apesar de ter feito
convocações para registro de chapas”275. O interventor informava que não havia
interesse, por parte dos trabalhadores, em participar da vida do sindicato e, diante desse
cenário, o diretor da SORS recomendava a prorrogação da intervenção e, caso
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persistisse o desinteresse dos associados em concorrer, seria solicitada a cassação da
carta de reconhecimento. Não foi possível saber a situação final desses dois sindicatos
patronais, pois o processo é arquivado sem maiores informações.
Esses últimos processos assinalam que a intervenção somente ocorreu quando
havia fortes indícios de que as entidades não estavam com as eleições regularizadas,
sendo que, no primeiro caso, os próprios associados contatam o órgão federal. Não
obstante, a exigência da prestação de contas e apresentação de balanços e relatórios
sugere que a parte financeira não era negligenciada no momento da tomada de decisão.
Um caso que fugiu à regra foi o do Sindicato dos Trabalhadores das Empresas
Ferroviárias do Rio de Janeiro276. Em setembro de 1954, os funcionários da Leopoldina
decretaram greve contra o governo por atraso nos pagamentos de julho e agosto. O
processo reúne diversas notas-manifestos do sindicato e notícias sobre o
encaminhamento das negociações com o Ministério do Trabalho. O único documento
oficial do órgão era a portaria de intervenção, que analisava os fatos que levaram a
deflagração o movimento grevista.
Nesse documento, o ministro esclarecia que a intenção do órgão ao divulgar a
nota oficial, via Sala de Imprensa, era ‘advertir’ os grevistas para que não iniciassem o
movimento. O aviso também era direcionado às diretorias sindicais que foram
informadas da ilegalidade da ação. Tendo em vista o agravamento da situação, com a
deflagração da greve, o ministério destituiu a diretoria e designou um interventor. Aqui,
a intervenção, acenada pela portaria, primeiro serviu de ameaça, efetivada com o avanço
da mobilização da classe trabalhadora. Não coincidentemente, quem assinou a portaria
foi Napoleão de Alencastro Guimarães, conforme já citado, um dos quatro ministros do
Trabalho cuja formação se deu no âmbito das forças armadas.
Algumas considerações podem ser feitas sobre esse caso. Em primeiro lugar
devemos notar que 1954 foi um ano conturbado no setor político e trabalhista, tendo a
paralisação ocorrido praticamente um mês após o suicídio de Vargas. O início do curto
governo Café Filho foi marcado pela nomeação de um gabinete mais conservador e com
políticas econômicas ortodoxas, afastando-se das classes trabalhadoras. Entre a
divulgação do primeiro manifesto, 16 de setembro, e a data do relatório que narrava os
fatos e explicava os motivos da intervenção, 28 de setembro, se passaram apenas 13
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dias. Outro fator que deve ter contribuído para o abreviamento do processo foi o fato da
Leopoldina ser categorizada como prestadora de um serviço fundamental, sendo
restringida ou até mesmo vetada, de acordo com o entendimento jurídico, a paralisação
das suas atividades. Não é possível afirmar a regularidade dessa rotina, a intervenção
para evitar greves, pela ausência de processos salvaguardados para análise. Ainda assim,
essa foi uma das três intervenções que ocorreram neste ano277. O Ministério do Trabalho
certamente optava por outras estratégias para interromper o movimento paredista,
recorrendo de forma excepcional à intervenção, tendo em vista o reduzido número de
vezes que essa medida foi utilizada.
Em 1963, três processos solicitavam, por diferentes motivos, a interferência em
sindicatos. O ano foi marcado por um acirramento das lutas trabalhistas e a situação
governamental pedia cautela para decisões como esta. Independente da justificativa, a
precaução era regra nesses processos. Contudo, o seu longo trâmite burocrático foi
atropelado pelo golpe em abril de 1964. Medida extrema, se antes a intervenção pedia
cuidado, a ditadura banalizou-a e transformou a não-investigação em regra.
O primeiro processo era o do Sindicato dos Carregadores de Volumes e
Bagagens em Geral278, de São Luiz, que disputava a atribuição de transporte de
mercadorias com o Sindicato dos Arrumadores. O delegado regional do trabalho
afirmava que já havia tentado, sem sucesso, inúmeros acordos entre as duas categorias e
que o processo se arrastava por mais de quatro anos. Não obstante, em 1963, os
conflitos entre os trabalhadores com “consequências sangrentas” se tornaram
incontroláveis, nas palavras do delegado, tendo este optado, “ad referendum”, pela
intervenção no Sindicato do Carregadores. A necessidade de referendo do ministro era
essencial para validar o ato, pois, de acordo com a CLT, a intervenção só poderia ser
decretada por ele. Um telex enviado do gabinete do ministro Almino Affonso para a
DRT sugeriu que a ação não era bem-vinda e determinava “sustar quaisquer medidas de
intervenção no Sindicato dos Carregadores de Volumes e Bagagens em geral, as quais
deverão ser previamente autorizadas por este gabinete”. Ou seja, o procedimento a ser
adotado era comunicar a intenção da intervenção e, posteriormente, caso houvesse
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autorização do ministro, executá-la. No entanto, o processo não foi concluído a tempo e,
após o golpe, no rastro de tantas intervenções, esta foi obviamente confirmada.
O segundo processo teve um início inusitado. A Câmara Municipal de Propriá,
em Sergipe, encaminhou comunicação para o ministro do Trabalho, requerendo a
intervenção no Sindicato dos Empregados do Comércio de Propriá279. A escriturária da
Delegacia Regional sinalizou no seu parecer que o próprio órgão já havia recomendado
a medida como forma de normalizar as atividades sindicais da entidade que, segundo
constava, estava abandonada, pois o presidente não respondia as comunicações do órgão
público e não apresentava balanços financeiros desde 1959 e previsões orçamentárias
desde 1961. Diante desse contexto, a escriturária recomendava a nomeação de um
administrador, “ad referendum”, para realizar eleições de novos diretores em noventa
dias, em novembro de 1963. O parecer foi confirmado pelo delegado que publicou
portaria no mesmo mês. Não existem registros sobre novas eleições ou a existência do
relatório do administrador indicado, porém, em junho de 1964, sete meses depois de
findado o prazo da intervenção, a portaria da DRT é homologada pelo ministro do
Trabalho.
O terceiro processo evidencia a complicada situação do cenário rural. O interior
do estado de Pernambuco era palco de diversas manifestações trabalhistas e do avanço
das Ligas Camponesas280. O ano de 1963 foi “marcado pela institucionalização dos
direitos, com o Estado reconhecendo e enquadrando as demandas que emergiam no
meio rural no campo legal”, sendo aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, depois de
mais de dez anos de tramitação, estendendo ao campo uma série de direitos trabalhistas
há muito vigentes para o meio urbano281.
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Nesse processo, inicialmente, o problema era o Sindicato Rural de També282 que
reuniu-se em assembleia, destituiu a antiga diretoria e elegeu uma junta para administrálo até que novas eleições fossem efetuadas. Os motivos relatados na ata, de acordo com
o relato do presidente da junta, em 8 de outubro, eram: a ausência de registros contábeis,
malversação de recursos do sindicato, ausência de estatuto (a entidade ainda não tinha
sido reconhecida pelo Ministério do Trabalho), e as ameaças de destruição do seu
patrimônio por parte da diretoria. Quatro dias depois, um informe do secretário de
segurança pública para o delegado regional do trabalho assinalava que

tomando conhecimento da convocação de um congresso de camponeses, a ser
realizado no dia 12 de outubro, na sede do sindicato de També, em termos
altamente subversivos, (...) determinou uma diligência naquele local, do que
resultou na apreensão de grande quantidade de um manifesto e prisão de
algumas pessoas283.

Informava ainda que a polícia ocupou o sindicato porque havia chegado à
imprensa “proclamações concitando os camponeses a ocuparem terras pela força e à
prática de outras violências”.
Como a situação era de urgência, no mesmo dia foi publicada portaria do
delegado oficializando a intervenção. Porém, contrariando a decisão tomada na
assembleia, o delegado não referenda o nome indicado pelos camponeses e informa que
um delegado administrador e acadêmico de direito receberia o sindicato das mãos da
polícia.
A entidade sequer fora reconhecida oficialmente pelo ministério e já tinha
passado por uma intervenção e uma invasão policial. Diante de tão extremos
acontecimentos, a nota oficial da delegacia explicitava a preocupação com o contexto
rural no fim de 1963284. Para “normalizar a situação nesses sindicatos e evitar que
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grupos aproveitem das lutas dos camponeses”, a DRT aproveitou a situação para intervir
também nos sindicatos rurais de Jaboatão e no de Barreiros, Rio Formoso e
Sirinhaém285. Sobre esse último, a situação era ainda mais complicada. Em 9 de julho
do mesmo ano foi eleita nova diretoria que assumiu por um mês, tendo uma outra
assembleia a destituído e eleito uma nova junta governativa que, mais uma vez, em
menos de dois meses, foi também destituída em assembleia que constituiu outra junta. O
presidente da primeira junta, “ocupou, à mão armada, o sindicato”, terminando preso e o
sindicato ocupado pela polícia.
O relatório do inspetor do trabalho recomendava a ratificação da intervenção,
mas entre o envio do processo, pelo diretor do DOAS, para o ministro, houve o golpe. O
processo ficou, então, parcialmente sem despachos quando foi encaminhado ao diretor
geral do DNT pelo diretor do DOAS, apenas para ser arquivado em dezembro de 1965,
sem qualquer registro processual do desfecho da intervenção nesses sindicatos.
Se o caminho processual não nos informa se a intervenção foi efetivada,
tampouco podemos confirmar essas informações no Boletim do Ministério do
Trabalho286, publicado no final de 1964. O documento lista, de forma selecionada,
portarias, leis e decretos relacionados com o ministério como, por exemplo, posse de
candidatos concursados, concessão de benefícios, alteração do enquadramento sindical e
intervenções. O ementário arrolava menos de cinquenta entidades sob intervenção ou
cujos prazos das juntas governativas tinham sido renovados.
O baixo número de intervenções listadas sugere uma dificuldade de
encaminhamento dos processos. Tendo em vista que metade dos processos são de
sindicatos do Rio de Janeiro podemos depreender que talvez o tempo para tramitação
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para estes era menor pela proximidade da sede do ministério, que ainda não fora
totalmente transferida para Brasília287.
A partir desta informação e assumindo que a listagem apresenta uma seleção dos
sindicatos sob intervenção feita pelo órgão, a presença de entidades vinculadas a
trabalhadores aeronáuticos e marítimos pode demonstrar que teria havido uma maior
atenção a essas categorias. A celeridade em oficializar a intervenção nas confederações,
visando atingir o maior número de trabalhadores, também pode ser destacada. No dia 8
de abril foram assinadas as cassações das diretorias da Confederação Nacional do
Trabalhadores em Transporte Marítimos, Fluviais e Terrestres, Confederação Nacional
de Trabalhadores na Agricultura e Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Crédito. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, a maior
e mais influente confederação de trabalhadores, cuja diretoria também pertencia ao alto
comando do CGT, sofreu intervenção no dia 7 de abril288.
De acordo com Sussekind, os sindicatos poderiam sofrer intervenção diante de
três situações: no caso da fuga dos dirigentes sindicais, na eventualidade da prisão dos
seus dirigentes, ou quando os sindicatos fossem objetos de intervenção militar resultante
de denúncias sobre subversão289. Após investigação, os interventores deveriam
especificar nos seus relatórios a existência de atividade subversiva e os problemas
financeiros causados pelas diretorias. A presença de outros problemas poderia justificar
a intervenção, mas, comumente, um processo que não apontasse pelo menos um desses
motivos era devolvido para maiores análises.
A aura de legalidade do processo é desfeita quando se observa que não havia
“qualquer critério para a decretação das intervenções nos sindicatos”, sendo estas muitas
vezes baseadas em burburinhos e fofocas, na articulação patronal e na perseguição das
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forças armadas, e não nas três razões apontadas.290 A fuga de lideranças sindicais, por
exemplo, recorrentemente utilizada como subterfúgio para iniciar a intervenção, muitas
vezes tinha como pano de fundo denúncias de prisões arbitrárias e torturas. A Última
Hora noticiou no dia 8 de abril que Sussekind foi precipitado ao declarar que daria “um
prazo de oito dias para os responsáveis pela Comissão Nacional de Sindicalização Rural
– CNSR – aparecerem, findo o qual arrombaria gavetas, armários e fichários da CNSR,
a fim de apurar possíveis irregularidades”. O próprio presidente da entidade se defendeu
afirmando que ele e os seus funcionários não haviam desaparecido, mas apenas evitado
ficar “expostos no momento em que uma onda de perseguições e prisões
indiscriminadas tomavam conta da cidade”291. Prisões como a publicada no Correio da
Manhã, uma das primeiras divulgadas na imprensa, que denunciava a tortura de um
presidente de sindicato, citando os nomes dos torturadores e dos policiais envolvidos. 292
Um desses casos foi o do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
de Ilhéus293. A entidade sofreu intervenção na primeira quinzena após o golpe, sob a
alegação de que o seu presidente estava desaparecido. O interventor, em relatório,
informava que todas as despesas foram comprovadas e que não havia encontrado
evidências de desvio de rendas no sindicato. Apesar disso, propôs a prorrogação do
prazo de intervenção por seis meses e depois a dissolução do sindicato, pois, por uma
decisão governamental, a Estrada de Ferro de Ilhéus seria desativada e seus funcionários
removidos para outras ferrovias.
Diante das informações, o delegado regional do trabalho solicitava a devolução
do relatório ao interventor para que este relatasse “atividades subversivas exercidas pela
diretoria do sindicato, devendo para isso colher dados junto às autoridades civis e
militares locais”. Após solicitação, o major chefe da 18ª CR, Sexta Região do IV
Exército, informou que o ex-presidente e o representante junto ao Conselho da
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Federação “foram indiciados em Inquéritos Policiais Militares por prática de atividades
subversivas”. O simples indiciamento, sem ainda nenhuma conclusão, era motivo
suficiente para que o delegado regional da Bahia despachasse em 30 de setembro o
processo para o Ministério do Trabalho, propondo a destituição da antiga diretoria e a
constituição de Junta Governativa.
No ministério, um assistente sindical informou em seu parecer que, de acordo
com o relatório do interventor, não houve desvio de recurso e que os membros ainda
estavam respondendo IPMs, não cabendo, portanto, nenhuma medida de destituição.
Além disso, o mandato da diretoria tinha finalizado no dia 23 de setembro, data
posterior ao pedido do delegado. Por outro lado, o fator de maior gravidade era a
extinção do sindicato e a sua dívida. O técnico destacava a displicência da DRT que
“não aborda esse aspecto por que passa a entidade e, não obstante, sugere a constituição
de uma junta governativa para dirigir e realizar as eleições”. Se o interventor afirmava
que o sindicato não existiria mais, como seria possível proceder a novas eleições? Esse
despacho, no entanto, foi realizado em fevereiro de 1965. Em maio, foi informado que a
ferrovia continuaria funcionando precariamente por ser responsável por compromissos
anteriormente assumidos, sendo assim, a interventoria seria desfeita e novas eleições
conclamadas, recebendo parecer positivo pela diretora do DNT em julho de 1965.
O processo demorou 18 meses para ser concluído, dividido praticamente em três
períodos de seis meses. O primeiro, da intervenção até o envio do processo para o
ministério. O segundo, da análise do caso até o parecer pelo técnico. E, por fim, o
terceiro, entre o pedido de esclarecimento até a publicação oficial. Em alguns casos,
quando o processo exigia a análise das contas do sindicato, esse prazo poderia ser ainda
maior. Enquanto o parecer não fosse emitido com a publicação oficial da intervenção ou
a determinação ministerial da sua suspensão, a entidade permanecia funcionando de
forma anômala, sem diretoria eleita e impossibilitada de convocar novas eleições.
A existência de sindicatos que tiveram suas atividades interrompidas para
averiguação e passaram, por vezes, anos com o funcionamento irregular evidencia o
descompasso entre as recomendações da delegacia regional e os pareceres técnicos na
esfera ministerial.
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O interventor do Sindicato dos Arrumadores de Curitiba294 assumiu a entidade
no dia 21 de maio de 1964. No seu primeiro relatório incluiu informações detalhadas
sobre a situação financeira e contábil, o imposto sindical e contribuição previdenciária,
e escrituração da entidade. Justificou ainda que o sindicato conseguia sobreviver com
suas próprias rendas, não havendo, portanto, recolhimento do imposto sindical. A única
informação sobre a antiga diretoria era que sobre o presidente “recaíram suspeitas de
atividade subversiva”. Ainda assim, recomendava que fosse cassada a carta sindical por
insuficiência de arrecadação.
Quando o processo sai da delegacia regional para o ministério, o assistente
sindical solicita em seu parecer maiores informações, pois “do que foi dito, nada faz
supor que tenha havido malversação do patrimônio da Entidade” que, por sinal, tinha
sido reconhecida em fevereiro de 1963 e cuja diretoria tomara posse em março do
mesmo ano, mal tendo completado um ano de gestão desde sua primeira eleição. O
parecer, de outubro de 1964, continua: “sobre possíveis atividades subversivas exercidas
por algum diretor, e que envolvessem a entidade na perturbação da ordem e do regime,
não foi dito no Relatório, o que presume não ter havido relevância nesse aspecto”.
Sugeria então uma audiência na Seção de Controle Contábil (SCC) “para exame mais
acurado do assunto, juntando, se entender, o Relatório Financeiro de 1963 (que
possivelmente veio a este MTPS) para melhor apreciação da situação presente, antes de
se adotar a medida extrema”.
Em 13 de abril de 1965, quase um ano após a intervenção, o processo ficou sete
meses parado no deslocamento entre setores, até que o contador do ministério solicitou
que fossem incluídos no processo os relatórios de 1960 a 1964 e previsões
orçamentárias do mesmo período. Solicitação um tanto estranha para uma entidade que
tinha apenas um ano de reconhecimento sindical em 1964. Transcorridos um ano e meio
sem que nenhuma informação nova fosse anexada, o chefe da SCC, que deveria prestar
informações para que melhor fosse instruído o processo, ofereceu o seguinte parecer: “a
vida administrativa do Sindicato dos Arrumadores de Curitiba, Estado do Paraná, é
totalmente irregular”, concluindo ser, portanto, impossível fazer o estudo sem os
relatórios e as previsões orçamentárias. Diante desse cenário, o técnico informava que a
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seção estava “inteiramente de acordo com a proposição do sr. interventor, no sentido de
ser cassada a carta de reconhecimento do sindicato”.
O processo apresenta uma série de equívocos, desde a proposição inicial do
interventor, que não condizia com as provas apresentadas, até a solicitação impossível
de ser cumprida do setor contábil, referendando a proposta de cassação da carta sindical.
Tendo em vista as consequências do cumprimento da sugestão do SCC, o diretor do
DOAS solicitava que, diante do tempo transcorrido, o mais prudente seria solicitar
novas informações das autoridades regionais. Em outubro de 1966 é informado que a
vida administrativa e sindical encontra-se normalizada e que não existe motivo para
cassação da carta sindical, sugestão confirmada pelo diretor da SORS que informa que
todos os relatórios estão sendo enviados. Apenas em agosto de 1967, o chefe da DOAS
recomenda o arquivamento do pedido.
Esses exemplos expõem a contradição nas tomadas de decisões dentro da
máquina administrativa em contraposição à ideia de um Estado monolítico. Os
processos demonstram a dificuldade de tramitar, sugerir e analisar as informações diante
da nova conjuntura. A pressão da área sindical não passou despercebida no ministério.
Em uma reportagem de capa, o Correio da Manhã estampava uma declaração de
Sussekind falando que era prioridade do ministério apressar o fim das investigações nas
entidades sindicais sob intervenção295. Uma medida adotada pelo ministério para
padronizar os procedimentos foi a formação de um Grupo de Trabalho296 para analisar
os processos, oferecendo pareceres, numa tentativa de agilizar e unificar o processo
decisório. A sua localização hierárquica, entre o diretor da DOAS e a DNT, leva a supor
uma mais rápida tramitação entre as delegacias regionais, que deveriam prestar
informações, e o ministro, que com raras exceções retificava a decisão do Grupo de
Trabalho e do diretor da DNT. Não coincidentemente, um dos chefes do GT durante o
ano de 1964, Moacyr Vaz e Silva, se tornaria no ano seguinte diretor da DOAS.
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A despeito dessas disputas, havia uma clara linha condutora da repressão, como
demonstra o processo do Sindicato dos Empregados de Empresas de Seguros Privados e
Capitalização de Fortaleza297 que, no dia 15 de maio de 1964, sofreu intervenção
determinada pelo Comando Militar do IV Exército. As forças armadas se impuseram
diante das atividades administrativas dos outros ministérios, fazendo suas ações se
sobreporem às das instituições, ocupando, nesse caso, o espaço do Ministério do
Trabalho, não apenas intervindo nas entidades, mas assumindo o papel da repressão298.
Indicado pelo general comandante da 10ª Região Militar, o interventor admitia em seu
primeiro relatório que “apesar de minha pouca inclinação pessoal para participação
ativa na vida sindical, atendi ao apelo de força invencível para desempenho dessa árdua
e difícil tarefa”.
De forma pouco comum, o interventor analisava a situação da entidade,
destacando a baixa participação e mobilização em contraposição com a força das
empresas empregadoras “com políticas salarial de âmbito nacional, o que entorpece a
capacidade reivindicatória de seus membros, motivação capital do desenvolvimento do
processo sindical”. A organização das empresas “com índice de racionalização
elevadíssimos”, conseguia mobilizar forças sociais para “obter decisões favoráveis aos
seus interesses, em detrimento dos interesses dos empregados”. O cenário se tornava
ainda pior com a deterioração dos salários, que desencadeava um desequilibro no
orçamento doméstico da categoria e os enfrentamentos entre empregados e
empregadores, forçando a saída de sindicalizados para entidades maiores e com mais
poder de ação.
A intervenção tinha sido justificada pelo Comando Militar como fundamental,
“pois a situação de fato exigia providências urgentes, acauteladoras da segurança e da
tranquilidade social”. Sob essa alegação o interventor, integrante não sindicalizado da
categoria, assumiu a entidade. Em seu primeiro relatório informou que não havia
encontrado nenhum problema financeiro ou ideológico, podendo ser realizadas novas
eleições. Se as orientações transmitidas por Sussekind fossem de fato cumpridas, o
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sindicato seria liberado e a diretoria novamente convocada. Caso o seu mandato tivesse
expirado, seria convocada uma junta governativa formada por associados que
organizaria as eleições. O interventor, porém, por não ser sindicalizado, de acordo com
a legislação, não poderia fazer parte da junta. Em vista disso, o delegado regional
informou em seu despacho que a solução para mantê-lo na direção até a convocação das
eleições foi renovar o mandato do interventor, evitando a necessidade de convocar uma
junta governativa.
Quando o processo sobe para o ministério, o presidente do GT afirmou que o
documento não fazia alusão a atos praticados pela diretoria afastada e que, portanto,
ratificaria o pedido do delegado de formalizar a intervenção, porém, solicitava também
a devolução do processo para que “seja juntado ao relatório informações sobre a
conduta da diretoria afastada, tanto no campo financeiro como na propaganda de
doutrinas incompatíveis com os interesses nacionais”.
O processo caminha por uma linha tortuosa. O Comando Militar ordenou a
intervenção e colocou em sua presidência uma pessoa que sequer era sindicalizada,
justificando que a entidade corria um perigo iminente. O interventor concluiu que o
perigo que a classe trabalhadora sofria vinha da opressão dos empregadores, não tendo a
antiga diretoria cometido nenhum crime. Ainda assim, a DRT renovou o mandato do
interventor, em uma manobra para evitar a legislação sindical. Quando encaminhado
para o ministério, ao invés de liberar a entidade e restituir a diretoria, o processo retorna
porque não tinha apresentado provas incriminatórias, como se não fosse possível a
inocência da antiga administração.
Em dezembro, o interventor reiterava no seu relatório que “como já dissera
anteriormente, nada foi encontrado que pudesse incriminar ou mesmo que desse motivo
à censura por parte desta interventora aos órgãos administrativos desta entidade de
classe”. Ele informava que há um espírito de compreensão e mútuo entendimento nas
sessões do sindicato.

