


“MINA MORRO VELHO: A EXTRAÇÃO DO HOMEM  

UMA HISTÓRIA DE EXPERIÊNCIA OPERÁRIA” 

YONNE DE SOUZA GROSSI - 1981 

 A EXPERIÊNCIA 

DOS MINEIROS DE 

NOVA LIMA – 

MINAS GERAIS 



INTRODUÇÃO 

 Livro somente como referência, ao 

mudar as condições econômicas e 

sociais, mudam também as propostas. 

Deve-se estudar a história somente para 

ter referenciais.  

 

 Por exemplo, a cidade Nova Lima tinha 

40 mil habitantes na década de 30, 

diferente de SJC hoje que tem por volta 

de 600 mil habitantes. 

 

 A mina de Morro Velho na década de 30 

tinha por volta de 8 mil operários. A 

cidade girava em torno da mina. Era 

conhecida como a “cidade vermelha”, 

pelo peso do sindicato, das lutas e do 

Partido Comunista. 

 



INTRODUÇÃO 

 

 Na década de 30, ainda estava 

viva a experiência de construção 

dos sindicatos, oriundos da 

tradição comunista, a partir da 

Rússia e da Internacional 

Comunista. 

 

 A rentabilidade da Companhia 

expressou seus lucros líquidos no 

valor de £ 466.877 entre 

1839-60, o que representou "8 

vezes o investimento inicial, 

amortizando o capital investido.“ 

 



CONDIÇÕES DE TRABALHO NA MINA 

 Trabalhadores vinham da roça em “paus de 

arara” 

 

 em 1954, a mina já descera a quase 3.000 

metros, a mais profunda do mundo. 

 

 “Lá tem o choco que esmigalha, a queda num 

poço que esquarteja, o atropelamento pelas 

locomotivas elétricas que mutilam e 

esfrangalham, o fogo falhado que estilhaça, o fio 

elétrico que carboniza, as portas de ventilação 

que amassam, os elevadores que decapitam, o 

gás grizú que asfixia, a pneumonia fatal e a 

silicose que mata mais cedo.....” 

 

 “Em 1886, dezenas de trabalhadores ficaram 

soterrados vivos num desabamento da mina a 

570 metros.” 

 

 



O MILITANTE TINHA QUE DAR O EXEMPLO 

 “ O militante deve ser exemplo de 

operário e de colega de trabalho”. 

 

 A malandragem significava “estar 

encostado em outras pessoas”. 

 

 "Moral, seriedade, honestidade, 

coragem pessoal. Ser um pai de 

família exemplar. Ser um amigo: 

fraternal, solidário, amável. Na 

mina: bom trabalhador e bom 

colega. Único defeito: ser 

comunista. Gostar de leitura, 

porque os livros estimulam. " 



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

 Discurso dos militantes comunistas para fundar o sindicato:  

 

 "O sindicato é a casa do operário, é o organismo que defende seus interesses 

mais imediatos, é a sua escola de luta.  

 

 O primeiro dever, portanto, de todo trabalhador, é ingressar em seu sindicato.  

 

 O segundo é fazer com que a direção desses sindicatos lute pelas suas 

reivindicações econômicas e políticas e o defenda realmente contra a 

ganância dos patrões e a falsa neutralidade do governo desses mesmos 

patrões. 

 

 O terceiro é fazer com que seus sindicatos não se isolem dos demais setores 

do proletariado, mas pelo contrário, por meio de ações comuns de atos, frente 

única, etc_., se esforcem para que se tornem uma realidade.” 

 

 

 



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

 

 

 A luta para formar o 

sindicato começou na casa 

de um sapateiro, com 3 

mineiros. O local foi 

denunciado e o sapateiro 

preso e expulso da cidade. 

Isso não impediu a 

formação do sindicato em 

uma assembléia que 

contou com 447 sócios em 

1934.  

 



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

 Primeira eleição para a diretoria. Concorreram duas chapas: a 

primeira apoiada pelos 17 mineiros que fundaram o sindicato tiveram 

93%, e a segunda, de oposição, era composta por operários 

pró-empresas, teve 7%.  

 

 Cargos: presidente, vice-presidente, 1° e 2° secretários, 1° e 2º. 

tesoureiros, procurador, bibliotecário e conselho fiscal (com sete 

membros). 