Ao concluir o presente relatório posso afirmar que a classe securitária é
ordeira e que tem demonstrado saber esperar com os Poderes constitutivos
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para que não haja quebra da ordem e da disciplina, condições imprescindíveis
na execução de um trabalho honrado e eficaz299.

Nesse sentido, afirmava que a entidade não tivera problemas financeiros e nem
risco de subversão que justificasse a prolongação da intervenção.
A figura do interventor adquire diferentes contornos diante desses processos,
afastando-se do rótulo de mero ‘pelego’, lugar-comum atribuído principalmente pelo
novo sindicalismo300. Sua fala transparece a intenção de cumprir o papel que lhe foi
designado, ou seja, apenas de apurar irregularidades, não se curvando diante da pressão
ministerial na criação de um factoide para que a diretoria do sindicato fosse afastada.
Esse fato não necessariamente o aproximava da categoria, mas realça os diferentes tipos
de atuação do interventor.
O presidente do GT, em fevereiro de 1965, solicitava que o processo retornasse à
delegacia regional para maiores esclarecimentos, pois

os relatórios das juntas governativas que dirigem as entidades sindicais sob
regime de intervenção deverão ser incisivos - tanto no que diz respeito à
aplicação dos recursos financeiros das entidades, quanto no que se refere à
conduta político-ideológica dos dirigentes afastados301.

Essa mesma frase foi utilizada como padrão em relatórios que não continham
informações necessárias para justificar a intervenção. A insistência em se buscar razões
que validassem a interferência expunha os excessos do Estado, tornando necessário
indicar qualquer problema que explicasse suas ações.
Também explicita a falácia das afirmações de Sussekind para os membros do
Congresso, um ano após o golpe, ao afirmar que o ministério não escolhia quais
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entidades liberar, nem o momento de fazê-lo, pois “as liberações por parte do Ministério
do Trabalho, são determinadas após cuidadoso estudo do processo, quando esses
processos, oriundos das Delegacias Regionais do Trabalho chegam aos órgãos centrais
do Ministério do Trabalho”.
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Os processos, no entanto, mostram claramente a

intenção de escolher as entidades onde intervir e de apressar ou atrasar a sua liberação
conforme fosse conveniente. Incorreta também é a ideia segundo a qual o ‘cuidadoso’
estudo dos processos tornaria a análise isenta de abusos, pois, como podemos notar
nessas discussões, o processo até poderia apresentar diversos pareces, mas a decisão
sempre pendia para a punição da diretoria.
A SORS, setor responsável pelo controle e organização das informações sobre as
entidades sindicais, informou que as eleições para o biênio 62/64 foram realizadas em
18 de junho de 1962, com posse em outubro do mesmo ano. Sob esse aspecto, o
sindicato poderia ter convocado novas eleições em outubro de 1964, quando o
interventor afirmou que não havia motivo para manutenção da intervenção. Eleições que
apenas ocorreram em julho de 1965, conforme informado num dos últimos despachos
do processo.
O Comando Militar interferiu em diversos sindicatos de Fortaleza utilizando
como argumento o fato de estarem sob influência de comunistas e, portanto, em perigo.
Denúncia, como visto no processo acima, falaciosa. O Sindicato dos Empregados em
Comércio Hoteleiro e Similares303 sofreu intervenção na primeira quinzena após o golpe
com a justificativa de que mantinha ligação com a entidade “Pacto Sindical, promotora
da agitação subversiva entre os trabalhadores e orientada por elementos comunistas”.
Conforme relatório do interventor, “constatou-se, posteriormente, que não eram tão
fortes as influências comunistas sobre essa classe trabalhadora” e no GT um técnico
confirmou que, de acordo com as informações contidas no processo, não havia
encontrado nenhum “indício de atividades político-subversivas desenvolvidas pela
diretoria anterior, e nem tão pouco constatou qualquer dilapidação, desvio ou má
aplicação das verbas da entidade”. A despeito da inocência da diretoria, o técnico
ressalta que pelo relatório do interventor a situação era caótica e foi controlada. Como o
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mandato da diretoria expirava em 20 janeiro de 1965, ele autorizava a realização das
eleições. Nesse caso, a demora burocrática fez com que os mandatos das diretorias
naturalmente terminassem. Quando essa medida não era suficiente, renovava-se o prazo,
para que, depois disso, a junta convocasse novas eleições, evitando que a antiga
diretoria recuperasse seus postos.
No Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Fortaleza304 se
repetiu o cenário: presidente foragido, sindicato sob intervenção, nenhuma
irregularidade na prestação de contas. No ministério, na resposta ao pedido do
presidente do GT para a inserção de maiores informações sobre desvios financeiros e
subversão da diretoria, o interventor informava que havia suspeitas da ligação apenas do
ex-presidente do sindicato com o Pacto Sindical, inocentando assim os outros membros
da diretoria. Talvez tenha sido essa informação que levou o ministério a cassar o
mandato do ex-presidente e suspender a intervenção, permitindo que os outros membros
da diretoria, que já estavam participando da junta governativa, fossem reconduzidos aos
seus cargos305. No processo está registrado que esses membros colaboravam para o
funcionamento da entidade, assegurando, talvez, que a diretoria eleita não fosse
completamente expurgada e perseguida. A necessidade de diálogo entre os interventores
e os sindicalistas que ansiavam pela presidência da entidade e os antigos membros das
diretorias, para a composição de chapas, era importante para ambos os lados, permitindo
a estabilidade e a legitimação entre a classe.
A resistência à presença do interventor pode ser comprovada em diversos
documentos produzidos pelos meios sindicais de oposição à ditadura. Panfletos, jornais
e até mesmo assembleias registraram a aversão dos trabalhadores àquelas medidas
governamentais. No processo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e
Tecelagem de Fortaleza o inconformismo da classe trabalhadora foi expresso pelo
próprio interventor, que informava que a situação financeira e administrativa da
entidade estava correta, mas que
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a maioria dos sócios criticam muito os interventores, procuram por todos os
meios desprestigiá-los classificando-os de patronal, principalmente quando se
procura a solução de qualquer caso amigável entre empregado e empregador
sem levar diretamente a Justiça306.

O relatório do técnico do Serviço Sindical da DRT indicava que, por causa da
rejeição da classe, o interventor pediu exoneração do cargo, recomendando que fosse
designada nova junta ou realizadas eleições, mas, caso se instalasse outra junta,
recomendava que esta fosse composta por elementos da classe, pois a rejeição da sua
pessoa era justamente por não ser escolhido entre aqueles. O relatório ainda afirmava
que existia um problema de “liderança e insatisfação diante das medidas saneadoras
tomadas pelas autoridades revolucionárias, prejudicando grandemente a normalização
administrativa da entidade”307.
Dispensável dizer que quando o relatório do interventor chegou ao presidente do
GT foi solicitada a sua devolução por falta de informação. O ministério não se
sensibilizaria com a dificuldade dos interventores em colocar em prática uma política
que os tornava praticamente inimigos da classe trabalhadora, tendo em vista o mesmo
descaso aplicado no caso da política salarial e nas alterações nas legislações. O processo
se encerra informando que o interventor decidiu continuar na entidade até a convocação
de novas eleições, pois, apesar da antiga diretoria não ter sido incriminada, o tempo do
seu mandato tinha se encerrado.
O descontentamento dos sindicalistas com o governo estava presente em
relatórios dos sistemas de informação e nos jornais. A Coluna dos Sindicatos do Correio
da Manhã estampava os desafios das juntas governativas que tinham que lidar com as
bases, que, além dos problemas correntes, defrontavam-se

com alguns problemas novos, em particular o desemprego, o empenho de
certos grupos menos esclarecidos do patronato em tirar partido das
modificações no quadro político para 'suspender' a vigência das leis
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trabalhistas; dificuldades financeiras ocasionadas pela não distribuição de
contas do imposto sindical, etc.308

Além disso, “os atos, omissões e declarações contraditórias” de Sussekind
levaram à “desorientação dos círculos sindicais”309.
A Delegacia Regional do Trabalho do Mato Grosso também trabalhou em plena
colaboração com o Quartel General da 9ª Região. O general comandante informou que
foram encontrados indícios de graves ocorrências que perturbaram o funcionamento das
entidades310. No caso do Sindicato da Construção e Mobiliário, o próprio inspetor
confirmou a prisão do presidente para averiguação, e no de condutores de veículos o
presidente também estava preso, sendo que, segundo o militar, “esse trabalhador nunca
fez segredo de sua ideologia comunista, sendo pública e notória sua atuação nesse
sentido”. O de empregados do comércio abandonou o cargo e o de barbeiros, que as
autoridades acabaram enquadrando na prática de atividade subversiva, foi chamado
várias vezes para esclarecimentos.
Apesar do processo apresentar apenas a aprovação das intervenções, os dados
informados pela DRT são extremamente completos, contendo o nome dos sindicatos,
dos membros designados para compor junta governativa (já “foram submetidos à
aprovação das autoridades militares locais”) e motivo incisivo para enquadramento, ou
seja, subversão, já confirmado pelas forças armadas. O processo se tornava preciso, pois
fornecia exatamente as informações necessárias para a publicação das portarias de
intervenção, com uma justificativa que era considerada aceitável pelo ministério.
Um procedimento padrão nos processos era iniciá-lo com o envio da informação
que o sindicato havia sofrido intervenção. Essa comunicação poderia ser o primeiro
relatório do interventor, uma comunicação da força militar ou do delegado regional e, de
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forma menos comum, um pedido dos próprios sindicalizados. Ao chegar na Delegacia
Regional o processo poderia ser instruído pelo Serviço Sindical e/ou pelo delegado
regional com as recomendações para o ministério como, por exemplo, a cassação da
diretoria. Do órgão regional, o processo era encaminhado para o DNT para que a DOAS
e a SOAS fizessem, quando fosse solicitado, as anotações sobre a diretoria, constituição,
datas das eleições e da posse, entrega de relatórios, orçamentos e previsão financeira.
Com a constituição do Grupo de Trabalho para analisar as intervenções, normalmente,
um técnico examinava as informações contidas no processo e encaminhava para o
presidente do GT deliberar.
As informações prestadas pelo DOAS e SOAS oferecem um importante
contraponto às recomendações e opiniões emitidas pela DRT e pelo GT. O Sindicato dos
Estivadores de Pernambuco311 sofreu intervenção em maio de 1966, pois a DRT tinha
tomado conhecimento que um estivador o teria desfalcado. Ao ser encaminhado para a
SORS foi informado que o sindicato esteve sob intervenção e que foram realizadas
eleições com posse em setembro de 1965312. Porém, o nome do estivador que teria
realizado a fraude não constava como pertencendo à diretoria. A recomendação era a
realização de uma audiência com o delegado regional para prestação de informações.
Sem qualquer esclarecimento, o processo informava que o interventor, um funcionário
da DRT, indicado pelo capitão dos portos e delegado do trabalho marítimo, assumiu a
entidade, e que apenas em maio de 1967 teria convocado eleições, realizadas dois meses
depois313. A situação na época da intervenção era crítica para os estivadores que tinham
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convocado uma “operação tartaruga” no porto de Santos no início de 1966 em protesto
pela perda salarial devido a uma lei que alterava o horário de trabalho314.
Não é necessária a análise desse processo para perceber que para o ministro era
preciso conter esses trabalhadores e o meio para tanto era a intervenção. O que acredito
que esses processos expõem é a idiossincrasia da máquina estatal, a distância entre as
decisões tomadas no alto escalão do governo e o trabalho dos funcionários do
ministério. A despeito da propaganda alardeada pelo governo, de que o ministério não
seria mais utilizado para motivos políticos como nos tempos de Jango, a prática
administrativa era outra. Se os trabalhadores tinham uma margem limitada de ação, as
decisões equivocadas dos dirigentes ministeriais eram expostas por seus funcionários.
Os ecos da classe trabalhadora eram ouvidos no nível técnico, mas ignorados pela classe
dirigente.
Nesse sentido, a perda de poder político do Ministério do Trabalho para os
setores econômicos, explorada no primeiro capítulo, não se traduz apenas na sua perda
de atribuições para a área econômica, mas também no enfraquecimento do poder
decisório dentro do próprio ministério, com a anulação das decisões de seus
funcionários. A preocupação com os procedimentos não se traduzia na tomada de
decisão, esvaziando a importância do funcionário e, consequentemente, do próprio
ministério.
Em uma das muitas declarações para a imprensa, tentando explicar o porquê das
entidades não serem liberadas, Armando de Brito, interventor na CNTI e diretor
substituto do DNT, afirmou que a dificuldade residia na falta de funcionários para
analisar os relatórios das juntas governativas.315 Não há dúvida de que o número de
processos aumentara imensamente, no entanto, a análise destes expõe que a opinião dos
técnicos muitas vezes não era considerada na decisão final. De que adiantavam os
técnicos se os seus pareceres seriam descartados?
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Armando de Brito fala sobre a dificuldade de liberar os sindicatos por falta de funcionários para
analisar os relatórios das Juntas Governistas. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 01 de novembro de
1964, 1º Caderno, p.7.
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A atenção com a forma e o conteúdo do processo que seria enviado para o
Ministério do Trabalho aparece em quase todos aqueles que foram conduzidos por
militares. Há referências às rotinas burocráticas e portarias com recomendações
emitidas pelo ministro, na tentativa de instruir sobre a legislação e orientar sobre os
procedimentos que deveriam ser adotados em caso de intervenção sindical. Essas
anotações sobre o protocolo a ser adotado ficaram explícitas no caso dos sindicatos do
Rio Grande do Sul, onde a própria DRT sofreu intervenção, assumindo como delegado
um militar.
O Rio Grande do Sul aparece nos processos como um espaço de trincheiras,
onde a força sindical estava diretamente vinculada à influência de Leonel Brizola e do
presidente João Goulart. No momento do golpe, o governador Ildo Meneghetti, alinhado
com os golpistas, foge para Passo Fundo e, aos poucos, os militares abandonam o
governo federal. O general Poppe de Figueiredo, da 3ª Divisão de Infantaria, com sede
em Santa Maria, adere ao movimento, sendo acompanhado pelos comandantes das
guarnições de Uruguaiana e Bagé.316 A reação do general Poppe de Figueiredo diante do
problema sindical no estado foi imediata. Ele primeiro interveio na Delegacia Regional
do Trabalho, se tornando delegado interventor, e, com essa autoridade, deu sinal verde
para a intervenção em diversos sindicatos.
O general José Sinval Monteiro Lindenberg, que em 1963 assumiu a chefia de
gabinete do Estado-Maior do Exército e, após o golpe, o cargo de comandante da 3ª
Divisão de Infantaria, solicitou a intervenção nos sindicatos da Indústria do Vestuário,
Metalúrgicos, Gráficos e Marceneiros317. Seguindo as instruções ministeriais, foi
solicitado que o general enviasse o nome completo das entidades sob intervenção, o
motivo do ato e três nomes para compor a junta governativa, sendo “preferencialmente
associados de cada sindicato”. Em ofício reservado do 3º Exército, o general
Lindenberg informou o nome das entidades, acrescentando o Sindicato da Construção
Civil e, para todas estas, indicou nomes de militares para comporem a junta.
A recomendação do ministério para a presença de civis não visava apenas seguir
a rotina de procedimentos no caso de intervenção, também sugeria que era necessário
316

Verbete Revolução de 1964. Dicionário histórico-biográfico brasileiro. CPDOC/FGV.
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Processo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário. Fundo Ministério do Trabalho.
Arquivo Nacional – COREG/Brasília.
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desvincular a atuação dos militares com os sindicatos, o que, se analisarmos
corretamente, era o solicitado pelos golpistas a partir dos acontecimentos que marcaram
o início de 1964. Mas o processo acima mostra que os militares não tinham a intenção
de sair tão rapidamente dos sindicatos, constrangendo o Ministério do Trabalho a mentir
em suas declarações públicas.

No momento da revolução e nos dias que se lhe seguiram, tem-se realizado
intervenções de natureza militar em institutos, em sindicatos, elas foram
substituídas, logo após institucionalização da própria revolução e a posse do
respectivo Ministro do Trabalho, por funcionários designados pelas
autoridades civis do Ministério do Trabalho318.

Descompasso real entre o que é dito publicamente e o que é feito de fato.
Sobre os motivos, o Major Heronildes, em ofício secreto, informou que a
propaganda subversiva tinha se espalhado, por meio dos líderes sindicais dessas
entidades, “tendo estes sindicatos um grande número de associados com pouca cultura
ou mesmo analfabetos, encontraram aí os comunistas com campo fértil para difundir a
ideologia marxista-leninista com resultados positivos”319. Para comprovar suas
alegações, repassava informações contidas nos autos dos IPMs320, do qual estava
encarregado. Sob cada presidente das entidades nomeadas para a intervenção recaía uma
acusação de subversão, não sendo citada nenhuma informação sobre a gestão financeira
do sindicato.
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“O tribunal militar, cuja competência antes do golpe era de direito estrito, ou seja, funcionava no
processo e julgamento de crimes militares e só seria estendido a civis em crimes de ofensa à segurança
externa do país ou às instituições militares, começou a ser acionado em virtude de uma série de prisões
para averiguações, efetuadas por encarregados de Inquéritos Policiais Militares (IPMs)”, estes eram
“instrumentos previstos no Código de Justiça Militar, e se constitui como um processo sumário no qual
são ouvidos indiciados em alguma atividade ilícita”. No entanto, os “IPMs – base para a formação de
denúncia dos presos –, na maioria das vezes, eram constituídos de informações obtidas nas sedes dos
DOI-CODI, onde o preso era submetido a coação física no momento do depoimento”. SILVA, Angela
Moreira Domingues da. op. cit.
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Em relatório, o técnico da DRT analisou as justificativas enviadas para cada um
dos sindicatos. No Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário era favorável à
intervenção porque os dirigentes sindicais estavam atrapalhando o acordo salarial, não
sendo positivo para a boa relação entre o capital e o trabalho321. No Sindicato dos
Oficiais Marceneiros e dos Trabalhadores na Indústria de Móveis de Madeira, a resposta
também era positiva, pelas razões expostas no IPM322. No Sindicato dos Trabalhadores
na Indústria da Construção Civil, não era necessário intervir pois não havia mais
diretoria eleita, tendo a junta governativa já assumido a sua direção323. No Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Gráficas, os dirigentes estavam em “plena atividade de
seus direitos” e, portanto, por não haver motivos para intervenção, o técnico deixava a
“critério dessa DRT e dos srs. militares que pediram a intervenção, o julgamento da
visibilidade ou não do cumprimento de tal medida”324. Por fim, o caso mais gritante foi
o do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Material Elétrico, Mecânico,
Metalúrgico, onde o presidente da entidade foi caracterizado como “inocente útil” e,
caso as autoridades militares e a DRT julgassem conveniente a intervenção, que o
fizessem o mais rápido possível, pois estavam em andamento dissídios coletivos que
poderiam favorecer a diretoria “que talvez não mereça a confiança da classe que
representa atualmente”325.
Cada uma dessas entidades apresenta um processo separado, mas a intervenção
em massa pelo mesmo Comando Militar obrigou os técnicos ministeriais a tratarem
todos os processos em bloco, muitas vezes colocando cópias do mesmo parecer em
diversos processos. A intervenção, que transformou a excepcionalidade em rotina,
acabou também com a singularidade de cada sindicato, com a análise detalhada de cada
321

Idem.
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caso. Um outro exemplo é o processo do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de
Alimentação de Livramento326, que copiava ipsis litteris a justificativa apresentada para
a intervenção no Sindicato da Construção Civil327.
Um dos processos mais interessantes é o do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Porto Alegre –
STIMMMEPA328. Para intervir na entidade foi convocado o general Caio Torres
Martins, no dia 23 de abril de 1964, que só trabalhava no sindicato na parte da manhã,
pois à tarde e à noite estava no IAPC, onde também era interventor desde 6 de abril do
mesmo ano, justificando a sua presença pela “acefalia dos serviços federais no Rio
Grande do Sul”.
Para o interventor, o presidente da entidade não era considerado suspeito,
afirmando que a subversão nos meios sindicais “derramava-se dos Ministérios e
Gabinetes da Presidência e acoroçoada em parte pela ganância de certos senhores de
indústria indiferentes ao elemento suporte de suas nababescas fortunas”. Quem
confirmou o perfil do sindicalista foi o presidente do Sindicato dos Proprietários de
Indústrias e proprietário da Fábrica de Máquina de Costura Renner329, Waldemar
Renner330, que afirmou que aquele era “tão burguês como qualquer de nós”. O
empresário ainda alertava que caso ele fosse afastado da liderança sindical, a luta pela
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entidade poderia render “consequências imprevisíveis”331. Essa primeira avaliação é a
que aparece no processo citado acima. O sindicato também foi inocentado de
“irregularidades

oriundas

de

desonestidade,

malversação,

desídia

ou

ação

subversiva”332. Nos processos é possível notar quais os critérios utilizados para a
indicação dos interventores e dos nomes que comporiam a junta governativa. A
atribuição do Ministério do Trabalho de gerir as intervenções passou a ser usurpada por
outros atores, como o Exército e o empresariado, com a perda de poder do ministério no
pós-golpe. Nesse caso, esses novos atores, unidos, arrogam a autoridade para reprimir e
controlar a área trabalhista333.
Diante desse quadro, o sindicato registra uma fuga de associados, tendo ocorrido
situação semelhante em outras entidades, porque os associados “não se identificavam
com os novos representantes, normalmente militares ou funcionários do Ministério”334.
Para reverter o cenário, o interventor esclareceu sua situação diante dos conselhos de
fábrica, em uma reunião na sede da entidade. No encontro foi perguntando quanto
duraria a intervenção, tendo o interventor respondido que “ainda não tem ideia do tempo
de sua permanência que estará dependendo da provisão normal dos cargos na esfera
governamental federal e restabelecimento da ordem democrática”335. A justificativa
apresentada para a sua permanência não tinha relação com a apuração de possíveis
irregularidades, conforme repetido por Sussekind em todas as coletivas de imprensa. No
331
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fim do relatório, o interventor informa que o general interventor na Delegacia do
Trabalho Regional apresentou documento confidencial determinando que os
interventores entregassem os sindicatos a “Conselhos Administrativos Provisórios” e,
portanto, indicava um novo nome para a presidência do sindicato. Nome, inclusive, que
já tinha sido aprovado pelo presidente dos empregadores das indústrias metalúrgicas,
mecânica e material elétrico.
A intervenção foi suspensa em junho de 1964 com a posse da junta e o processo
passou a tramitar dentro do ministério. Na primeira correspondência para o presidente
do Grupo de Trabalho é possível notar que o relatório que indicava os motivos para a
intervenção era uma carta padrão, na qual o nome do sindicato é preenchido à mão,
quando o resto da comunicação foi datilografada. O mesmo acontece com todas as
comunicações que partem da DRT do RS para a análise do ministro. Essa padronização
das correspondências remete novamente ao descaso com a peculiaridade que cada
processo de intervenção deveria conter.
Outra particularidade desses processos é a tramitação em tempo recorde dentro
do ministério. Sussekind assina a portaria de intervenção em 16 de outubro de 1964,
depois de passar pelo presidente do GT, o diretor da DOAS e pelo DNT. Enquanto
outros processos analisados demoraram quase dois anos para tramitar, esse conseguiu
que a intervenção fosse formalizada em pouco mais de seis meses, influenciada, talvez,
pela presença, acompanhamento e pressão do Exército. Não que essa celeridade tenha se
traduzido na convocação de eleições. Somente em fevereiro de 1966 foi informado que,
após escrutínio no final de dezembro, uma nova chapa havia sido eleita.
A punição por crime de subversão é destacada nos processos como necessária
para a limpeza dos sindicatos. Um dos mais explícitos processos é o do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da Extração de Petróleo no Paraná – SINDPETRO – que
teve a sua diretoria destituída e acusada de ter orientado “a política do sindicato de
acordo com a linha esquerda Jango-Brizola”, recebendo líderes considerados “traidores
da Pátria e reconhecidamente comunistas”. Além de anexar panfletos, artigos, cartazes e
telex enviados e recebidos, que abordavam a nacionalização da Petrobrás, tidos como
prova do crime de subversão, o interventor ainda acusou o presidente de roubo e de ter
utilizado “poder político para conseguir vantagens pessoais”. Sem direito à defesa, a
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conclusão do relatório declarava a sentença: “Todos esses elementos são culpados até
prova em contrário”336.
Subvertendo a lógica da inocência, o ministro do Trabalho destituía as diretorias
baseado nos relatórios apresentados pelas Juntas Governativas, segundo a Última Hora,
relatórios secretos. Os recursos interpostos pelos órgãos sob intervenção eram
simplesmente ignorados pelo Ministério do Trabalho, que deles não queria tomar
conhecimento.337 De fato, os processos não apresentam nenhuma mensagem de defesa
ou recurso para que a intervenção fosse interrompida. Apenas a versão enviada pelo
interventor é considerada legítima. A sentença do interventor, proferida acima, era a
única prova suficiente para consolidar a culpa da diretoria. Sussekind, muito mais tarde,
declarou que “em inúmeros casos, decretadas as intervenções até as eleições, nomeadas
as juntas com a incumbência de proceder ao inquérito que apurassem os fatos
verdadeiros”338, reforçando o argumento que ‘a verdade’ estava na palavra do
interventor, que notoriamente poderia ter interesses pessoais na destituição da diretoria.
O chefe do Serviço Sindical, utilizando das informações prestadas pelo
interventor, propôs que o presidente e o tesoureiro fossem processados e que os demais
membros da diretoria fossem levados ao conhecimento do Conselho de Segurança
Nacional. Quando fossem convocadas novas eleições, todos os membros que tivessem
exercido cargo de administração no sindicato seriam impedidos de concorrer, pois eram
“coniventes com a política subversiva”, e o conselho fiscal responsabilizado pela
aplicação irregular das verbas339. Todas as recomendações foram ratificadas por
Sussekind, em portaria no final de 1964. Esse é o processo onde as punições são mais
duras e explícitas. Não há questionamento sobre o teor do relatório do interventor.
A inexistência de provas, todavia, não significava muito nesses processos. O
general que interveio no Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul, em abril de 1964,
336
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informou que a diretoria estava “implicada em atos de subversão à ordem”340. Ao seguir
o caminho protocolar, o relatório do técnico do GT, no ministério, assinalava que “não
ficou caracterizado que tais práticas colidem com o art. 521 da CLT”. Esse artigo
afirmava que era proibido “qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as
instituições e os interesses da Nação”341. Ou seja, não havia provas o suficiente para
acusar a diretoria. Mesmo assim, o relator propôs a destituição do presidente e do
secretário e a convocação dos suplentes para preencher os cargos, reconduzindo os
demais membros da administração, afastados por força da intervenção. Quando o
processo chegou, em junho de 1965, à mesa de Natércia Silveira Pinto, diretora do
DNT, ela determinou a prorrogação da intervenção por mais noventa dias, para que
dentro desse prazo fossem convocadas novas eleições, “em virtude de estar esgotado o
mandato da administração afastada, a qual não poderá concorrer ao próximo pleito por
infringência ao artigo 521 da CLT”342. A portaria ainda estabelecia que a decisão foi
tomada “atendendo ao que consta de relatório apresentado pelo Interventor (...) e, nos
termos do parecer do DNT”343.
A insistência no artigo 521 da CLT estava no cerne das acusações de subversão.
Tendo em vista que todas as contas da entidade foram aprovadas, o não enquadramento
nesse artigo poderia permitir que a diretoria fosse novamente eleita. O que,
ironicamente, quase ocorreu. Em outubro de 1965, a DRT do RG solicita que o
interventor encaminhe um relatório sucinto das eleições. Foi informado, então, que
novas eleições foram convocadas após o período de intervenção, como tinha sido
expresso na portaria. No entanto, a única chapa registrada era composta de exintegrantes da administração passada, o que contrariava a decisão do DNT. Diante das
circunstâncias, convocaram-se novas eleições, sendo, enfim, liberada a entidade em
setembro deste ano.
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A categoria dos bancários era composta por trabalhadores que poderiam afetar o
sistema financeiro nacional e, portanto, a necessidade de afastar a diretoria estava ligada
diretamente ao seu expurgo344. Para Lima Filho, as greves realizadas entre 1961 e 1963,
que garantiram conquistas importantes para a categoria, “seguiam uma lógica que exigia
também um comando com capacidade de organização e articulação nacionais”345. Os
bancários, “que vinham organizando suas entidades regionais (Federações) e nacional
(Contec)346 desde o final da década de 1950, acumularam grande respeito entre os
demais trabalhadores e na sociedade, por suas ações políticas e de solidariedade”347.
O processo do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Niterói348 é particularmente interessante, pois mostra a interferência da federação no
momento da intervenção e, ao mesmo tempo, permite analisar como foi permitido que
as juntas governativas passassem a poder se candidatar para as eleições.
Em 6 de maio de 1964, o sindicato sofreu a intervenção e recebeu, no dia 29 do
mesmo mês, a visita do presidente da junta governativa da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários dos Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito
Santo. Esses tinham como objetivo “interrogar os componentes da Junta, pois
consideravam estes, elementos da situação destituída e carentes de condições para o
exercício de honrosa missão”349.
Na opinião da junta governativa do Sindicato dos Bancários, responsável pelo
relatório que narra a presença da federação, o interrogatório a que foram submetidos
buscava retirá-los da entidade e acusá-los de subversão. Essa afirmação decorre da
quantidade de perguntas realizadas sobre a participação da junta dos bancários de
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Niterói na chapa da diretoria cassada. O interventor se defende afirmando que se
“tratava de uma chapa de conciliação e nós desejávamos ter meios de fiscalizar mais de
perto e poder ter influência junto à classe, inclusive para combater a mistura de
sindicalismo com ação política”. São perguntados também se sabem a localização dos
antigos dirigentes da entidade, se está confirmada a participação deles em eventos como
a revolta dos marinheiros, reunião de sargentos e o comício da Central, bem como
ligações com o CGT.
Apesar dos protestos contra a pressão da federação, o relatório final dos
interventores informou que a antiga diretoria tinha tido relações diretas com a
federação, CONTEC e, inclusive, com o CGT e o presidente João Goulart, tendo
participado ativamente da atividade política, com apoio integral ao comício da Central
do Brasil e convocado a classe bancária a comparecer. É informado também que a
maioria da diretoria está enquadrada na Lei de Segurança Nacional, exilada ou presa,
além de ter os direitos políticos cassados. Destacava ainda irregularidades na parte
contábil, sendo o processo composto por dezenas de páginas com relatórios, panfletos e
recortes de jornais que comprovariam as denúncias. Em abril de 1965, o inspetor do
trabalho propôs, diante das acusações apresentadas, a “promoção da responsabilidade
civil e criminal dos membros e realização de eleições em 90 dias, sendo prorrogada a
intervenção por esse período”350. Proposta referendada pelo presidente do GT e pelo
diretor da DOAS e encaminhada para Natércia Silveira Pinto no DNT, sendo assinada
por Sussekind no mesmo mês.
Em outubro de 1965 foram marcadas novas eleições, tendo a nova diretoria
assumido no mês seguinte. Quando os nomes foram comunicados à DRT, o delegado
informou que estranhava que os membros da junta tivessem sido eleitos, pois a
delegacia havia instruído que eles não poderiam participar do escrutínio e que, portanto,
a diretoria deveria ser afastada e os suplentes convocados. No entanto, os despachos que
se seguem são da diretoria eleita pedindo a liberação do controle das contas bancárias,
ignorando a orientação do delegado. Diante do problema, o próximo documento
anexado foi de Natércia Silveira Pinto, diretora do DNT, informando à Federação dos
Bancários que houve eleições e que solicitava a liberação das contas. Nas entrelinhas do
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processo pode-se ver a pressão que a entidade fazia para que a posse fosse confirmada, a
despeito da legislação. Natércia ainda informava que o delegado não tinha “competência
para bloquear as contas de entidades sindicais, não podendo ser negada a credencial
para movimentar tais contas aos representantes legais do sindicato”351. E, uma vez que
se tratava de diretoria legalmente eleita, o delegado deveria fornecer imediatamente a
credencial.
O delegado respondeu que não houve o bloqueio das contas, apenas não foi
considerada empossada a diretoria por cumprimento do despacho do ministro
recomendando a exclusão do pleito dos que se encontravam na condição de
interventores. Para que fosse validada a eleição era necessário recompor a diretoria e
comunicar à delegacia regional para providenciar a credencial. O processo foi
encaminhado para a DOAS, em fevereiro de 1966, e de lá para a SORS, que explicita
que na portaria assinada por Sussekind estava expresso que antigos membros da
diretoria não poderiam participar.
A posse da diretoria deveria estar sob forte pressão, pois o delegado regional e o
técnico da SORS apresentaram diferentes argumentos para impedi-la. O delegado
regional não a aprovou, uma vez que seus membros eram parte da junta governativa e,
de acordo com o Ministério do Trabalho, estes estavam proibidos de concorrer às
eleições para que fossem evitadas perseguições para usurpar a diretoria das entidades.
Ao passo que o técnico da SORS argumentou que um dos membros da nova diretoria
eleita também havia participado da administração anterior e, novamente de acordo com
o despacho do ministro, teriam perdido seus direitos sindicais e não poderiam se
candidatar novamente. A federação prefere rebater o argumento do delegado regional,
argumentando, em carta, que não era coerente os interventores nomeados pelo governo
e, portanto, compartilhando da sua confiança, serem vetados de disputar a direção da
entidade. Aparentemente, o delegado regional estava apenas cumprindo as
determinações ministeriais, entretanto, desde agosto de 1964, já havia sido liberado aos
membros de juntas se candidatarem352.
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A federação dá a palavra final do processo, ao afirmar que o assunto estava
superado e que os membros já eleitos foram empossados legalmente. Claramente houve
um ponto de virada na relação entre sindicato e federação, mostrando a superação das
denúncias presentes no início do processo até o momento de apoio e pressão da
federação na delegacia regional para que a junta governativa conseguisse tomar posse
como nova diretoria eleita no sindicato. Apesar do não registro dessas falas, a mudança
de atitude demonstra uma evidente disputa de poder e influência dos sindicatos dentro
do ministério, especialmente nos altos escalões. O jogo político não foi anulado e, a
despeito das reivindicações, existia pressão para que as regras fossem alteradas quando
fosse conveniente para o governo ditatorial, mas também para as forças em disputa
dentro dos sindicatos.
As discussões processuais apresentadas aqui corroboram o argumento de
Erickson para quem não teria “sido difícil para o governo encontrar um pretexto para
intervir em sindicatos particularmente incômodos, porque disputas internas e erros de
escrituração – intencionais ou acidentais – sempre existem”353. O pretexto também
poderia ser utilizado no momento de decidir suspender ou prorrogar uma intervenção.
Sabendo que uma das recomendações do ministério era buscar por erros na parte
contábil, talvez a presença de tesoureiros das antigas diretorias fosse imprescindível
durante o tempo de investigação do interventor, uma vez que ele poderia contestar
acusações de possíveis erros. Os órgãos de informações ressalvam que a tomada dos
principais postos nas diretorias sindicais era uma estratégia do PCB, “principalmente de
presidente, de tesoureiro e o conselho fiscal” cabendo ao tesoureiro se prestar ao
“malabarismo de forjar ‘contas pagas’, sob títulos diversos, quando na verdade tais
importâncias são desviadas para o PCB”354. Não coincidentemente muitos tesoureiros
dos institutos de aposentadoria e pensão foram demitidos durante a operação limpeza no
Ministério do Trabalho.
Outro choque entre sindicatos sob intervenção e a federação ocorreu com o
Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e Casas de Saúde de São Paulo.
Todas as intervenções eram realizadas “ad referendum” do ministro, a única figura
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jurídica legalmente autorizada para intervir em entidades. Quando os processos são
enviados para o ministério, espera-se que o ministro acolha os argumentos apresentados
e oficialize a intervenção. Neste caso, a federação não aceitava a participação do
sindicato paulista por ainda não haver sido oficializada a intervenção.
O diretor geral substituto da DNT, afirmou em seu parecer que “de
conformidade com a diretriz adotada por este ministério, em consecutivos despachos
exarados pelo ministro, os delegados dos sindicatos sob regime de intervenção não
podem participar das atividades da Federação”, pois eles representavam a vontade da
classe “em dado momento e não sendo possível realização da assembleia geral para
verificar se essa é a vontade dos associados”. Inclusive, acrescentava, às juntas
“somente cabe exercer meros atos administrativos que não dependam da deliberação da
coletividade, não podendo, portanto, dar a esses delegados a orientação que foi
pedida”355.
No entanto, quase um ano depois do processo parado, a situação se reverte, com
o despacho do inspetor do trabalho para o presidente do GT de Intervenções. Na opinião
do técnico, a federação estava fazendo oposição sistemática a uma decisão que cabia
apenas ao ministro, ou seja, a de autorizar ou não a participação de interventores. “A
autonomia não pode ser confundida com transgressão, pois ela não é irrestrita ou
exclusivista, mas sim condicionada às normas estabelecidas em lei”356. A lei, nesse caso,
não estava assim tão clara, o próprio Sussekind foi acusado de manipular uma eleição
para federação por meio de uma intervenção no sindicato357. A não “fixação de uma
linha de conduta uniforme” para a suspensão das intervenções era, claramente, umas das
maiores preocupações dos sindicalistas, pois essa situação impactava na pirâmide
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sindical. “Os meios sindicais pretendiam que se convocassem, inicialmente, eleições
nos Sindicatos, com o que se normalizariam automaticamente as Federações. Só depois
desse processo é que foram renovados os quadros das Confederações”358. As eleições
nas entidades no topo da pirâmide, enquanto os sindicatos ainda estavam sob
intervenção, reforçam a manipulação dos procedimentos para que os resultados sempre
fossem favoráveis para os interesses do ministério.
A ausência de uma rotina, minimamente isenta, levou as entidades a buscarem
outros canais para anular essas decisões. O “ad referendum” foi contestado na justiça
pelo Sindicato de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo359. Em maio de 1964, a
entidade entrou com um mandado de segurança contra o Ministério do Trabalho, porque
o sindicato sofreu uma intervenção via portaria da Delegacia Regional de São Paulo, o
que alegava não ser legal, pois, de acordo com a CLT, somente o ministro teria esse
poder.
O documento alegava que

com a promulgação do ato institucional, de 9 de abril último, a própria
revolução vitoriosa restaurou o império da ordem jurídica, de forma que os
mandamentos legais, desde que não se encontrem alterados pelo ato soberano
que institucionalizou o movimento revolucionário, devem ser obedecidos e
cumpridos360.