 

 Bibliotecário era o cargo de formação política 

 

 O mandato era de um ano, e só depois as eleições de 2 em 2 anos 

foram estabelecidas pela CLT. 

 



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

 

 “No curto período de pluralidade 

sindical de 1934 a 1937, há o 

“sindicato de baixo”, maioria 

absoluta dos trabalhadores, e o 

“sindicato de cima”, sob a 

influência dos “ingleses”: todos os 

mineiros admitidos na empresa 

eram associados automaticamente 

ao sindicato pelego, o desconto da 

mensalidade era realizado em folha 

de pagamento, diminuição no prazo  

para receber casa da Companhia, 

cujo aluguel era simbólico, 

concessão de lotes, garantia de 

emprego, etc.  

 



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

 Apesar de o caso do sindicato de Morro Velho se integrar ao regime 

oficial, os mineiros quebraram, na prática, certas determinações 

estruturais atribuídas ao sindicalismo brasileiro.  

 

 Realizaram iniciativas concretas que visaram impedir a burocratização 

do poder sindical e combater o fenômeno do peleguismo, através do 

movimento de massa, a representar a classe, ao invés de governar por 

ela. 

 

 “A Companhia assumiu uma atitude radical contra a classe operária em 

1936. A empresa dispensou os 17 fundadores do sindicato. Foram 

demitidos sob acusação de “extremistas”.” 

  



FUNDAÇÃO DO SINDICATO 

  

 A demissão dos líderes não só 

poderia enfraquecer a classe, 

como serviria de alerta para 

inibir a emergência de novos 

dirigentes.  

 

 O Sindicato de Cima não 

conseguia nem realizar 

assembléias. Continuava a 

existir legalmente pela presença 

de sua diretoria, composta por 

operários leais à empresa. Era 

freqüentado pelos seus serviços 

assistenciais. 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 ALTERNÂNCIA DE DIRIGENTES NA 

PRESIDÊNCIA DO SINDICATO E 

RODÍZIO DE DIRETORES 

 

 “A rotatividade da liderança sindical 

impediu, em certa medida, que a 

continuidade no poder ameaçasse a 

formação de uma elite operária, que 

passa a reivindicar interesses 

ligados ao cargo e não à classe que 

representa.  

 

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 Ligados ao sindicato e à produção, os dirigentes 

participavam com as bases e ao mesmo tempo as 

representava”. 

 

 Eleito deputado estadual, Dazinho não abandonou Nova 

Lima nem Morro Velho: "Participei do Sindicato 

intensamente. Não abandonei o trabalho na mina. 

Mudaram-me apenas para o setor de transporte”. 

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 

 Dirigentes sindicais, inclusive o presidente do sindicato, continuava 

trabalhando na mina, mesmo quando a Lei favoreceu a sua ausência, 

devido às tarefas do sindicato. O fato de permanecerem ligados à 

produção, conciliando o trabalho com a atividade exercida no sindicato, 

se tornou uma tradição que se transmitiu a todas as diretorias . Se 

orientava os dirigentes continuarem trabalhando na mina para "sentir 

na carne os problemas da classe: para ficar com a classe e viver suas 

necessidades". 

 

 Outra experiência introduzida no sindicato foi sempre estimular a 

rotatividade dos quadros sindicais nas eleições, tendo em vista à 

formação de novos dirigentes. 

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 REPRESENTAÇÃO SINDICAL 

 Com o tempo, foi se tornando uma tradição não se resolverem as questões 

pessoalmente pela direção do sindicato, a não ser quando lhe eram delegados 

poderes pela assembléia.  

 

 A direção do sindicato passou a ser um órgão executivo da assembléia, que se 

reunia com uma freqüência média de uma a duas vezes por mês, em caráter 

extraordinário.  

 

 À assembléia cabia o referendum após os problemas terem sido equacionados 

pelas comissões sindicais, eleitas pela própria assembléia.  

 

 Não se corria o risco das comissões se cristalizarem em aparelhos 

burocráticos, pois seu caráter era provisório, sua natureza rotativa e sua 

atividade fiscalizada e zelada pela assembléia.  