Além disso, não havia prova categórica que motivasse o ato, pois se tratava de

sindicato patronal que congrega industriais de São Paulo, de que não seria
lícito supor que poderiam estar comprometidos com a ideologia comunista. O
normal se presume e o anormal se prova. Como pois presumir-se,
gratuitamente, que homens de negócio, do alto mundo financeiro e industrial
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de São Paulo, pudessem participar do movimento e agitações favoráveis ao
credo vermelho?361

Dentro do ministério foram pedidas informações sobre a portaria de intervenção
e a presença do interventor, para apurar se as sindicâncias realizadas justificam a
manutenção ou suspensão da intervenção, além de solicitar o encaminhamento do
relatório e o apenso do processo original de intervenção.
O governo, na ânsia de efetuar diversas intervenções, passou a destituir
diretorias sem o procedimento correto de assinarem e publicarem as portarias pelo
ministro. Nisso, o próprio interventor corroborava com a prática ao informar que “o
Governo do Estado de São Paulo (...) praticou alguns atos que, não obstante pudessem
contrariar a ordem jurídica constitucional, encontravam, ao meu ver, plena justificativa
e validade, ante o imperativo dos interesses maiores da Revolução”362.
Fernando Gasparian363, o ex-presidente do sindicato, era acusado de ter ligações
com “elementos comunistas, dentre eles o ex-deputado Almino Affonso (...), o que
talvez tenha influído para que o Governo do Estado, nos dias da Revolução,
determinasse a intervenção no Sindicato”, no entanto, a disputa pela direção da entidade
dividiu os associados e fatos como a escolha de um opositor do ex-presidente para a
intervenção “contribuíram ainda mais para acirrar os ânimos”364.
No entanto, o relatório do interventor apontava que a situação da entidade era
mais complexa. Ele teria assumido em 20 de abril de 1964, porém, em 5 de maio, foi
designado para o cargo de subchefe administrativo da Casa Civil da Presidência da
República, em Brasília. Sobre sua permanência no cargo, dizia o interventor: “era minha
intenção elaborar o relatório dos trabalhos de intervenção e solicitar a Vossa Excelência
minha substituição”. Entretanto, “elementos do sindicato” e uma “comissão de
361
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industriais do ramo têxtil” pediram para que ele continuasse no cargo, para evitar a
substituição por outro interventor que “viesse a acarretar mudança de critério, com
repercussões desfavoráveis”. Distante, ele decide colocar o secretário para gerir o
sindicato, comparecendo “uma a duas vezes por semana ao sindicato para assinar o
expediente de maior relevância, inclusive cheques e praticar os atos de minha
competência legal”365.
Os argumentos utilizados pelo interventor ressaltam o equívoco que era a sua
presença na entidade. Ele deveria estar no cargo para investigar o sindicato e, na
impossibilidade de cumprir o seu papel, diante do acúmulo de cargos, deveria ter pedido
exoneração366. Para agravar sua situação, apontava que sobre as denúncias que
motivaram a intervenção, não tinha sido “encontrada até aqui nenhuma irregularidade
grave ou fatos comprometedores”. E concluiu o seu parecer sugerindo a permanência da
intervenção até o fim do mandato da diretoria, pois “a restituição do sindicato à atual
diretoria nas vésperas do pleito, afigura-se-nos inconveniente, podendo até influir para
reabrir a luta entre as diversas facções, favorecendo o predomínio de uma delas”367.
Emergem nesses processos as disputas internas dentro dos sindicatos. A
intervenção também foi um meio para conseguir retirar diretorias vitoriosas em pleitos
legais. Aproveitando-se da nova realidade imposta pelo golpe, as chapas derrotadas
conseguem alcançar a direção de entidades, através de subterfúgios como boatos e
suspeitas de ligações comunistas.
A disputa pelo sindicato patronal também demonstra que nem o Ministério do
Trabalho era capaz de bancar atos ilegais. O parecer do consultor jurídico argumentou
que a ilegalidade da assinatura da intervenção pelo delegado regional tinha se
extinguido com a assinatura de Sussekind ratificando a portaria com a decisão do
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delegado. Porém, o ministro a tinha assinado sob a justificativa de que “a vida normal
da entidade estava prejudicada” e não que havia suspeita de subversão.
A necessidade de não marcar o antigo presidente como subversivo relacionavase ao fato do mesmo pertencer ao Conselho Nacional de Economia e, assim como o
interventor, manter contato direto com o governo. Sussekind, em despacho no início de
junho, informou que estava sustada a intervenção, pois apesar do ministro do Trabalho
poder intervir quando achar necessário, “nem a Delegacia Regional do Estado de São
Paulo nem o referido relatório apontam atos ou fatos capazes de justificar a manutenção
da intervenção”. Ironicamente, o mesmo parecer informa que o acúmulo de cargos do
antigo diretor (o sindicato e o CNE) “não tornaria vulnerável a diretoria da entidade”368.
De que forma podemos entender essa ação de Sussekind? Seria devido à pressão
de um importante e influente empresário? Ou às suas conexões políticas que, inclusive,
o levaram ao cargo de ministro do Trabalho? O processo constituído, como grande parte
do que ocorreu nas intervenções, era subjetivo, e as acusações nele contidas poderiam
ou não comprovar a ação 'subversiva'. Com certeza, o fato de ser uma entidade patronal
deve ter influído no fato do próprio Sussekind ter decido sustar a intervenção.
Esses processos também realçam o poder de decisão do ministro do Trabalho.
Ele interveio, suspendeu e prorrogou intervenções utilizando-se da ambiguidade da lei e
até mesmo do seu próprio arbítrio. Nesse ponto, existe uma clara oposição entre as
diretrizes econômicas traçadas pelos ministérios econômicos, das quais a pasta do
Trabalho tinha pouca autonomia, e a ação efetiva para promover a operação limpeza.
Sussekind justificou que tinha permitido as intervenções, contra tudo o que
acreditava e defendera na OIT, a liberdade sindical, como uma reação “a uma corrente
que pretendia, simplesmente, fechar os sindicatos”369. Nesse sentido, para o ministro,
não adiantava acabar com o sindicato, se o sindicalista continuasse a liderar do bar.
Mais efetivo que acabar com os sindicatos era estrangular a voz dos sindicalistas
opositores. Perseguir, prender, torturar e destituí-los da liderança das classes
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trabalhadoras. Não coincidentemente, ao ser arguido no Congresso sobre suas ações,
Sussekind

reproduziu dez pronunciamentos do Poder Judiciário, procurando legitimar as
intervenções feitas em entidades sindicais pela prova da base jurídica.
Entretanto, todas as citações, expressivamente, são de acórdãos realizados no
período que se estende de 1949 a 1957. Não há nenhum parecer ou acórdão
proferido na fase de maior vitalidade do sindicalismo populista, ou seja, de
1958 a 1964, que coincidiu, também, com a conjuntura política mais
democrática dos governos Juscelino Kubitschek e João Goulart370.

A intenção de Sussekind não era acabar com os sindicatos, apenas queria
controlar quem os dirigia. Ele havia ajudado a construir o corporativismo e a máquina
estatal, e o seu desacordo era com a flexibilidade com que os governos democráticos
tinham utilizado a CLT, como, por exemplo, permitindo a existência de entidades que
contrariavam a estrutura piramidal das entidades sindicais (CGT, PUA, etc.) e dando
liberdade para contestar o Estado. “Já tivemos greve contra uma decisão do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, o que é um absurdo, uma anarquia. O
dirigente sindical tem de comprometer-se a acatar as decisões”371, sendo assim, o
importante era enquadrar o sindicalista, para que ele não contestasse a ordem vigente.
As medidas do Ministério do Trabalho poderiam vir acompanhadas de muitos
regulamentos e normativas, mas, na realidade, elas abriam portas para que as decisões
fossem discricionárias e seletivas. Uma delas era a exigência de antecedentes criminais
para os candidatos às eleições nos sindicatos. Sussekind defende a medida com um
argumento baseado na boa aplicação das rendas e na tentativa de evitar corrupção:

um sindicato, que recebe do Estado o poder de tributação, em virtude do qual
recolhe, compulsoriamente, um dia de salário por ano de serviço - o imposto
sindical - de todos os integrantes da respectiva categoria, e que vai manejar,
por vezes, somas fabulosas, dado o poder de representação que tem como
órgão de colaboração do Estado, como órgão da classe, seja entregue, para
dirigi-lo, a quem não tenha bons antecedentes372.
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No entanto, o atestado de antecedentes era fornecido pelos DOPS e DEOPS,
órgãos de informações que produziam relatórios baseados em fofocas, denúncias sem
comprovação e até mesmo em informes extraídos através de torturas. Dessa forma, ser
considerado com ‘bons antecedentes’ abria precedente para a cassação e anulação de
chapas que não fossem interessantes para o governo.
Diante desse cenário, como encarar as diversas declarações públicas de
Sussekind sobre a liberação das entidades sob intervenção? Em abril de 1965 o
ministério declarava que estava certo que em julho seriam terminadas todas as
intervenções373. No entanto, os processos aqui apresentados, mostram que muitas
intervenções, iniciadas em 1964, avançaram até 1966 e outras entidades ainda sofreram
intervenções após essa data374. O que pretendia o ministério com tantas declarações
controversas? Elas pareciam representar um discurso político utilizado para ‘apagar o
fogo’ em momentos mais críticos, pois dentro do ministério parecia existir o
entendimento de que o dispositivo da intervenção era necessário para eliminar toda
oposição, a qualquer momento em que ela aparecesse. Essas falsas declarações estavam
alinhadas, enfim, com o discurso governamental de ‘abertura’ social. Assim, a tentativa
de tentar mascarar a real intenção do governo sobre as intervenções poderia inserir-se no
contexto do “relativo afrouxamento das expressões repressivas, com o fim do AI-1,
marcando um ciclo de liberalização”, no início de 1965375.
Nesse sentido, o aparentar liberar, seria mais importante que, de fato, fazê-lo.
Dentro desse cenário, Mafra Filho, diretor do Departamento Nacional do Trabalho –
DNT, anunciou em dezembro de 1964 que levaria ao ministro do Trabalho “processos
de liberação de diversas entidades sindicais, entre as quais a Federação dos Bancários de
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São Paulo”376. Não obstante, em setembro de 1965 a Coluna dos Sindicatos, do Correio
da Manhã, publica que Mafra tinha pedido demissão, “por ser contra a liberação de
sindicatos sob influência de comunistas como o Sindicato dos Metalúrgicos e a
Comissão de Salário do Sindicato dos Bancários”377. Para a Coluna, “a posição de
Sussekind fica ainda mais enfraquecida junto aos demais órgãos do Governo. Este é o 7º
dirigente do ministério que pediu demissão na atual administração”. O próprio
Sussekind ao narrar o episódio, confirma a versão de Mafra, afirmando que ao ser
‘alertado’ sobre a possível volta dos comunistas, assegurou ao presidente que “o
trabalhador brasileiro nem sabia o que era comunismo. É claro que eles poderiam obter
algumas vitórias, mas, segundo meus cálculos, em menos de 5% dos pleitos”.
“Perdemos em apenas três ou quatro sindicatos; no dos bancários, de São Paulo, por
exemplo”378. Cerca de três meses depois, Sussekind saiu do Ministério do Trabalho.
Se devêssemos fazer uma avaliação parcial do período em que Sussekind foi
ministro, poderíamos dizer que ele foi bem-sucedido em expurgar os líderes sindicais,
mas teve como consequências das suas ações, a perda significativa de poder diante dos
outros ministérios. Antes de encerrar a análise da administração de Sussekind, temos
que analisar o expurgo que ele processou na máquina administrativa ministerial, que
abriu terreno para as transformações que aconteceriam nos dois anos restantes do
governo Castelo Branco.
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Os expurgos dentro do Ministério do Trabalho
Para abortar o avanço da classe trabalhadora no interior do próprio Estado, com
a conquista de espaço político, era necessário realizar um expurgo na máquina
administrativa. Os órgãos de segurança da ditadura apontavam que o “plano geral de
subversão, com o objetivo de comunizar o Brasil” tinha como base principal “de sua
irradiação o Ministério do Trabalho e os órgãos vinculados”379.
E isso por motivos de fácil compreensão: a área de influência do ministério,
abrangendo a solução dos problemas da massa trabalhadora em geral; e a
organização um tanto elástica das importantes autarquias dele dependentes,
que favoreceu a distribuição de verbas para fins subversivos, conjugada com
a presença de políticos populistas, que são um misto de peronismo estadonovista e de paternalismo de senhor de estância380.

Com uma imensa rede capilar, tendo representações em quase todos os estados,
sendo responsável pela articulação da força de trabalho em nível nacional e com
recursos assistenciais, o poder do Ministério do Trabalho era reconhecido não apenas
pelos que o temiam, mas também por aqueles que desejavam controlá-lo. Quinze dias
após o golpe, no dia que em Castelo Branco assumiu o governo, Márcio Moreira
Alves381, ao falar sobre a composição ministerial em sua coluna no Correio da Manhã,
apontou que era necessário acompanhar a atuação dos ministros nomeados para as
principais pastas do governo, sendo elas, “pela ordem [de importância], as da Fazenda,
Trabalho, Justiça e Agricultura”. No caso do Ministério do Trabalho, a sobrevivência do
governo dependia das ações de Sussekind e do seu relacionamento com a classe
trabalhadora.
Sussekind, funcionário de carreira do ministério, entendia o lugar relevante que a
pasta ocupava na máquina administrativa do Poder Executivo, porém discordava dos
direcionamentos aplicados por seus antecessores. A política dos governos democráticos
379
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tinha transformado o ministério em um ‘antro de comunistas’. Opinião compartilhada
pelos órgãos de informação que ressaltavam, com preocupação, a cooptação de
funcionários públicos pelos ‘comunistas’382.
Nesse sentido, a operação limpeza383 dentro da burocracia civil serviu para
eliminar a oposição e “abrir lugar para pessoal mais estreitamente identificado com as
políticas do novo Estado”. Para tanto, os setores mais atingidos foram os que estiveram,
nos governos anteriores, encarregados da política econômica e social, tendo os maiores
expurgos ocorridos nos ministérios de Obras Públicas, Trabalho e Fazenda. Para Alves,
a oposição na burocracia civil foi “neutralizada pelo 'efeito demonstrativo' de medo e
insegurança”, suficiente para silenciar os protestos384. Fato verificável no Ministério do
Trabalho que, se em 1964, sofreu 266 expurgos, em 1965, 1966 e 1967, apenas um
funcionário por ano foi afastado do ministério385.
Gráfico 2

Fonte: Fundo SNI. ASP_ACE_2860_80.
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Diante de mais uma sessão de arguições no Congresso para esclarecimentos
sobre as intervenções, a política salarial e o desemprego, o deputado Pedroso Júnior,
eleito pelo PTB/SP, perguntou para Sussekind a que conclusões chegaram as
sindicâncias sobre os servidores do Ministério do Trabalho em processo de subversão e
corrupção386. Diante de tantos temas controversos, essa foi a única pergunta que
Sussekind se esquivou e não respondeu, talvez porque o expurgo dentro do próprio
ministério não poderia ser justificado pela CLT. A medida legal utilizada foi o decreto
n.º 53.897/1964, que regulou os artigos 7º e 10º do Ato Institucional I. O artigo 7º
suspendia por seis meses, “as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade e
estabilidade”, abrindo uma brecha para demitir, dispensar, colocar em disponibilidade,
aposentar, e transferir para a reserva ou reformar funcionários públicos. O artigo 10º
suspendia os direitos políticos por dez anos e cassava mandatos legislativos. Portanto, o
decreto tinha como função regular a forma como essas medidas ocorreriam e criar a
Comissão Geral de Investigação (CGI) que coordenaria esse processo387. Os processos
apurados pela GCI, relativos ao Ministério do Trabalho, foram encerrados em outubro,
conforme o gráfico 2.

Tabela 3

Ato administrativo388 –
Ministério do Trabalho e
Previdência Social
Demitir
155
Aposentar
47
Destituir
33
Suspender direitos políticos
32
Colocar em disponibilidade
1
Descredenciar
1
TOTAL
269
Fonte: Fundo SNI. ASP_ACE_2860_80.
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Algumas pessoas listadas como atingidas pelos atos administrativos exerciam duas ou mais atividades
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Nesse cenário, entende-se o papel da CGI como órgão central da viabilização da
operação limpeza no Estado, atingindo os três poderes. Nos dados apresentados na
tabela acima, um relatório da Aeronáutica considerou a suspensão de direitos políticos
de sindicalistas como parte desse processo. As destituições atingiram essencialmente
representantes classistas de categorias profissionais nas funções de membros de juntas
de julgamento e revisão dos institutos de aposentadoria e pensões dos empregados, ou
seja, representante dos trabalhadores nos IAPs. Quase 58% dos atingidos foram
demitidos nos primeiros sete meses após o golpe.
Dentro do Ministério do Trabalho, a Portaria n.º 260, de 27/4/1964, instituiu a
Comissão de Investigação (CI-MT) para “apurar atos contra a Segurança Nacional, o
Regime Democrático e a probidade funcional, praticada por servidores de qualquer
natureza, com exercícios nas repartições integrantes do Ministério”389. Os órgãos
investigados também incluíam as Delegacias Regionais do Trabalho, Procuradoria Geral
e regionais da justiça, Comissão Técnica de Orientação Sindical (CTOS), Comissão de
Imposto Sindical (CIS), Fundação Rádio Mauá, Conselho de Controle Profissional,
Direção e Conselho do IPASE, Fundação da Casa Popular, Fundação de Assistência ao
Garimpeiro, e os conselhos de controles profissionais (Contabilidade, Economistas
Profissionais, Engenharia e Arquitetura, Farmácia, Medicina, Assistentes Sociais e a
Ordem dos Músicos do Brasil).
Outra Comissão de Investigação, para a Previdência Social, investigou
integrantes dos órgãos colegiados da Previdência Social, em todos os escalões, o
Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), e os institutos de
aposentadoria e pensões e Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS).
Considerando apenas os funcionários do Ministério do Trabalho e Previdência
Social e, portanto, excluindo os 32 sindicalistas atingidos pela suspensão de direitos
políticos, pode-se verificar na tabela abaixo uma maior repressão na área da previdência
social, tendo os institutos previdenciários, responsáveis pela gestão dos recursos
assistenciais, sido os maiores atingidos.
389
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Gráfico 2

Fonte: Fundo SNI. ASP_ACE_2860_80.

Resgatando as discussões apresentadas por Erickson no início desse trabalho, a
previdência social era considerada um elemento do tripé corporativista composto pela
Justiça do Trabalho e pelos sindicatos. A previdência possuía uma estrutura nacional e
congregava diversos setores e categorias. Apesar de diretamente ligada ao movimento
sindical, os institutos mobilizaram recursos, empoderando dirigentes e trabalhadores.
No próximo capítulo analisarei melhor as mudanças realizadas na previdência social,
especialmente após a saída de Sussekind da direção do ministério. No entanto, é
imprescindível destacar que o expurgo dentro dos institutos de aposentadoria e pensão
provavelmente foi o primeiro passo para a modificação de todo o sistema
previdenciário.
Tabela 4
Área

Trabalho

Previdência

Órgão

Nº

Ministério do Trabalho e Previdência Social
Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil - CROMB
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado - IPASE
Comissão de Imposto Sindical - CIS
Justiça do Trabalho
Fundação da Casa Popular
Fundação Rádio Mauá
Fundação de Assistência aos Garimpeiros

33
21
11
4
4
2
2
1

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI

42

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência - SAMDU

42

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas - IAPETC

24
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Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários - IAPC
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços Públicos IAPFESP

17

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos - IAPM

10

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários - IAPB

9

Instituto Nacional de Previdência Social - INPS
Sindicalista

14

1
390

Outros
TOTAL
Fonte: Fundo SNI. ASP_ACE_2860_80.

32
269

A tabela 4 distribui os 269 afastamentos do ministério nas pastas do Trabalho e
na Previdência. Na primeira parte podemos notar que os funcionários lotados
diretamente no ministério foram os mais afetados, sendo a profissão mais atingida a de
Inspetor do Trabalho (cerca de 25%). O expurgo foi tão significativo que, em junho de
1964, o ministério constituiu um “grupo de trabalho para examinar todos os processos
de habilitação dos servidores que teriam condições de acesso ao cargo de Inspetor do
Trabalho”391. O parecer encaminhado pelo Ministério do Trabalho para a Divisão de
Segurança e Informação do Ministério da Justiça (DSI/MJ), sobre a apuração de
'irregularidades', afirmava que o ministério foi transformado em “órgão agitacionista,
onde as reivindicações mais extremadas de falsos líderes sindicais eram atendidas”392.
Os funcionários eram responsáveis por não cumprirem inúmeros processos e decisões
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judiciais ou o “foram com a mais evidente procrastinação”393. Ironicamente, o mesmo
pode ser dito dos processos de intervenções sindicais praticados pelo governo ditatorial.
Outro dado que se destaca é a destituição de todos os dirigentes do Conselho
Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, assim como das suas filiais em São Paulo, Rio
de Janeiro e Paraíba. Um dos motivos para o afastamento da diretoria e a intervenção na
OMB era a denúncia da entidade como um 'antro de comunistas'. Outra razão atribuída a
essa perseguição pode estar relacionada ao estabelecimento de uma nova configuração e
controle sobre os órgãos culturais394. O presidente José Siqueira refutou, informando
que a OMB era “uma instituição de direito público, apolítica” e não exercia qualquer
espécie de “ditadura sobre o meio musical brasileiro, mas apenas cumpre a lei, e no que
é próprio, as determinações do Ministério do Trabalho”395.
A comissão de investigação atribuiu a investigação no IPASE, que era o órgão
previdenciário do Estado, à área do Trabalho, dentro do Ministério. No entanto, os
cargos dos funcionários expurgados são semelhantes aos dos outros institutos
previdenciários.
Nos pareceres das investigações processadas nos institutos de aposentadoria e
pensão, as acusações apresentadas foram de malversação de recursos. No IAPI, que teve
mais funcionários afastados, foi declarado que a entidade promoveu nomeações ilegais.
Tendo aberto nomeações para vagas inexistentes, não promovido concursos para altos
cargos, que passaram a ser ocupados por parentes, e apresentado como provas boletins
com datas anteriores às da publicação396. No IAPEFSP as denúncias eram as mesmas,
nomeações sem critérios e construções sem obediência aos preceitos legais397.
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No entanto, o caso do IAPC reflete a distância entre o parecer técnico para
intervir no instituto e a declaração pública. O relatório informa que houve tramitação
irregular de processos destinados à aquisição de hospital, dispêndio excessivo de verbas
e irregularidade em aquisição de materiais398. Por outro lado, o presidente do instituto,
indicado pelo Alto Comando Militar após o golpe, informou que estava decidido em
“realizar ali a 'operação limpeza', a fim de afastar todos os comunistas”. Ele afirmou que
chegou atrasado em sua própria posse, pois estava conversando com Sussekind, de
quem “recebeu instruções severas para não permitir a permanência de elementos
comunistas nos quadros daquela autarquia. Disse ainda que, 'dentro do IAPC, serão
feitas todas as substituições devidas e desejadas pelo Alto Comando Militar'”399.
Apesar desse conjunto de pareceres apresentarem justificativas administrativas
para o afastamento nos institutos, a indicação de perseguição e 'caça a comunistas'
parece plausível, pois o desmonte do funcionamento desses órgãos e o controle das
atividades permitia ao governo direcionar e controlar a aplicação dos recursos, trilhando
o caminho para a unificação da previdência em 1966, sem a resistência de funcionários
dos institutos.
A fala dos próprios funcionários destaca o período negro que o ministério passou
após o golpe. O período de auge e valorização do órgão e de seus funcionários foi
substituído pelo medo e perseguições400. Um oficial administrativo, lotado no
Departamento de Administração, lembrou que “muita gente, no Ministério, foi afastada
e algumas injustamente. Houve muita dificuldade, mais constrangimento pessoal, (...) o
clima tornou-se pesado, em virtude dos IPMs”401.
Outro funcionário destaca que a perda se deu também no campo financeiro.

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
398
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considerar que o Ministério do Trabalho não passava de um antro de pelegos,
o governo Castelo Branco cancelou o convênio com a OIT402.

Se os trabalhadores passaram pelo arrocho salarial da ditadura militar, com perda
dos ganhos e conquistas, o mesmo ocorreu com os funcionários públicos que os
defendiam. As ações repressivas andavam paralelas, o expurgo nos sindicatos visou
eliminar os dirigentes com políticas diferentes da nova ordem, e os afastamentos
administrativos permitiriam que os novos dirigentes se mantivessem no poder.
No entanto, como notamos nesse capítulo, apesar do medo da perseguição ter
modificado a forma de organização dos trabalhadores e sindicalistas, o mesmo ocorreu
dentro da máquina burocrática. A memória dos funcionários do alto escalão da ditadura
militar pode até tentar aparentar um estado de conciliação, mas os técnicos responsáveis
pelos pareceres atestavam as rachaduras do poder, expondo a sua opinião e, algumas
vezes, defendendo os trabalhadores, a despeito das decisões finais sobre os processos.
Sussekind foi, nesse sentido, o principal agente causador da repressão. Ele
decidiu e direcionou os expurgos. Se no primeiro capítulo ele perdeu boa parte das
brigas com a área econômica, o mesmo não pode ser dito da sua atuação dentro da sua
pasta. Os pareceres técnicos foram revertidos em decisões que beneficiavam um novo
tipo de sindicalismo, o dos “autênticos”403. Em um período democrático, as eleições
sindicais seriam vencidas pelo voto do trabalhador, no entanto, Sussekind não aceitou as
regras do jogo e decidiu controlar o resultado final. Para determinar que o seu candidato
fosse vitorioso, diversas leis foram aprovadas, entre elas, a de antecedentes criminais,
permitindo, então, que o sindicalismo voltasse a ser um caso de polícia.
Por outro lado, para garantir que esses sindicalistas fossem eleitos, era
necessário depurar as opiniões contrárias aos seus direcionamentos dentro da máquina
burocrática. Essa ação serviu para validar as eleições nos sindicatos, mas,
principalmente, para retirar o poder financeiro das mãos dos trabalhadores, passando a
controlar o sistema previdenciário. As intervenções nos institutos de aposentadoria e
pensões, colocadas em marcha por Sussekind, conduziram à eliminação do trabalhador
do processo decisório do sistema da previdência. Nesse sentido, a operação limpeza foi
402
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bem-sucedida, do ponto de vista dos golpistas. Apenas em dois anos, especificamente
durante os 20 meses que esteve à frente da pasta do Trabalho, Sussekind conseguiu criar
uma nova organização trabalhista no Brasil. Pode ter abafado a voz dos dissidentes, mas
esses continuaram a dizer, às vezes sussurrando, que não concordavam.
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Capítulo 3 – Peracchi Barcelos e Nascimento e Silva: o militar e o técnico
(1966‐1967)
A saída de Sussekind do cargo de ministro pode ser interpretada por diversos
ângulos. Viana Filho, chefe do gabinete militar de Castelo Branco, avaliou que “podiase considerar terminada a tarefa de saneamento, (…) ao mesmo tempo em que se
iniciara um programa de reformas, que transformariam o ministério, retirando-lhe a
condição de instrumento de pressão sobre os sindicatos e autarquias a serviço da
política”404. Na opinião de Viana, Sussekind tinha sido escolhido para promover o
‘saneamento’, eliminar a oposição ou, pelo menos, os não compatíveis com o novo
regime, dentro do ministério, nos institutos de pensão e aposentadoria e nos sindicatos.
Ao mesmo tempo, iniciou um novo programa de reformas, como a modificação nos
cálculos dos reajustes salariais e a nova Lei de Greve que regulava estritamente a ação
dos trabalhadores. Esse último aspecto, no entanto, ainda precisava ser aperfeiçoado e a
pressão para que cedesse ou, pelo menos, não resistisse às intenções da área econômica
podem ter pesado para que Sussekind fosse ‘promovido’ a ministro do Tribunal Superior
do Trabalho.
A entrada de Walter Peracchi Barcelos, que comandou o Ministério do Trabalho
por sete meses (de dezembro de 1965 a meados de julho de 1966), foi vista com certa
preocupação pela Última Hora que destacou o fato de um militar assumir o Ministério
do Trabalho405. Na sua primeira entrevista coletiva, o novo ministro confirmou os
temores ao afirmar que a “política econômica-financeira do governo Castelo Branco
pediu e pedirá ainda muitos sacrifícios, quer dos setores governamentais, quer dos
trabalhadores, e quer das empresas”406. Nesse sentido, seria possível subentender que o
convite para Peracchi tinha sido feito com um aviso: o de viabilizar a política
econômica. Se assim fosse, o novo ministro, agora próximo ao núcleo de decisões, teria
o seu caminho aberto para se lançar em novos e ambiciosos projetos políticos, o que
aparentemente foi concretizado.
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O ministro entrara aos 15 anos para a Brigada Militar, chegando a coronel e
comandante-geral, cargo onde criou o montepio militar e atendeu problemas sociais e
previdenciários dos policiais gaúchos407. Foi eleito e reeleito deputado, pelos votos dos
brigadistas, e chefe da dissidência do ex-PSD gaúcho contra a eleição de Kubitschek,
em 1955408. Viana Filho revelou que ele foi escolhido por ter um passado de luta,
“brigara na trincheira do inimigo”, contra Goulart e Brizola no Rio Grande do Sul409.
No pós-golpe, Peracchi fez parte do grupo de apoio de Castelo Branco no
Congresso Nacional. Tinha ambições de se tornar líder do Congresso, tendo
pessoalmente articulado a institucionalização do bipartidarismo e a criação da Arena.
Apesar da sua atuação como deputado, ser indicado para ministro era mais um
reconhecimento por sua atuação do que uma escolha de um dirigente para a pasta,
apesar deste justificar a sua presença pelas conquistas previdenciárias que tinha
angariado no passado para os brigadistas.
O uso como trampolim político, contudo, ficou evidente desde a sua posse. O
seu nome já estava sendo ventilado para as eleições de 1966 em 25 de dezembro de
1965, menos de 20 dias após ter assumido o ministério410. De todo o modo, a presença
de um militar, com ambições políticas e conquistas na previdência, fornece pistas de
como foi a sua gestão como ministro do Trabalho.

Peracchi Barcelos: Negociando vantagens políticas com a repressão
As falas nas reuniões no Conselho de Segurança Nacional deixam transparecer a
ação dos ministros diante das pautas apresentadas pelo presidente e seus pares. Nesse
407
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espaço, até então restrito e, na opinião dos ministros, para sempre sigiloso411, cada
gestor deve defender ou criticar o seu ponto de vista, abrindo espaço para bravatas e
bajulações. Durante o período em que Sussekind foi ministro, talvez as decisões (e
discussões) tenham sido efetuadas em outro espaço, sendo a sua participação ali quase
sempre resumida a concordar monossilabicamente com as propostas. O mesmo não
aconteceu com Peracchi Barcelos que, no início da sua administração, já havia
participado ativamente em duas reuniões.
No início de 1966, o reajuste salarial estava congelado, porém a inflação ainda
crescia, a despeito do PAEG identificar o primeiro como a causa da segunda. Existia
uma alta de preços e escassez de alimentos, e os jornais indicavam a estagnação da
economia e da indústria.
A Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB), criada pela lei
delegada nº 5, de 26 de setembro de 1962, no governo de João Goulart, tinha como
atribuição elaborar e promover a execução do plano nacional de abastecimento de
produtos essenciais e aplicar a legislação de intervenção no domínio econômico para
assegurar a livre distribuição de mercadorias e serviços essenciais412. Nesse sentido, a
SUBAB, “na qualidade de órgão incumbido de aplicar a legislação de intervenção do
Estado no domínio econômico, poderá, quando assim exigir o interesse público,
requisitar bens ou serviços essenciais ao abastecimento da população”413.
Diante da dificuldade de abastecimento dos produtos alimentícios no país, o
Conselho de Segurança Nacional se reuniu para deliberar sobre as medidas necessárias
para corrigir o problema. Guilherme Borghoff, superintendente da Sunab, comunicou
que apesar de todo controle os resultados não estavam sendo atingidos:
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Todos os setores da economia estão sofrendo essa luta contra a inflação: foi
contido o salário-mínimo; foram contidos os salários dos funcionários civis e
militares; foram tomadas várias providências no sentido de conter os preços
agrícolas, tais como os preços mínimos. (...) Há, no entanto, alguns poucos
setores que, pela sua independência financeira, pela sua independência fiscal,
teimam em colocar-se à margem e continuam a pensar em termos
inflacionários, a que se habituaram nos últimos dez anos de ritmo crescente
de inflação.414

Bulhões acrescentou outro argumento, o problema era a falta de cooperação dos
governos estaduais, e sentenciou:
fazer com que os Estados cooperem de maneira mais eficiente, dizendo-se
claramente que eles devem assumir a responsabilidade e demonstrando,
também, que o Governo da União só poderá prestar auxílio financeiro aos
Estados caso cooperem; se deixarem de cooperar, deixarão de receber a
assistência financeira”415.

Se os estados não cooperassem era necessário chantageá-los e, aproveitando a
brecha aberta pela proposta de intervenção da Sunab, Bulhões considerou auspiciosa a
inclusão de outros dispositivos que, aparentemente, nada tinham a ver com a matéria,
mas eram igualmente autoritários: o controle da política salarial em relação aos
portuários, por exemplo416.
Inicialmente, o ministro do Trabalho, em sua análise, informou que a
intervenção da Sunab teria repercussão na vida social, mas acreditava que o decreto
imporia “limites à ganância”, forçando a produzir mais, “reduzir os custos e,
consequentemente, preços”. Sobre o segundo ponto, o artigo 10 do decreto-lei417, que
tratava dos portuários e atribuía ao ministro da Viação e Obras Públicas a competência
de adotar medidas que visavam “racionalizar as estruturas operacionais dos sistemas de
transportes terrestres e hidroviários e de disciplinar atividades e remunerações de
portuários, marítimos, ferroviários e classes conexas, com vistas à estabilidade do custo
de vida”418, Peracchi afirmou que essas categorias “têm mais características de servidor
414
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público do que propriamente de trabalhador”419. Para o ministro não era problemática a
transferência da autoridade para discutir política salarial para o Ministério da Viação e
Obras Públicas (MPOV) e, portanto, apartando o Trabalho de uma das suas principais
trincheiras. Igualmente não causa estranheza ao ministro afirmar que os servidores
públicos não eram trabalhadores e, em especial estes, que pertenciam às categorias
ativas politicamente, e se reconheciam como trabalhadores, como os portuários e os
ferroviários.
Para Peracchi o importante era o 'sentimento de união' ministerial.
Sei perfeitamente que, dependendo da forma como o Ministério da Viação
conduza essa questão, os reflexos de ordem social vão parar no meu
Ministério. Mas estamos aqui como um todo, e não isoladamente; de modo
que o Ministério do Trabalho, pelo menos na minha administração, não terá
dúvida nenhuma em se pôr em entendimento com o Ministro da Viação e
buscar aqueles pontos e aquelas conveniências que foram do Governo e do
Ministério, e também das partes que hoje são atingidas por esse decreto-lei420.

Se existia, aparentemente, uma preocupação com as partes atingidas, o tom da
conversa não era nada conciliador. Peracchi tinha conhecimento de que a categoria
estava preocupada com a delegação de poderes para o Ministério da Viação, mas a
explicação era que ela teria que “ajudar o Governo a vencer essas dificuldades; que eles
tiveram um período de fausto e que agora precisam acomodar-se à situação real que
estamos vivendo: converso com eles dessa maneira”421. O discurso desde o golpe não
tinha mudado, o papel dos trabalhadores no novo regime era entender e aceitar todas as
decisões pronunciadas pelo governo, que sabia o que era melhor para eles. Peracchi
confirmava esse discurso e se declarava de pleno acordo, mesmo sabendo que o decreto
tinha “algumas limitações de ordem constitucional”, pois o ministro acreditava que se o
governo se ativesse a isso não atingiria os seus objetivos422. A rigidez do decreto
também foi citada pelo ministro da Justiça, Juracy Magalhães, classificando-o como “o
mais forte que já passou pelas minhas mãos (…) é alguma coisa como o Ato
Institucional”423.
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Juarez Távora, ministro da Viação e Obras Públicas, um dos proponentes da
medida, tentou justificar a vinculação desses dois temas, o reajuste dos portuários ao
controle do mercado de abastecimento da Sunab. Para o ministro, o custo dos
transportes marítimos encarecia os gêneros de primeira necessidade, sendo a principal
causa a desorganização dos serviços e sua alta remuneração. No entanto, os portuários,
por exemplo, tinham decretos e leis sobre o seu reajuste e para alterá-los seria
necessária a revogação destes e a publicação de novos, sob os auspícios da política
salarial da ditadura424. Nesse sentido, para viabilizar a distribuição de gêneros
alimentícios, era preciso reduzir seus custos e, portanto, diminuir os salários.
Rebateu também a apreensão dos seus colegas, ao afirmar que para evitar as
discordâncias “quanto à capacidade legal do governo para, definitivamente, consolidar
por meio de decretos as providências tomadas, foram encaminhadas ao Congresso
vários projetos de lei”. No entanto, os projetos foram 'deformados' no Congresso com
emendas de Comissões e do Plenário, “apesar dos esforços inauditos, de que sou
testemunha, dos líderes do governo, principalmente do meu querido amigo Pedro
Aleixo, no sentido de obstá-los”. A Comissão de Legislação Social teria elaborado um
parecer contra esse decreto-lei, “inquinando-o de inconstitucional por importar em
delegação de poderes que o Congresso não permitiria”. O ministro da Viação ainda
argumenta que existiam “certas diferenças entre a remuneração de portuários e de
marítimos, sobretudo no setor da estiva”, acrescentando que “esta ainda está
relativamente privilegiada, razão porque estou empenhado numa revisão de seus
salários”. Em outros tempos, as discussões sobre as diferenças salarias e regime de
trabalho seriam conduzidas pelo ministro do Trabalho, mas como Peracchi estava
focado em outros assuntos, seu espaço era preenchido sem constrangimento por Juarez
Távora, que já se reunira com seus assessores jurídicos e previa a necessidade de
organizar pelo menos mais três decretos para que se pudesse “invalidar direitos
considerados legitimamente adquiridos através de outros decretos, acordos e
convenções de trabalho”425. O ministro, por fim, alertou que, se o Congresso tiver que
votá-los, faria alterações que o tornariam “pior a emenda que o soneto”, por isso era
indispensável a presença desses itens no decreto-lei.
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Se a reunião do CNS gerou o decreto-lei n.º 2, em 14 de janeiro de 1966, antes
que o mês terminasse, um novo decreto seria publicado. O decreto-lei n.º 3426 regulava
as atividades portuárias e alterava o artigo 528 da CLT, ao incluir a proteção da
segurança nacional como justificativa para a intervenção nos sindicatos, medida que
respondia à “operação tartaruga” organizada pelos trabalhadores do porto de Santos. Os
portuários protestavam contra a redução salarial determinada por decreto, no apagar das
luzes da gestão de Sussekind, em novembro de 1965, que propunha, ainda, alterações na
legislação, retirando a hora extra do trabalho noturno e abrindo a possibilidade de
modificar a duração da hora de trabalho, cancelando o descanso diurno,
preferencialmente no domingo, uma prática comum nos portos. Sem abrir qualquer
espaço para negociação, o decreto-lei permitiu o enquadramento sumário das entidades
sindicais na Lei de Segurança Nacional, aprofundando a repressão à classe
trabalhadora427.
A área econômica continuou avançando sobre o setor trabalhista. A estabilidade,
questionada desde o golpe, foi o próximo sistema a ser revisto. No início de março de
1966, num mesmo anúncio, o governo divulgou os novos índices do salário mínimo,
afirmou que um novo projeto substituiria a estabilidade por um “fundo de estabilidade
social e habitação”, posteriormente chamado de Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS)428, e declarou que estava trabalhando em um projeto de unificação da
previdência social.
O nome dado inicialmente ao projeto transparece as intenções da área
econômica de vincular o fim da estabilidade com a criação de um fundo que gerasse
poupança interna e pudesse prover recursos para a habitação. Para fechar o ciclo, a
unificação da previdência permitiria a retirada dos trabalhadores dos processos
decisórios sobre suas aposentadorias, pensões e auxílio médico, sendo este último
“terceirizado”. Quando Peracchi fazia campanha política para concorrer ao governo do
Rio Grande do Sul, equipes de técnicos dos ministérios do Trabalho, Fazenda e
426

Decreto-lei n.º 3, de 27 de janeiro de 1966, que regulava as atividades portuárias e alterava o artigo
528 da CLT.
427

Para maiores informações ver NAGASAVA, Heliene Chaves; NETTO, Rodrigo de Sá. O Ministério
do Trabalho entre as alterações na CLT e a Lei de Segurança Nacional. In: MEMÓRIAS REVELADAS.
Ditadura e Transição democrática. 2016.
428

Castelo anuncia a substituição da estabilidade e novo salário mínimo. Rio de Janeiro, Jornal do Brasil.
01 de mar de 1966. Capa.
157

Planejamento, com anuência de seus ministros, planejavam concomitantemente novos
projetos para a área social.
Em junho, o Correio da Manhã informou que o Serviço Nacional de
Informações tinha recebido uma denúncia de corrupção em um dos candidatos à corrida
eleitoral para o cargo de governador no Rio Grande do Sul429. Os jornais começam a
apontar que a crise sucessória no Estado teria começado neste mês, no entanto, o SNI já
acompanhava a situação desde fevereiro.
O primeiro informe430 produzido pelo órgão apontava que, de acordo com o Ato
Institucional n.º 3431, as eleições marcadas para setembro seriam realizadas de forma
indireta, tendo a Assembleia Legislativa o poder de escolher o novo governador.
Contudo, o SNI alertava para a possibilidade de derrota da Arena, pois a eleição para a
Assembleia ocorreria em novembro e os parlamentares estavam “preocupados com as
consequências e impacto que teriam na sua própria eleição”. O órgão de informação
tinha clareza da repercussão negativa que sua política tinha no meio social:
Sendo pacífico, o conceito de impopularidade do atual governo, mercê de
atitudes e medidas necessárias e indispensáveis, muitas conflitando com os
interesses populares, criados pela demagogia desenfreada, não é por essa
forma de duvidar, que na hora de decisão das opções, entre obediência
partidária ou apoio popular, prevaleça o instinto de sobrevivência político432.