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 “Outra prática para formar ativistas: o presidente declarava aberta 

a sessão e convidava a assembléia “a indicar um associado para 

dirigir os trabalhos e o indicado convidava dois associados para 

secretariarem a reunião”. 

 

 “Os entrevistados recordaram que durante as campanhas e 

greves, o trabalho se desenvolvia numa trama de relações 

solidárias aglutinando associações femininas, associações 

religiosas, clubes de futebol, clubes de truco, associações 

assistenciais, outras categorias como comerciários e bancários.  

 

 Segundo os mineiros, "o Partido Comunista em Nova Lima era 

dirigente, organizador de massas e não agia substituindo as 

massas".  

 

 

 

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 “Em 1935, a assembléia sindical decidiu formar a primeira comissão de salário para 

estudar possibilidades de reivindicação salarial; o tempo a transformou em tradição: a 

comissão de salário, salubridade, benefícios, adicional de trabalho, abono, etc.” 

 

 Em cada campanha salarial se constituía uma comissão, para alternância e formação de 

quadros no movimento. Essa comissão se extinguia ao cumprir o seu mandato na 

organização e deflagração da campanha.  

 

 As comissões viajavam quer para resolver situações da classe, pendentes no Ministério 

do Trabalho, Justiça do Trabalho, entendimentos com a Presidência da República, 

Governo do Estado, quer para levar "a solidariedade dos mineiros às co-irmãs em greve. 

As pessoas eram alternadas na composição das comissões, "para dar chance aos outros 

de ficarem conhecidos; como ficarem as comissões com nomes desconhecidos das 

autoridades com quem iam falar e dos mineiros que iam defender" As comissões saíam 

também de Nova Lima durante as greves, para solicitar apoio a alguma reivindicação e 

solidariedade sindical. Assim, em sua composição, destacavam-se "mineiros, mulheres 

de mineiros, viúvas, aposentados".  

 

 

 

 



PREPARAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 

 O objetivo da comissão de salário era ser 

ponta-de-lança do movimento: provar à 

classe que a Companhia podia pagar o 

aumento reivindicado.  

 

 A partir deste momento, incorporava-se à 

diretoria. A assimilação da comissão salarial 

pela diretoria tinha seu significado: participar 

coma direção do Sindicato dos 

entendimentos diretos com a Companhia, 

durante as negociações. 

 

 Cada proposta da Companhia era sempre 

levada à classe, que a discutia em 

assembléia, aprovando-a ou não: "Tinha-se 

que ganhar o mineiro. A maioria vinha da 

roça. Não tinha salário antes. Chegava em 

Morro Velho e achava que era muito o que 

ganhava. 

 

 Convencer, e não vencer, era a nossa tática. 

Não se faz isso em semanas. Levava meses, 

desde o inicio da campanha.  

 



O FUNDO DE GREVE 

 Havia uma forma de preparação importante para a greve: o Fundo de 

Greve.  

 

 Esta comissão era mista: mineiros, aposentados, mulheres. Maneiras de 

agir: cartas ao governador, prefeito, sindicatos de outras cidades, sem 

dizer que o auxílio era para o Fundo de Greve. 

 

 Tinha-se também o Livro de Ouro, que era assinado por autoridades e 

pessoas solidárias. Recorria-se às autoridades, sem mencionar que o 

Livro de Ouro era subsídio para o Fundo de Greve." 

 

 A comissão do Fundo de Greve era vinculada à tesouraria do Sindicato. 

"não vamos passar fome". Este aspecto era importante, dadas as 

penosas condições de vida a que estava submetida a massa operária. 

 



TRABALHO DE BASE 

E LUTA CONTRA BUROCRATIZAÇÃO 

 Uma das comissões de base mais importantes era legitimada pelo artigo 294 da CLT: a 

CIPAS. 

 

 Funcionava percorrendo todos os lugares da mina e depois se reunia com a direção da 

Companhia para reivindicar.  

 

 - Sanitários na mina, porque os excrementos eram apanhados com a pá e jogados nos 

buracos de onde se tirava o minério. Chegamos até a denunciar ao Ministério do 

Trabalho, mas a Companhia não cedeu.  