O informe deve ter levantado um alerta na alta cúpula governista, que já sabia
que as eleições no Estado seriam acirradas e queria garantir a vitória a qualquer custo
para evitar os reveses que tinham ocorrido no ano anterior nas eleições para os estados
de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse alerta significava que o governo deveria agir de
forma enérgica para garantir uma vitória, e para tanto, o SNI apresentou uma avaliação
dos dois principais nomes que iriam concorrer tanto pela Arena quanto pelo MDB.
Sobre este último, foi informado que um pequeno número de arenistas tentava angariar
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apoio em torno do nome de Ruy Cirne Lima, “figura de grande porte intelectual,
emérito jurista, mas sem nenhuma vinculação partidária”, na avaliação do órgão, isso o
tornaria “absolutamente inviável, (...) pois o problema é eminentemente político e a
solução também, será política”. Passava, então, a analisar cada um dos candidatos do
partido governista433.
A apresentação dos dois principais candidatos mostrava as divergências
ideológicas e a dificuldade de categorizar o partido como um bloco homogêneo e
coeso434. Tarso Dutra tinha prestígio dentro do seu antigo partido, o PSD, mas não tinha
trânsito nas menores agremiações que formaram a Arena. A sua candidatura também
sofria restrições dos setores ligados ao golpe, por não ter aderido imediatamente e com
o fervor desejado. Na opinião do SNI, ele “jamais integrou o Bloco Revolucionário na
Câmara e, sempre que teve oportunidade, votou contra o governo”.
Peracchi, por outro lado, já tinha sido ‘testado’ numa eleição direta contra
Brizola e, apesar da derrota, alcançou meio milhão de votos. Ele também tinha o apoio
das pequenas agremiações e era considerado um “autêntico revolucionário”, estando ao
lado dos golpistas desde o início. Tinha “trânsito livre na área militar pela sua
identificação com a causa”, capacidade de luta, e exercia “real liderança sobre setores
da política estadual”, além de prestígio entre a população. Com tamanha exaltação das
suas qualidades, é dispensável dizer que era visto como “extrovertido” e que tinha
“firmeza de suas atitudes”, ao contrário de Tarso.
A avaliação do relatório era evidente, Peracchi teria mais chance pois
conseguiria os votos dos pequenos partidos, que já afirmavam não votar em Tarso, fato
essencial na eleição indireta. Tarso, a seu favor, tinha a simpatia dos juscelinistas, e
poderia receber votos do MDB. Ou seja, a sua posição hesitante poderia ser considerada
positiva no caso dela se traduzir como uma vitória para o governo ditatorial.
Fora as análises comportamentais, que eram frequentes nos relatórios dos órgãos
de segurança, a indicação de que a solução final se daria por motivos políticos confirma
a intenção do governo de interferir diretamente no pleito e, nesse caso, o documento
abandona a fachada de neutralidade e isenção. Não se admitia a possibilidade de
derrota, com receio do efeito cascata que isso teria.
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Já no início de junho, quando os jornais não mais costumavam citar o nome de
Peracchi relacionado às atividades trabalhistas, mas quase sempre com as eleições, o
SNI reforçou a intenção de endossar o nome de Peracchi, enfatizando a sua oposição a
Tarso Dutra. Enquanto o primeiro congregaria elementos que não se vincularam à
tomada do poder em 1964, “mas que a aceitaram como fato consumado, sem nenhum
entusiasmo e até com desagrado”. O segundo unia os elementos da primeira linha da
‘revolução’, participando não apenas do golpe, mas também da sua consolidação. O
relatório inclusive ressaltava o intenso trabalho político em que Peracchi estava
envolvido, viajando ao interior para arregimentar diretórios da Arena nos municípios.
Sabendo que, pelo Ato Institucional nº 3, os prefeitos seriam escolhidos pelos
governadores, não seria surpreendente que os políticos locais do poder Executivo
pressionassem seus representantes, os vereadores, na Assembleia Legislativa435.
A notícia que iniciou essa subseção apontava que o SNI estava investigando a
existência de corrupção nesse processo eleitoral. Os jornais relatavam com precisão o
que estava no relatório desse órgão, e talvez o alvoroço tenha sido intencional com
vistas a atrapalhar a eleição de Tarso. A informação era que o presidente da Caixa
Econômica Estadual teria usado a instituição como veículo de suborno e corrupção na
tentativa de garantir a vitória de Tarso. Apesar de não ser citado na reportagem do
Jornal do Brasil, o relatório do SNI trazia também denúncias de compra de votos na
candidatura de Peracchi, que estaria utilizando o cargo de ministro para pressionar
membros dos diretórios regionais prometendo cargos436. A publicação das suspeitas de
apenas um dos lados poderia indicar a articulação para desmoralizar Tarso.
Enquanto os dois candidatos disputavam cada centímetro de apoio, Ruy Cirne
Lima tinha alcançado “repercussão popular depois da declaração de Dom Vicente
Scherer, em seu favor”. O Correio da Manhã qualificava o governo como perplexo
diante da situação gaúcha, não tendo “encontrado a solução capaz de afastar a
candidatura de Cirne Lima”, o jornal ainda dizia ser a “crise gaúcha ‘muito difícil’ para
o governo federal”437.
A convenção da Arena para escolha de seu candidato foi realizada no dia 27 de
junho de 1966. Peracchi saiu vitorioso por uma pequena diferença. Com a oficialização
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da campanha, Peracchi decide sair do ministério para enfrentar os desafios que
encontraria. A disputa, nas palavras de Peracchi, não seria solucionada apenas
politicamente,

mas

teria

que

haver

uma

“decisão

‘político-revolucionária’,

acrescentando que a candidatura de Cirne Lima foi colocada dentro de um quadro de
afronta à revolução”438. Mais do que uma ameaça, Peracchi antecipava as ações do
governo para resolver a situação. Sete dos 31 deputados que convidaram Cirne Lima
para se candidatar foram cassados e seus suplentes não foram convocados. Em seguida,
um ato complementar439 anulou mais três votos, todos para Cirne440. Diante da
repressão, finalmente Peracchi conseguiu atingir a quantidade de votos para vencer. Em
protesto, os representantes do MDB decidiram não comparecer na data da eleição.
Enquanto Peracchi se preocupava em vencer as eleições a qualquer custo, um
decreto-lei, assinado três dias antes da sua saída, alterava as regras do reajuste salarial,
aprofundando o arrocho e retirando poder da Justiça do Trabalho441. O decreto foi
considerado por muitos autores como um marco da intensificação do arrocho e da
tentativa de controlar a Justiça do Trabalho. Sob esse princípio o cálculo do índice de
reajuste seria calculado pelo Poder Executivo, mensalmente, para reconstituição do
salário real médio. E as delegacias regionais do Ministério do Trabalho não poderiam
protocolar os contratos coletivos de trabalho que conteriam “cláusulas ou condições de
reajuste ou aumento salarial divergentes das normas contidas neste decreto-lei”442.
Sussekind, naquele momento ministro do Tribunal Superior do Trabalho, propôs
a Castelo Branco uma mudança no decreto-lei, que restaurava em parte o poder
normativo do TST, resultando no decreto-lei n.º 17/1966443. O parágrafo 2 do artigo 1
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indicava que o tribunal poderia “corrigir distorções salariais para assegurar adequada
hierarquia salarial na categoria profissional dissidente, e, subsidiariamente, no conjunto
das categorias profissionais, como medida de equidade social”.
Não é possível confirmar o papel do ex-ministro do Trabalho na publicação
deste novo decreto, no entanto, a tentativa de permitir uma margem de atuação da
Justiça do Trabalho não parece ter tido muito sucesso na prática, tendo o cerne de ambas
as normas, a restrição ao aumento salarial, sido mantido.
Em 18 de julho de 1966, Paulo Egídio Martins, ministro da Indústria e Comércio
e conhecido empresário paulista, assume interinamente a pasta do Trabalho com a saída
de Peracchi Barcelos, que em seu discurso de saída ressaltou que na sua curta gestão
procurou se empenhar para modificar o ministério “no espírito reformista da revolução”
e em aperfeiçoar o sistema previdenciário444. Egídio tinha de acumular as duas pastas
por apenas alguns dias, até que o novo ministro do Trabalho assumisse. No entanto,
disputas internas pelo cargo o levaram a ficar até 1º de agosto, quando Luiz Gonzaga do
Nascimento e Silva assumiu445.

Luiz Gonzaga do Nascimento e Silva: o técnico que Roberto Campos queria.
A presença de Nascimento e Silva no Ministério do Trabalho pode ser
considerada uma vitória de Roberto Campos em seu plano de implantação do ‘novo
trabalhismo’. A afinidade entre ambos e o discurso comum apareceria em quase todas as
falas publicadas nos jornais.
Castelo Branco demorou para indicar um novo ministro, sob protestos de Paulo
Egídio, que não queria mais acumular as duas pastas. O novo nome deveria cumprir
alguns pré-requisitos: não poderia estar concorrendo à campanha política para as
eleições no final do ano e deveria ser capaz de comparecer diante do Congresso
Nacional e dialogar tanto com empresários, quanto com entidades de trabalhadores446.
Afastados os políticos, era preciso encontrar um nome que não apenas fosse um técnico,
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como também conhecesse o ministério e pudesse colocar em marcha os processos
iniciados na área econômica, como o FGTS e a unificação da previdência. Peracchi teria
indicado João Déntice, delegado regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, mas, nessa
queda de braço, o nome de Nascimento e Silva, que era presidente do BNH e indicado
por Roberto Campos, venceu a disputa447.
O discurso de posse e a primeira entrevista coletiva do novo ministro indicou
que a sua gestão marcava um novo estágio do governo Castelo Branco, pois a classe
trabalhadora teria separado “seus legítimos interesses dos interesses dos demagogos” e
que, sem perder a ênfase nas reivindicações salariais, “tônica universal da atividade
sindical”, os sindicatos deveriam agora pleitear vantagens para seus associados. Nesse
sentido, os interesses da classe “não podem ser distintos dos interesses gerais da nação”
e, para acompanhar o avanço das atividades produtivas mundiais, os trabalhadores
deveriam se centrar na elevação do nível geral de produtividade, pois só com o
progresso econômico seriam sustentáveis os benefícios sociais448. Impossível não notar
os ecos do discurso do “novo trabalhismo” de Roberto Campos.
Se, por um lado, a anterior indicação de um militar causou frisson pelo temor da
repressão e dos cerceamentos das liberdades trabalhistas, a entrada de Nascimento e
Silva, um advogado, levantava a possibilidade de que as leis trabalhistas fossem
alteradas. No entanto, em sua primeira entrevista coletiva, o novo ministro tentou
justificar a sua escolha afirmando que tinha um histórico de modernizar estruturas
administrativas, como teria sido a sua passagem pelo BNDE e pelo BNH449. As
suspeitas não seriam sem fundamento. As ações realizadas nesses oito meses de gestão
(de 1 de agosto de 1966 até 15 de março de 1967) produziram mudanças essenciais na
legislação trabalhista.
Se Arnaldo Sussekind tinha criado as bases para a política trabalhista da
ditadura, adequando as antigas estruturas à nova realidade e vencendo a resistência para
o projeto de constituição de um novo modelo sindical, Nascimento e Silva utilizou essa
base para executar e consolidar a transformação dentro do Ministério do Trabalho. As
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atribuições dessa pasta não mais seriam transferidas para a área econômica, esta passava
a ditar, em uma sintonia perfeita, o que deveria ser feito na área social.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Banco Nacional da Habitação e a
unificação da previdência eram projetos que se complementavam e estavam vinculados
diretamente, além da ideologia, pelos repasses de recursos. A separação em subitens,
aqui proposta, justifica-se por um critério de clareza da discussão apresentada, visando
entender melhor o seu funcionamento. No entanto, suas interconexões serão visíveis.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Como foi dito no primeiro capítulo, a estabilidade tinha sido questionada desde
o primeiro dia após o golpe. A área econômica pressionou, sem sucesso num primeiro
momento, porém o tema não foi descartado, passando a ser trabalhado nos bastidores. O
boletim anual do Ministério do Trabalho de 1964 apresentou um único estudo técnico
do economista Dorillo de Vasconcelos, especialmente para o MTPS, falando sobre a
“tese para democratização do capital com participação do empregado no lucro da
empresa”. A primeira linha do artigo afirmava que a “Confederação das Associações
Comerciais do Brasil e a Associação Comercial do Rio de Janeiro, se pronunciam a
favor da reformulação imediata do sistema empresarial brasileiro, para adaptá-lo à
realidade dos regimes autenticamente democráticos”, destacando o fato do único estudo
publicado ter sido produzido nos meios empresariais. A proposta do trabalho era que os
trabalhadores pudessem participar nos lucros das empresas como contrapartida ao fim
da estabilidade450.
Após a saída de Sussekind, os estudos produzidos pelos ministérios da Fazenda
e do Planejamento encontraram um terreno menos árido para sua implementação.
Portanto, desde o início de 1966, já era anunciada pelo governo a mudança na
estabilidade. Até aquele momento, os “trabalhadores com permanência entre um e dez
anos na mesma empresa tinham o direito à indenização quando demitidos sem justa
causa”, e essa indenização teria equivalência “a um mês de salário para cada ano de
trabalho na empresa”. Os que tinham permanecido mais de dez anos na mesma empresa
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adquiriam a estabilidade e só poderiam ser demitidos se o empregador “provasse falta
grave na Justiça”. O valor das indenizações dificultava as demissões em massa451.
Viana Filho admitiu que o fim da estabilidade provocava uma forte reação dos
trabalhadores, que tinham ‘ilusões fortes’, sendo ‘impossível convencê-los da
verdade’452. A ‘verdade’ aparentemente não estava sendo compreendida, pois todos os
seus argumentos eram favoráveis apenas aos empresários, que poderiam demitir sem ter
que pagar as indenizações. Não coincidentemente, os empresários colhem os frutos
dessa alteração na legislação até hoje, fato constatável em um dos últimos depoimentos
do banqueiro Olavo Setúbal para quem o fim da estabilidade “foi uma conquista
importante”, para a existência do Itaú. A justificativa era que “no Itaú nós fundimos
tudo, mandamos embora grande parte dos empregados e contratamos outros. O Itaú tem
um componente da CLT muito importante na sua formação”453.
Roberto Campos também destacou que a estabilidade ainda provocava
“empecilhos à compra e venda de empresas, e ao movimento de fusões e concentrações,
decorrentes da existência de passivos trabalhistas”. O ministro, a cada argumento,
demostrava como esse sistema provocava “desarmonia nas relações empresariais”.
Quando Peracchi ainda era ministro, foi criado um grupo para estudar a alteração da
estabilidade454. O grupo, formado, dentre outros, por Mario Trindade e Nascimento e
Silva, ambos do BNH, também contava com a presença de Moacyr Veloso, dito por
Viana, o representante de Peracchi455. Moacyr, inclusive, era descrito como um dos
“mais famosos e antigos tecnocratas”, tendo ocupado o cargo de assessor de Sussekind
e, inclusive, ocupado interinamente a cadeira de ministro, quanto este esteve afastado do
país para participar da reunião na OIT, em julho de 1965456.
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Mario Trindade foi descrito por Viana como o responsável pela ideia de aplicar
os recursos do FGTS no BNH para que se pudesse gerar renda para a correção
monetária, reaplicar para ativar a economia e gerar empregos. O projeto gerou muita
discordância, sendo até mesmo o presidente alertado para a reação negativa que
provocava. Colocado em discussão pública, Roberto Campos teve que sair em defesa do
projeto, afirmando que a estabilidade era prejudicial para o empregado porque evitava a
sua capacitação. A garantia do emprego também gerava, nas palavras do ministro, uma
menor produtividade, pois eliminava a motivação proveniente do risco da demissão457,
para ele o melhor estímulo ao trabalho.
Mario Trindade e Nascimento e Silva apresentaram o projeto para as
confederações de trabalhadores que, com vozes uníssonas, repudiaram a medida458. O
próprio Viana Filho admitiu que a pressão desses setores fez o governo modificar a
proposta original e propor a flexibilidade do sistema, onde os trabalhadores poderiam
optar por aderir ou se manter estável. Com isso, houve um racha entre as confederações,
tendo algumas começado a apoiar o projeto. Essa nova fórmula foi apresentada por
Castelo Branco na comemoração do 1º de maio de 1966, o último de sua gestão, em
Campina Grande, provavelmente como teste do impacto da medida.
Talvez nesse período, o nome do projeto tenha sido alterado de Fundo de
Estabilidade Social e Habitação para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço459. A
palavra ‘garantia’ era vista como uma forma de diminuir o repúdio dos trabalhadores e
assim escamotear que a real intenção do projeto era libertar os empregadores das multas
rescisórias para a criação de uma poupança interna a ser aplicada na habitação. Apesar
de Campos e Bulhões não terem gostado da proposta da flexibilização, a avaliação
política era que assim seria mais fácil de ser aprovada no Congresso Nacional.
Em junho, os técnicos encaminham o projeto do FGTS para Peracchi e Campos,
que o levaram para Castelo. Neste mês, Peracchi estava completamente envolvido na
disputa eleitoral e pode-se inferir que ele tenha tido pouca ou praticamente nenhuma
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participação no produto final, tendo inclusive as confederações discutido as propostas
com Nascimento e Silva. Apesar disso, é o nome de Peracchi que aparece na
justificativa do projeto que foi enviado à Câmara em agosto.
A proximidade com o presidente, aliada aos argumentos apresentados acima,
justificam os motivos que levaram Castelo a convidar Nascimento e Silva para ser
ministro do Trabalho. Viana afirma que ao ouvir a proposta, ele teria “insistido para ser
dispensado”, pois ainda estava dedicado à reorganização do BNH e queria ficar no
órgão até “colher os frutos” do trabalho460.
Vários autores concordam que a inserção da opção entre o sistema da
estabilidade e o FGTS só ocorreu na teoria, pois na prática, os trabalhadores foram
forçados a escolher a segunda opção sob a pena de não serem contratados. “A
combinação do FGTS com a indexação controlada dos salários garantiu mercado de
trabalho barato para o investimento de capitais”, e, junto com outros incentivos fiscais
governamentais, se constituiu o “núcleo do modelo de desenvolvimento econômico”,
contribuindo também para a “acumulação de capitais que eram canalizados para o
Banco Nacional da Habitação, que financiava a construção e outros projetos do
governo”461.
A exposição de motivos que encaminhava o projeto de lei para o Congresso,
assinada por Peracchi Barcelos, tentava, mais do que defender o projeto, rebater as
críticas que ele sofria. Um dos principais pontos de conflito era o fato do governo
afirmar que o sistema não funcionava na prática, tendo em vista que os empresários
demitiam os funcionários na véspera de completar os dez anos exigidos para que a
estabilidade fosse alcançada. Os críticos ao FGTS não negavam que isso ocorria, mas
propunham modificar o tempo necessário para adquiri-la, de dez anos para seis meses,
conforme modelo alemão.
O projeto foi analisado por uma sessão mista entre deputados e senadores e
tramitou em apenas um mês, sendo lido no plenário do Senado no dia 8 de agosto de
1966 e no dia 24 discutida a sua matéria. À Comissão responsável por analisá-lo foram
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encaminhadas 103 emendas, cujo relator concordou apenas com dez, havendo também
duas subemendas. Por fim, a comissão decidiu oferecer um substitutivo integral, com a
inserção das emendas no projeto original. Viana afirmou que seria “impossível a sua
aprovação sem concessões que o deformariam irremediavelmente”, apesar do empenho
de Campos e Nascimento e Silva, que tentaram aprovar um substitutivo, mantendo suas
linhas principais, mas “viram malogrados os seus esforços”462.
Na primeira sessão para votação do projeto, no dia 24 de agosto, foi lida a lista
de comparecimento e, com o quórum necessário, iniciada a discussão. Franco Montoro
(MDB/SP), ministro do Trabalho no governo João Goulart, apontou que todas as
confederações de trabalhadores, sem exceção, haviam rejeitado o projeto. Também
destacou que a inserção do mecanismo de escolha entre a estabilidade e o FGTS era
falaciosa, pois a escolha era do empregador e não do empregado. Nesse sentido, a
estabilidade “não tem preço e não pode ser confundida com indenização”, mais do que
dinheiro, a estabilidade protegia o empregado de ser despedido na velhice, permitia
garantia de sobrevivência em situações de crise463.
Germinal Feijó (MDB/SP) leu na tribuna um editorial da Folha de São Paulo,
referindo-se ao veículo como “um dos órgãos da imprensa brasileira, mas insuspeitos do
ponto de vista dos interesses do atual governo da revolução de 1º de abril”464. O
editorial indicava que ao governo “não lhe interessam os prováveis efeitos políticos ou
sociais, bem como os gravames econômicos e financeiros que por certo advirão da
inoportuna e indesejada medida. E tudo isso sob a insistente inverdade de que age assim
com o intuito de ‘aperfeiçoar’ a estabilidade”465.
Aurélio Viana (MDB/GB) endossou o coro que afirmava que a criação do FGTS
visava atender a grupos internacionais que tinham interesse em comprar empresas
nacionais em liquidação, destacando que nem os empresários nacionais apoiavam a
medida, pois teriam que arcar com mais um custo. O senador ainda destacou que o
trabalhador também teria que lidar com um novo encargo, pois do seu salário seria
descontado 8% obrigatório para o FGTS, provocando outra redução salarial, em um
462

VIANA FILHO, Luís. op.cit. p. 490-492.

463

BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Diário do Congresso Nacional, Brasília, 25 de agosto
de 1966. Seção II. p. 440.

464

Ibidem. p. 438.

465

Ibidem. p. 438.
168

momento de arrocho466. Por fim, declarou a posição de seu partido em relação a
votação:
Por uma questão de lealdade, desejo declarar que esta proposição só será
votada e aprovada, pelo menos no que tange ao Senado, se houver número
suficiente de senadores da Arena. Como para nós tem a implicação na vida
nacional, na vida econômica, financeira e social, diz respeito a problemas
sociais por cuja solução nós lutamos, que assuma a Arena a responsabilidade
de sua aprovação. Se não o quiser, que transfira essa responsabilidade para o
Chefe do Executivo Federal. Quem elaborou a proposta sabia o que estava
fazendo; não desconhecia o Direito do Trabalho, nem os princípios
constitucionais. Foi elaborada friamente. E a primeira vítima a ser alcançada
por ele são os próprios deputados e senadores do grupo da Arena que, se
houver, eleição, terão que se explicar muito bem perante o eleitorado
consciente do País – não a massa eleitoral, mas o povo eleitoral. (…) É
desumano o governo em colocar nesta situação, nesta conjuntura o seu grupo
político, que é a sua sustentação. (…) Entre o governo que passa e é
transitório, e a classe que fica prefiro estar com o eterno. E não por
conveniência”467.

O governo sabia das implicações sociais do projeto e, portanto, tinha delegado
ao Congresso o ônus de sua aprovação. O MDB, no entanto, se negava a aceitar a
estratégia e, “dentro da filosofia de ação política”, recusava o número necessário para a
sua aprovação. Ou seja, os parlamentares, presentes no momento da chamada no início
da sessão, abandonavam o plenário assim que o projeto fosse votado, inviabilizando,
por falta de quórum, a sua aprovação.
A nova sessão, convocada para o dia seguinte, iniciou com a fala de Amaral
Neto, vice-líder do MDB na Câmara, comunicando que o partido novamente iria
obstruir a votação468, independente da intimidação dos presidentes do Congresso,
acrescentando que o MDB assumia o desconto no salário decorrente da falta na sessão
extraordinária. O deputado Ewaldo Pinto (MDB/SP) destacou novamente que o Fundo
visava atender apelos dos grupos estrangeiros, afirmando que o que “se verifica, nesta
466
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sessão, em verdade, é mais uma etapa inspirada pelo ‘Doctor Strangelove’469, no
processo implacável de transferência do eixo de decisão no que diz respeito aos grandes
problemas nacionais, transferência para o exterior”470.
Expedito Rodrigues (MDB/GB) aproveitou o tempo na tribuna para ler um
comunicado da Confederação dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (CONTEC):
Já é tempo de dar ‘um basta!’ (...) Somos pela continuidade da estabilidade.
Somos pelo seu aperfeiçoamento. Com o que não somos é com a criação de
um sistema cuja a principal finalidade teria, na sua essência, o objetivo de
carrear somas fabulosas à entidade governamental que não respondem às
nossas esperanças471.

A segunda sessão se encerrou às 17:25, sem quórum para votação. A listagem
apontou a presença de 142 parlamentares, sendo apenas dois do MDB. A terceira e
última sessão começou às 21:30, com a chamada apontando a presença de 42 senadores
e 257 deputados, com quórum para abrir a sessão. Após rápidos discursos, o deputado
Clemens Sampaio pede que o presidente do Senado, Moura Andrade (Arena/SP), faça
nova contagem dos presentes. Andrade, por sua vez, retruca, afirmando que
A obstrução é uma arte, deputado Clemens Sampaio, que, quando bem
exercida, desperta admiração em quanto a assistem. É possível buscarem-se
recursos excepcionais na inteligência, na cultura, na prática parlamentar, a
fim de se estabelecer um processo de obstrução que realmente possa trazer a
solidariedade dos companheiros, empolgar o povo e estar no alto do
Congresso, dentro do qual ela é exercida472.

Moura Andrade sabia que não havia mais quórum suficiente para votar o projeto
e indicava para Clemens que ele deveria deixar o presidente cumprir o seu papel de,
quando lhe convir, realizar a chamada de presença. Apesar de Viana afirmar que, para
469
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evitar uma derrota, o governo decidiu deixar esgotar o prazo regimental para, pelas
regras do AI-2, o projeto ser aprovado automaticamente, Erickson estava correto em
afirmar que o FGTS não foi votado pelos congressistas, que se abstiveram diante da
intransigência do governo473.
O espaço que os trabalhadores tinham para negociar era o Ministério do
Trabalho e, sabendo que este estava a serviço da Fazenda, seus representantes
articularam com os parlamentares. No entanto, o governo não estava disposto a ceder
novamente e forçou a aprovação automática para que seus planos não fossem alterados.
A estabilidade, na forma de lei, só foi eliminada oficialmente na Constituição de 1988.
Talvez para tentar amenizar o impacto da aprovação do FGTS, Nascimento e
Silva apresentou a Castelo Branco um projeto que modificava a correção monetária dos
débitos trabalhistas. Viana defende que a proposta não teve o apoio da dupla CamposBulhões, por “serem temerosos de qualquer medida capaz de agravar a inflação ou
esmorecer investidores, que ainda atravessavam um período de restauração de
confiança”. No entanto, a medida foi assinada, pois Castelo a considerava uma questão
de justiça social474.

O Banco Nacional da Habitação

A Fundação da Casa Popular, criada em 1946, foi o primeiro órgão, “de âmbito
nacional, voltado exclusivamente para a provisão de residências às populações de
pequeno poder aquisitivo”. As lutas para ampliação da cidadania estão vinculadas
diretamente à questão habitacional, onde o Estado tem papel fundamental na promoção
de políticas públicas que visem o desenvolvimento social. Contudo, desde a fundação da
FCP, o direcionamento dos recursos e a construção de casas ficaram aquém das
discussões e propostas iniciais, tendo o programa sido criticado, ainda, pelo uso
‘paternalista’475 que dele se fazia.
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Com a FCP apresentando déficits, entre outros problemas, foi proposta a criação
do Instituto Brasileiro de Habitação, tentando ocupar os espaços vazios de coordenador
e definidor de políticas, agindo como um órgão centralizado, mas que combinaria
diretrizes nacionais, sem perder de vista a peculiaridade de cada região476. O projeto, no
entanto, não teve progresso.
Em agosto de 1964, o Banco Nacional da Habitação foi criado pela lei nº
4380477, herdando algumas atribuições e estrutura da FCP. O BNH operava como um
banco de segunda linha, atuando por intermédio de bancos privados ou públicos e de
companhias habitacionais, e fazia parte de um conjunto de reformas que estavam
vinculadas ao setor478. Sandra Cavalcanti, idealizadora do BNH, era ligada a Carlos
Lacerda e participou ativamente do golpe, além de ter uma relação próxima com
construtoras479. Na carta de intenções que acompanhava o projeto do banco, Sandra
dizia ter sido ele pensado para a campanha de Lacerda, mas acreditava que seria mais
útil para Castelo, pois as massas estavam “órfãs e magoadas, de modo que vamos ter de
nos esforçar para devolver a elas uma certa alegria. Penso que a solução dos problemas
de moradia, pelo menos nos grandes centros, atuará de forma amenizadora e balsâmica
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sobre suas feridas cívicas”480. As intenções de Sandra parecem indicar que o projeto
poderia ter um uso paternalista, como uma forma de compensação pela repressão
deflagrada pelo regime. Nascimento e Silva, entretanto, fazia questão de enfatizar o
objetivo antidemagógico do projeto, afirmando que “essas massas desassistidas,
socialmente ressentidas e desprovidas de lideranças autênticas”, traziam desequilíbrio
ao sistema eleitoral por votarem em líderes “demagógicos”. Portanto, era necessária a
resolução dos impasses socioeconômicos para equacionar o problema político. Ou seja,
as questões de ordem política não poderiam ser resolvidas antes da socioeconômica,
pois essa era a sua origem481. Só após a melhoria de suas condições de vida, a classe
trabalhadora seria capaz de escolher os políticos ‘corretos’.
Os técnicos diretamente vinculados à criação do BNH, por sua vez, analisavam
que o cenário pós-golpe tinha trazido uma insatisfação enorme para a classe
trabalhadora e que o projeto fazia parte de “uma elaborada estratégia destinada a
‘esfriar’ as massas, e, se possível, obter delas o apoio”482. Roberto Campos, alinhado
aos discursos conservadores, afirmou que a defesa da habitação, além de criar um
estímulo para a poupança, tinha um ‘papel moralizador’, pois “o proprietário da casa
própria pensa duas vezes antes de se meter em arruaças ou depredar propriedades
alheias e torna-se um aliado da ordem”483.
Essas falas remontam ao grupo de estudos sobre a questão habitacional do
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), liderado por Sandra Cavalcanti e
empresários cariocas. O discurso ideológico que norteou a criação do BNH sugere que a
medida buscava melhorar a qualidade de vida da classe trabalhadora, ao mesmo tempo
em que oferecia uma contrapartida ‘compensatória’ à repressão das entidades sindicais e
à política salarial. No entanto, como é consenso entre os autores, o BNH foi
amplamente apoiado pela área econômica, pois era visto como um poderoso
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instrumento, gerador de renda e impulsionador da construção civil, gerando vultosos
lucros para as grandes empreiteiras484.
Nesse sentido, a política do ‘novo trabalhismo’ de Roberto Campos, em
consonância com o discurso de Nascimento e Silva, era alimentada e se alimentava
desse discurso de mudança do foco reivindicatório dos sindicatos. O que seria bom para
o setor econômico deveria sê-lo, também, para os trabalhadores, e, se assim não o fosse,
esses últimos deveriam se adaptar. Inclusive, adaptação era uma palavra muito utilizada
pelo governo para ditar o compasso em que os trabalhadores deveriam agir.
Com a criação do BNH, subordinado inicialmente ao Ministério da Fazenda e
transferido posteriormente ao do Interior, Sandra Cavalcanti se tornou a sua primeira
presidente. Ela se manteve no cargo pouco mais de um ano (de 21 de agosto de 1964 até
16 de outubro de 1965), quando Carlos Lacerda rompeu com o grupo golpista485. Sua
presença foi criticada por José Wamberto, secretário de imprensa da Presidência da
República, dizendo que muito foi realizado no órgão durante o período de Castelo
Branco, “mas poderia ter sido muito mais ainda, se não tivesse perdido um precioso ano
(...), que a sua presidenta finalmente renunciou, após uma administração que se perdia
por não imprimir a necessária aceleração às operações”486. O afastamento entre Lacerda
e o governo ditatorial provocou também um reordenamento nos cargos que eram
vinculados a ele487.
Com a saída de Sandra Cavalcanti, Nascimento e Silva assume o BNH, trazendo
consigo especialistas técnicos, conselheiros e uma assessoria técnica pessoal do IAPI,
do qual mantinha uma relação próxima com os especialistas em Habitação488. O maior
problema no início do banco era a incompatibilidade da capacidade da população de
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baixa renda, o público alvo do órgão, de adquirir um imóvel diante do arrocho salarial,
“a insegurança do emprego, a alta rotatividade e a uma inserção precária no mercado de
trabalho”489. Sem condições de se alimentar, com os custos de vida aumentando
progressivamente e sem a reposição salarial, era impossível investir, e ser aceito, nos
programas habitacionais. O BNH era um banco refinanciador, ou seja, apenas repassava
os recursos, delegando à iniciativa privada a tarefa de construir as habitações490, não
agindo, portanto, como coordenador da indústria da construção civil que poderia baixar
os custos de produção da habitação em benefício dos futuros moradores491.
O fato de abdicar da gestão dessas construções gerou um modelo de habitação
popular que acabou tornando-se
sinônimo do que havia de mais deplorável em termos de arquitetura e
urbanismo: padronização dos projetos, conjuntos de grandes
dimensões na franja periférica; execução precária; ausência de
participação do usuário; financiamento inacessível às faixas de menor
renda; casa própria como única alternativa para o acesso à moradia492.

A principal mudança executada por Nascimento e Silva foi a alteração dos
critérios para destinação dos recursos ao setor habitacional pelas entidades estatais e
privadas (art. 11 e 12). Esses artigos estipulavam a porcentagem de destinação de
recursos para a construção de unidades habitacionais que tinham um valor calculado
com base no salário mínimo. Uma construtora que construísse uma unidade no valor de
60 salários mínimos teria os recursos garantidos bianualmente. Os valores, estipulados
na lei nº 4.864, de 29 de novembro de 1965, que criava “medidas de estímulo à indústria
de construção civil” e alterava a lei que criou o BNH, foram aumentados em todos os
parágrafos, permitindo, por exemplo, que o valor da unidade passasse de 60 para 100
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vezes o salário mínimo493. Quem se beneficiou com essa mudança foi a classe média,
que tinha renda mais estável e poderia adquirir o imóvel com boas condições oferecidas
pelo governo, e os empreiteiros que obtinham nessa classe uma garantia maior de
pagamento e retorno do investimento. Não coincidentemente, a lei fazia referência às
medidas de estímulo ao setor.
Os recursos do Sistema Financeiro de Habitação foram aplicados, em 92% dos
casos, em “benefício de famílias com rendimento superior a cinco salários mínimos,
enquanto 80% da população brasileira” ganhava abaixo disso494. Até o fim do governo
Castelo Branco, a mudança na legislação sobre o BNH fazia referência à inclusão do
FGTS como parte da arrecadação e aplicação de recursos.
Se o discurso ideológico inicial afirmava que o banco iria corrigir um problema
social, permitindo que a população pudesse sair de condições de precariedade e obter
uma moradia digna, a sua aplicação não seguiu esses preceitos. A vitória de Nascimento
e Silva em transformar o banco em um órgão lucrativo e que fortalecesse os
empreiteiros, angariou-lhe prestígio nos círculos políticos e econômicos. Para dar
solidez de recursos para o BNH, Nascimento e Silva articulou o fim da estabilidade e a
criação do FGTS, ação que talvez o tenha alçado para o Ministério do Trabalho. No
momento em que assumiu a pasta, indicou que suas diretrizes estariam vinculadas à
produtividade e ao crescimento econômico, e que o sucesso dessas medidas teria como
consequência vantagens para os trabalhadores. No entanto, as vantagens só existiam no
discurso, não sendo concretizadas na prática.
O ministro do Trabalho não era mais um gestor que tinha como objetivo articular
os interesses entre os empregados e empregadores, ele passou a trabalhar dentro do
ministério para viabilizar os interesses da classe dominante, modificando as leis
trabalhistas.
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A unificação na previdência

A história da previdência remonta à instauração das Caixas de Aposentadoria e
Pensões (CAPs), que, inicialmente, tinham como objetivo oferecer prioritariamente
benefícios (aposentadorias e pensões) e, secundariamente, assistência médica. Sob o
decreto n.º 4682 de 1923, as CAPs, que eram contratos entre empregados e
empregadores, formaram um sistema de financiamento tripartite, entre empregadores,
empregados e Estado, ficando este último excluído da gestão. A partir de 1930495, com a
mudança do sistema político, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensões
(IAPs), agora com a participação direta do Estado, cujo presidente era escolhido pelo
Ministério do Trabalho conjuntamente com um conselho administrativo formado por
representantes dos empregadores e empregados.
A participação do Estado nesse novo modelo já indicava o interesse e a
importância que a previdência passava a ter, e a intenção do governo de gerir, direcionar
e controlar sua gestão. James Malloy afirma que existiam dois grupos com diferentes
projetos para a previdência. Saídos ambos da coalizão de Vargas, um tinha um perfil
mais técnico-administrativo, agregando, o outro, seu lado trabalhista mais politizado.
“Num certo sentido, foi uma divisão entre o aparelho estatal e alguns de seus mais
importantes grupos de apoio”496.
Sob uma nova organização, a questão da capitalização, aplicação dos recursos
em aplicações rentáveis para evitar a escassez, se colocava como problema premente.
Uma tentativa de uniformizar a atuação dos Institutos tinha sido feita em 1945, com a
“frustrada criação do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB)”497. No entanto, ela
foi parcialmente alcançada com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social
(LOPS)498, cujo projeto remonta ao ano de 1947499.
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Os trabalhadores não estavam alijados das discussões sobre o tema. No período
em que João Goulart foi ministro do Trabalho, foi realizado, em 1953, o I Congresso
Brasileiro de Previdência e Assistência Social, com o comparecimento de delegações
regionais de sindicatos e autoridades governamentais. Goulart participou da cerimônia
de abertura e pronunciou-se no final, salientando “a importância do Congresso, das
discussões ali travadas e de algumas resoluções”500. Na fala dos participantes ficava
“patente o reconhecimento do papel que os trabalhadores501 estavam exercendo no
sentido de propor o aperfeiçoamento da legislação social e a ampliar seu escopo”502.
A LOPS, aprovada no governo de Juscelino Kubitscheck, buscou uniformizar as
contribuições e as prestações de serviços dos institutos e igualou em importância essas
duas atribuições e, como defende Cohn, representou um passo adiante do modelo de um
sistema previdenciário unificado na ditadura militar. Para a autora, essa “tendência
sempre esteve presente na evolução da previdência (...), porém nunca foi concretizada,
sobretudo por injunções políticas”503. Segundo a Lei Orgânica, passam a poder
participar do sistema previdenciário os trabalhadores autônomos e os profissionais
liberais, com os empregados sendo, obrigatoriamente, também incluídos504.
A importância da previdência fica evidente na união com a pasta do Trabalho,
em 1961. Assim como a Lei de Greve, aprovada nos primeiros meses após o golpe de
1964, as alterações na previdência precisavam de um contexto político favorável para a
sua realização. Apesar das suas linhas gerais da reforma terem sido traçadas no início
dos anos 1960, a mobilização e resistência da classe trabalhadora, na democracia, teria
força o suficiente para refutá-la. Nesse caso, um dos principais argumentos contrários à
aplicação do projeto relacionava-se à perda do poder de gestão dos fundos
previdenciários. Os representantes de cada categoria participavam diretamente da gestão
dos recursos, recolhidos através das contribuições, possuindo, portanto, um grande
poder de negociação e barganha política.
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Com uma leitura enviesada dos problemas previdenciários505, Malloy afirmou
que, às vésperas do golpe, os problemas políticos (corrupção e clientelismo) e de gestão
administrativa indicavam uma eminente insolvência506. A preocupação com a
mobilização trabalhista no governo João Goulart, ‘ameaçava importantes instituições’,
como a da previdência.
Tal opinião compartilhada por muitos grupos centrais de tecnocratas da
previdência social, e isso, combinado com o desejo sempre frustrado de
reformar a previdência, tornou-se motivo para que esses tecnocratas
aceitassem ou dessem um apoio efetivo à Revolução de 1964. Eles
contribuíram então, com os seus serviços para uma redefinição da economia
política em geral do Brasil e uma ampla organização do sistema
previdenciário507.

Na visão de Malloy, quatro grupos
relativamente coesos tiveram um papel predominante na construção do
'estamento tecnocrático': os oficiais militares tecnicamente treinados, os
grupos de funcionários saídos do corpo do Ministério do Exterior, o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e o sistema da previdência social especialmente o IAPI508.

A despeito da sua tese apontar que todos tinham em comum o desenvolvimento
das carreiras em instituições no qual a competência técnica era baseada, não podemos
deixar de sublinhar que as conexões políticas e os privilégios de classe também
contribuíram para a indicação desses técnicos nos altos cargos da burocracia
administrativa.
Sussekind foi apontado por Malloy como um especialista em previdência, que
teria recebido de Castelo Branco a instrução de “estabelecer planos para a reforma da
previdência”509. Talvez o epíteto atribuído a Sussekind não faça justiça ao conhecimento
do primeiro ministro do Trabalho da ditadura. Mais do que pertencer a um grupo de
especialistas da previdência, Sussekind transitou por outros setores do ministério e as
505
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motivações que o levaram a ser indicado, e assumir, o ministério foram melhor
discutidas no capítulo 1.
No entanto, o ministro abriu espaço para que a unificação da previdência
realmente ocorresse, tendo primeiramente afastado todos os ocupantes dos Institutos de
Aposentadoria e Pensões, conforme apresentado no capítulo 2. O maior expurgo na
máquina administrativa ocorreu nessas entidades, reforçando a hipótese de que os
golpistas estavam preocupados com a gestão desses recursos e o poder que o papel
representava.
A ação não se deu apenas no campo repressivo, pois em junho de 1964,
Sussekind criou uma comissão, sob a direção de Moacyr Veloso Cardoso, para
“esquematizar a reforma da previdência social”510. Um ano após a sua criação, o
ministro do Trabalho apresentou para Castelo Branco um abrangente plano para a
reforma da previdência, muito semelhante ao do ISSB, universalizando a cobertura e
unificando a previdência sobre um único sistema operado por um novo ministério, o da
Previdência. Um dos técnicos envolvidos com o grupo golpista, que assumiu a
intervenção no Instituto de Aposentaria e Pensões dos Industriários – IAPI, José Dias
Corrêa Sobrinho, teve uma destacada participação nesse grupo511. Um relatório do SNI
alega que Corrêa Sobrinho tinha ambições de obter o cargo de ministro no novo
ministério da previdência, que seria criado512.
Esse plano não teve muita aderência na área econômica, que via com cautela o
modelo proposto e a possibilidade de que a utilização dos recursos pudesse “ameaçar os
planos para diminuir a inflação e a estabilização do sistema monetário”. A rejeição
também veio do setor privado, das companhias de seguro (que protestavam com o
dispositivo que permitia o controle público da indenização do trabalhador) e dos
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bancários513. Essa categoria se destacava dos outros institutos na eficiência no
“atendimento aos pedidos de aposentadorias e pensões, quanto na prestação dos serviços
assistenciais”514.
Fora a desaprovação da área econômica, o governo também deve ter avaliado o
cenário político de descontentamento diante das alterações na legislação trabalhista, das
intervenções em massa e da implantação da política de arrocho salarial, resolvendo
aguardar um momento mais conveniente.
O projeto encontrou solo propício após a saída de Sussekind. Em dezembro de
1965, Peracchi assume a pasta e recebe a incumbência de trabalhar em uma proposta de
unificação dos sistemas previdenciários, com vistas a restaurar a confiança da classe
trabalhadora515. Esse discurso se assemelha ao ventilado à época da criação do BNH,
onde a retórica era a de benefícios para os trabalhadores, mas a prática significava gerar
lucros para o governo e empresários. O boletim do Ministério do Trabalho de 1965,
apesar de assinado por Peracchi, trazia um resumo das ações do período de Sussekind.
Nesse boletim, aparece um estudo sobre a previdência e a construção de Brasília, onde
os IAPs construíram residências. Um outro artigo, de Evaristo dos Santos, abordava a
unificação em etapas do IAPs, apresentando apenas suas linhas gerais, como deveria ser
formada a presidência do órgão e dos seus vinculados. Talvez a presença desses artigos
indicasse que para Sussekind esse tema seria assunto do próximo ministro516.
Como já foi analisada a presença de Peracchi na pasta do Trabalho, apenas seria
necessário afirmar que os técnicos de sua confiança encaminharam, em junho de 1966,
auge da campanha eleitoral, um projeto de unificação para o Ministério do
Planejamento, que retornou ao Ministério do Trabalho quando Nascimento e Silva já
513

MALLOY, James M. op. cit. p. 133-134 e nota 34.

514

“A oposição à unificação do sistema previdenciário por parte das direções bancárias foi uma constante
em todo o período estudado. De todos os projetos apresentados para a reforma da previdência, o único
que teve o apoio das direções bancários foi o da Lei Orgânica da Previdência (...). O apoio dos bancários
à LOPS deveu-se ao estabelecimento da administração colegiada, que seria composta por igual número de
representantes dos empregados, empregadores e do governo que se revezariam na presidência do
Instituto. Esta forma de administração consagrou a participação dos trabalhadores na gestão e aplicação
dos recursos de todos os Institutos, o que garantiu o apoio de setores como os bancários, tradicionais
opositores às reformas no sistema previdenciário”. OLIVEIRA, Ana Lúcia. IAPB e sindicato: duas
estruturas interligadas. Revista de Sociologia Política [online]. 1999, n.13, pp. 141-151.
515

WAMBERTO, José. Op. cit. p. 29.

516

Boletim do Ministério do Trabalho. 1965. Biblioteca Octávio Ianni. Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas/ Universidade Estadual de Campinas – IFCH/Unicamp.
181

tinha tomado posse como novo ministro. Em decorrência dos impasses apresentados
pelo projeto, o assunto foi parar nas mãos do presidente, que pediu o seu reexame e uma
nova proposta, em ‘bases sólidas’517.
O novo ministro criou, em 24 de agosto de 1966, o Grupo Diretor do Plano de
Ação para a Previdência Social (PAPS) que forneceu as diretrizes e os programas
prioritários, sendo José Dias Corrêa Sobrinho nomeado como coordenador do processo
de planejamento. O grupo foi dividido em duas subcomissões, uma cuidaria da
unificação e outra da socialização das indenizações da previdência dos trabalhadores518.
O Departamento Nacional de Previdência Social foi mantido como órgão de
planejamento, orientação e controle da administração. Os antigos institutos se tornaram
secretarias especializadas e o Serviço de Assistência Médica e Domiciliar de Urgência
(Samdu), uma dessas519. Em seis meses o grupo apresentou o projeto e participou da
consolidação dos trabalhos que criou o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS),
em janeiro de 1967520.
A forma como a unificação ocorreu recebeu críticas em quase todos os trabalhos
sobre o tema521, pelo fato de aprofundar as diferenças entre os IAPs. Aqueles que
possuíam a maior renda podiam oferecer mais qualidade e volume de benefícios e
serviços (assistência médica, hospitalar, farmacêutica etc.), criando diferenças entre as
categorias profissionais. A força desses institutos não vinha apenas da renda, mas
também do caráter reivindicatório e mecanismos de controle e gestão522.
Nesse sentido, no momento da unificação, a expansão da assistência médica
seria via privatização do setor, cuja participação no processo decisório os trabalhadores
foram alijados após 1966523. Essa unificação também representou, de certa forma, a
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vitória dos setores produtivos que na ditadura passaram a receber os investimentos
captados pela previdência social524. O INPS passou a ser um órgão arrecadador,
passando o serviço médico para o setor privado, que pagava os serviços. Com a
transferência, “a assistência médica de ato social, se transformou em fonte de lucro”525.
Talvez a maior diferença entre os projetos tenha sido propor que o modelo do
INPS não fosse concorrente às empresas de seguro ou de serviço médico, sugerindo que
eles executassem o serviço em troca de verbas repassadas pelo novo órgão. Assim como
no BNH, o Estado abriu mão de direcionar e fiscalizar a utilização dos recursos,
suprimiu o espaço de participação dos trabalhadores e o transferiu para os empresários.
Para consolidar a passagem dos serviços para a iniciativa privada, vários
funcionários (médicos e atendentes) foram demitidos em 1964, e em uma nova leva
repressiva, após o AI-5 e no início dos anos 1970. As acusações em ambos os casos foi a
mesma, corrupção e subversão. Em 1974, com a separação do Ministério do Trabalho e
finalmente com a criação do Ministério da Previdência Social, Nascimento e Silva foi
novamente contemplado com o cargo de ministro, num momento de auge das denúncias
sobre má prestação de serviços e dificuldade de acesso à previdência mesmo após anos
de contribuição.
Apesar de ambos os ministros terem ficado pouco tempo na direção do Trabalho,
cerca de oito meses, é possível admitir que após a saída de Sussekind, Nascimento e
Silva tenha, na prática, assumido algumas funções da pasta, que já estavam sendo
deslocadas para a área econômica. Destacando-se o fato que Peracchi teria abdicado de
gerir com atenção os assuntos da pasta, tendo em vista a corrida eleitoral no Rio Grande
do Sul.
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Considerações finais
O golpe em 1964 instaurou uma nova ordem no país. A mobilização da classe
trabalhadora, o poder dos sindicatos e a sua proximidade com o núcleo decisório do
governo, em especial com o presidente João Goulart, aumentou o grau de alerta das
classes dominantes. Dentro da máquina estatal já se formava um grupo que apoiaria os
golpistas, enxergando na queda de Jango a oportunidade de ascensão aos cargos que no
período democrático não conseguiam alcançar. Alguns deles não eram contra, per si, as
leis trabalhistas existentes, mas acreditavam e defendiam outro projeto de trabalhismo
para o Brasil. Provavelmente não eram consensuais as ideias em torno desse projeto,
quiçá, suas divergências e rupturas representavam, na prática, a existência de várias
propostas. A liberdade de organização sindical e a capacidade de exprimir suas opiniões,
porém, apenas existiriam no espaço do discurso. O Estado autoritário, desde o seu
primeiro momento, se sobrepôs à legislação, subjugando-a aos seus planos. Na área
trabalhista, a CLT, por sua plasticidade, seria capaz de absorver e promover a
justificativa legalista para perseguições. Onde seus braços não alcançavam, a sanha
persecutória, os atos institucionais e os novos decretos-leis serviriam ao propósito.
A presença de um técnico, conhecedor da legislação e avesso à forma que Goulart
lidava com a classe, no cargo de ministro mostrava que a ditadura também tinha um
projeto para os trabalhadores. Ainda não era um plano estruturado, mas algumas linhas
gerais estavam definidas. A retirada do poder via controle econômico e a repressão aos
sindicatos na tentativa de estrangular os canais de mobilização aparecem como as
primeiras ações. Algumas dessas ideias já tinham sido gestadas em momentos anteriores
como, por exemplo, a Lei de Greve. A preocupação com greves gerais, com adesão cada
vez maiores, vinha causando um lento recrudescimento político em camadas da elite.
No entanto, no contexto democrático, havia espaço para protestar, negociar, modificar,
e, por fim, impedir a sua realização.
Um único plano bem desenhado era o PAEG que, partindo da área econômica,
atingiu toda a máquina pública. Em direta conexão com os militares, o Ministério da
Fazenda e o do Planejamento, esse último recém-criado, passaram a ditar o ritmo das
transformações sociais. A combinação das duas forças aparece, inclusive, em alguns
relatos de época. Nesse campo, o Ministério do Trabalho, considerado uma das
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principais pastas, tendo grande repercussão a escalação de seus titulares, passou por
uma dura queda. Diminuir a ação dos trabalhadores implicava em reduzir a sua
importância como elemento articulador. A consequência imediata foi a redução também
do próprio ministério, atingido por cortes orçamentários e politicamente esvaziado.
O secretário de imprensa da Presidência da República do governo Castelo Branco
registrou as audiências e despachos do presidente com os ministros. Em uma lista de
quinze ministérios, os primeiros colocados são o do Planejamento, da Justiça e da
Fazenda. O Ministério do Trabalho se encontra na 11ª posição. Esse dado pode indicar
ou uma menor relevância dos assuntos, ou que eles fossem discutidos por outros
ministros. Acredito que a segunda hipótese é a correta. Os trabalhadores tinham um
precioso valor para a ditadura, mas como mão de obra apenas, não como cidadãos. Seus
direitos poderiam ser retirados com vistas a gerar mais lucros para os empresários.
O caráter econômico e empresarial do golpe apareceu com frequência nesse
trabalho, porém a repressão, o outro lado dessa moeda, ficou expressa nas intervenções
sindicais e no expurgo da máquina pública. O golpe abriu espaço para o arbítrio dos
órgãos de segurança, permitindo a sua infiltração em locais onde caberia a atuação
apenas do Ministério do Trabalho. O Exército e as polícias políticas invadiram
sindicatos, destruíram documentos e sedes, prenderam e perseguiram sindicalistas sob a
acusação de subversão e corrupção. Sem provas, sem mandatos de prisão e sem
investigação. As Forças Armadas intervieram, inclusive, nas delegacias regionais do
trabalho, provocando uma intervenção em massa nos sindicatos sob a sua jurisdição.
O elemento que tinha maior peso em uma investigação de intervenção era o
relatório do próprio interventor. Cabia a este verificar a validade das suspeitas e indicar
a culpabilidade, em caso de ações incorretas. Neles, não há espaço para o contraditório e
a defesa das entidades. A única prova necessária seria a voz do interventor. IPMs e
informações dos DOPS eram utilizados para confirmar infrações, mesmo que as
investigações ainda estivessem ocorrendo. Mesmo sob a nova ordem, que permitia
vinganças, perseguições políticas de antigos derrotados nas eleições e a influência do
empresariado local, alguns interventores apontaram que não havia nenhuma suspeição
contra determinadas diretoria e que, portanto, estas poderiam retornar aos sindicatos. O
relatório era a prova legal necessária para justificar as ações persecutórias, se ele abria
brechas para questionar as decisões ministeriais era preciso que ele fosse modificado.
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Assim sendo, o ministério decidiu criar um grupo de trabalho específico para avaliar e
julgar casos de intervenção, que atingiram patamares exorbitantes. Ao passo que o setor
previa, no máximo, dois casos por ano, passou a ter que julgar sobre centenas em
poucos meses. Do lado de cá do balcão, os despachos dos processos demonstram que a
máquina burocrática não estava preparada para processar com a velocidade exigida o
volume de trabalho necessário. O ministério além de sofrer expurgo ainda teve uma
redução orçamentária. Esse cenário gerou uma importante consequência, os processos
não eram liberados por dificuldades processuais burocráticas e essas dificuldades
passaram a ser utilizadas nos casos em que o interventor não fornecia a resposta
desejada pela repressão, ou seja, não indicava com clareza que havia culpa, que um
crime havia sido praticado. Como as decisões demoravam a ser publicadas, o
interventor ou a junta governativa permanecia na entidade até que o mandato da antiga
diretoria expirasse. A outra estratégia utilizada pelo alto escalão do governo era
modificar

as

orientações

transmitidas

pelos

técnicos.

Eventualmente,

eles

recomendavam a liberação da entidade, os diretores ou o próprio ministro poderiam
determinar, ainda assim, a manutenção da intervenção. Nesses casos, o uso político era
claro. Foi possível verificar que em alguns casos os técnicos produziram despachos
equivocados, indicando soluções absurdas e desproporcionais que, em alguns casos,
eram questionadas por um diferente setor e, em outros, validadas pelas chefias. Sobre
essa questão seria interessante refletir até que ponto se tratava de uma ação deliberada
ou de mera imperícia do técnico. Intervir em uma entidade sindical até 1964 era uma
ação extrema e toda cautela era necessária para justificar a ação. Por vezes, nem a
palavra ‘intervenção’ era utilizada, pelo receio que poderia causar.
Prudência era, inclusive, palavra repetida nos corredores dos órgãos públicos
ligados diretamente ou indiretamente ao ministério. Um despacho contra o governo, um
comentário no cafezinho ou até um panfleto trabalhista poderia gerar desconfiança nos
serviços de inteligência que teria como consequência uma demissão. Os dados
levantados apontam para a hipótese que a operação limpeza também pode ter sido
utilizada para abrir cargos dentro da máquina burocrática que seriam preenchidos por
setores privados. Os expurgos dentro do Ministério do Trabalho atingiram
principalmente funcionários ligados à previdência como, por exemplo, os médicos. Com
a unificação do sistema previdenciário, esses serviços assistenciais foram repassados
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para a iniciativa privada. O Estado, além de se apropriar da gestão desses recursos,
passou a terceirizar as determinações das diretrizes e a execução das políticas públicas.
Essa ação também se repetiu na criação do Banco Nacional da Habitação, cujo
mote principal, pelo menos no discurso, era a construção de habitações populares, termo
até hoje controverso para os especialistas de urbanismo que estudam as cidades. Com
dificuldade de gerar renda, especialmente porque o momento era de arrocho salarial
para grande parte do público-alvo da iniciativa, o projeto inicial foi modificado
passando a focar em classes com maiores rendas, capazes de gerar fundos para o BNH.
A necessidade de ter uma poupança interna para gestão desses projetos fez o governo
atacar dois problemas com uma única solução, o FGTS. A estabilidade dificultava a
demissão em massa, especialmente em um momento de crise, e salvaguardava o
sustento do trabalhador. No entanto, esse direito, conquistado com os anos de trabalho
numa única empresa, era visto como um estorvo para os empresários que, com a
aprovação do fundo puderam demitir sem justificativa e contratar por valores mais
baixos, aumentando a rotatividade no emprego e o número de desempregados. No
discurso, a contribuição vinculada ao FGTS era repassada ao BNH e, portanto, os
valores descontados seriam reaplicados na melhoria da condição de vida do trabalhador.
Na prática, como foi dito, essa melhoria foi repassada a outra classe.
O Estado apresentado nesse trabalho não é monolítico nem imperturbável. As vozes
dos trabalhadores também tiveram o seu peso nas modificações de projetos e ou no
adiamento de determinadas decisões. Elas ecoaram com maior ou menor força, nos
espaços e nas disputas internas entre os ministérios. No entanto, cada ministro reagiu
diferente às pressões e, Sussekind, Peracchi Barcelos e Nascimento e Silva acabaram
por utilizar a sua posição na pasta para rodar uma determinada engrenagem. Sussekind
iniciou a repressão que teve como consequência uma reorganização nos sindicatos e
abriu as portas para que os empresários pudessem ter voz, cada vez mais dominantes,
dentro do órgão. Porém, ele também resistiu onde percebeu que as mudanças praticadas
pelo setor econômico, com a conveniência de Castelo Branco, poderiam atingir a Justiça
do Trabalho, para onde ambicionava transferir-se. Apesar das intervenções e dos
expurgos terem ocorrido em maior parte nos dois primeiros anos após o golpe, as
medidas repressivas, cada vez mais duras, continuaram sendo executadas, com a
concordância e apoio do ministério, no caso de Peracchi. Mas, talvez, a maior vitória do
novo trabalhismo de Roberto Campos tenha sido a ascensão de Nascimento e Silva.
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Agora o setor econômico não “comeria nas beiradas” ou entraria nas “brechas” da
máquina burocrática, ele a dirigia a seu favor. O Ministério do Trabalho se transformou
em um órgão que agia para ‘modernizar’ a estrutura trabalhista e ‘democratizar
oportunidades’ através do aumento da produtividade. Os sindicatos deveriam se adequar
ao novo contexto. Era sobre essas novas ‘vantagens’ que os sindicatos deveriam
conversar com o Ministério do Trabalho. A necessidade de adquirir contadores e
profissionais especializados em entender as complexas fórmulas de reajuste salarial e o
aumento de causas sobre esse tema, indica que essa mudança, em algum grau, realmente
ocorreu. O agir dos sindicatos pode não ter sido alterado completamente, mas a ditadura
deixou claro qual era o sindicato que queria.
O governo Castelo Branco transformou o Ministério da Revolução de Getúlio Vargas
em um apêndice do Ministério da Fazenda. Retirou o seu poder de articulação e
capacidade de comunicação com o trabalhador. Com os seus técnicos, ditos ‘apolíticos’,
afastou também o seu próprio poder de articulação dentro do governo. A chegada de
Jarbas Passarinho no cargo de ministro, já sob Costa e Silva, poderia indicar uma
retomada do político sobre o técnico ou uma virada definitiva para a repressão. Talvez
ambos.
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Apêndice
Lista dos sindicatos sob intervenção analisados na dissertação.

Entidade
Sindicato dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias do
Rio de Janeiro
Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Amazonas
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios e
Sindicato dos Lojistas do Comércio, Cachoeira de Itapemirim
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários de Cuiabá
Confederação Nacional do Comércio
Sindicato dos Carregadores de Volumes e Bagagens em Geral
de São Luiz
Sindicato Rural de També
Sindicato dos Empregados do Comércio de Propriá
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de
Ilhéus
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Fluviais de
Juazeiro
Sindicato dos Empregados de Empresas de Seguros Privados
e Capitalização de Fortaleza
Sindicato dos Empregados em Comércio Hoteleiro e
Similares de Fortaleza
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Fiação e
Tecelagem de Fortaleza
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de
Fortaleza
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Alimentação de
Livramento
Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Fluviais do São
Francisco, com sede em Pirapora
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Conselheiro
Lafaiete
Sindicato dos Condutores de Veículos e Tração animal
Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande
Sindicato dos Oficiais Barbeiros, Cabeleireiros e Similares
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e
Mobiliário de Campo Grande
Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e
Casas de Saúde de Pernambuco
Sindicato dos Arrumadores de Curitiba
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de
Petróleo no Paraná

Ano de
intervenção

Estado

1954

RJ

1956

AM

1957

ES

1957
1959

PR
-

1963

MA

1963
1963

PE
SE

1964

BA

1964

BA

1964

CE

1964

CE

1964

CE

1964

CE

1964

ES

1964

MG

1964

MG

1964
1964
1964

MT
MT
MT

1964

MT

1964

PE

1964

PR

1964

PR
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Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Niterói, 1964
Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul
Sindicato dos Oficiais Marceneiros e dos Trabalhadores na
Indústria de Móveis de Madeira de Santa Maria
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário de
Santa Maria
Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil
de Livramento
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de Santa
Maria
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de Porto Alegre
Sindicato de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo
Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Hospitais e
Casas de Saúde de São Paulo
Sindicato dos Vigias Portuários de Santos
Sindicato dos Estivadores de Pernambuco

1964

RJ

1964

RS

1964

RS

1964

RS

1964

RS

1964

RS

1964

RS

1964

SP

1964

SP

1965
1965/
1966

SP
PE
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