 - Escoramentos em diversos pontos da mina: muitos pedidos foram negados, e desastres 

comprovaram nossas reclamações; 

 Conseguimos algumas conquistas: 

 Reivindicamos encanamento até o fundo da mina para gelar a água no local de trabalho. 

Conseguimos. 

 - Capacete em lugar de boné de pano ou chapéu. Bota em lugar de sapato. Máscaras 

contra a poeira.  Luvas para proteger as mãos. Lanterna em vez de lampião de carbureto.  

 

 

 



PREPARAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 

 A campanha salarial era a prioridade: se formava comissões para estudo, 

divulgação e propaganda; trabalho de agitação dentro e fora da mina; 

inscrições nos carros, nas pedras da mina, nos muros da cidade, feitas 

clandestinamente para evitar perseguições individuais. 

 

 "Estudo do concreto: situação financeira da Companhia; produção; valor do 

preço do ouro no mercado internacional; folha de pagamento da Companhia; 

cálculo do aumento salarial a ser exigido. 

 

 Tínhamos elementos de confiança em todos os pontos estratégicos da 

Companhia. Era fácil obter outros dados, como a folha de pagamento, a 

cotação do ouro, etc., 

 

 Depois era só fazer as contas, calcular os lucros, fazer os gráficos. Conhecendo 

os lucros e os salários, podia-se reivindicar.“ 

 



PREPARAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 

 

 “As comissões femininas calculavam o 

aumento de preço dos mantimentos.  

 

 A comissão salarial mostrava na 

assembléia do Sindicato os gráficos de 

produção de ouro, salários pagos, 

aumento do custo de vida. Numa 

campanha salarial a Companhia dizer 

que não podia aumentar; era piada. 

Dava trabalho, mas compensava. Não 

se falava no vazio. Tudo era provado." 



O TRABALHO COM AS COMUNIDADES 

 As vezes aconteciam lutas de boxe na praça. Entre os boxeadores alguns eram 

mineiros. Aos sábados, havia danças nos clubes ou em casas de mineiros, com 

sanfonas, violas e cavaquinhos. O rádio era um aparelho muito difundido: os 

homens ouviam noticiário, futebol, música e as mulheres escutavam novelas e 

músicas.  

 

 Havia um tipo de recreação trazida do campo, o jogo de truco, carteado muito 

apreciado pelos mineiros. Estes criaram clubes de truco que funcionavam em 

casas particulares. Cada bairro tinha o seu clube de truco, e se faziam torneios.  

 

 Essas reuniões seriam também aproveitadas pelos sindicalistas propagandizar 

a luta e campanhas reivindicatórias. 

 

 Dentre todas as formas de lazer, o Carnaval era a celebração mais festiva dos 

mineiros. Existiu um bloco idealizado pelos mineiros. 

 

 

 

 



O TRABALHO COM AS COMUNIDADES 

 A pretensão dos organizadores do movimento era 

atingir a vida do mineiro em sua totalidade: na mina, 

na família, no Sindicato, na cidade. A vida da mina e da 

população, no dia-a-dia: nascimento, casamento, 

aniversário, religião, festas, esportes, botequim, zona 

boêmia.  

 

 As associações foram geradas como caminhos de 

penetração popular: fossem as entidades beneficentes, 

femininas, religiosas, recreativas, culturais, etc. 

  

 

 

 



O TRABALHO FEMININO 

 Uma dificuldade na organização do trabalho feminino é que a dependência da mulher em 

relação ao mineiro é inteira.  

 

 Porém, a luta terminou incorporando as mulheres. Muitas se tornaram militantes, 

simpatizantes, fossem mulher, mãe, filha ou irmã de mineiro, constituindo parte 

significativa da classe. 

 

 "As células femininas ao se reunirem trocavam informes sobre as atividades realizadas. 

Anunciavam, por exemplo, a criação de uma „comissão de rua‟. As comissões de rua ou 

de bairro que emergiam das associações femininas eram formadas na base de 

necessidades locais: calçamento, esgoto, luz, água, etc.  

 

 “Mulher tinha valor, capacidade de luta e era companheira. Não havia uma associação, 

uma entidade de massa, em que não estivesse presente." 

 

 "No final de 1950 passaram a criar vinculação no Sindicato. Foi instalado o 

departamento feminino no sindicato“. 

 

 

 

 



TRABALHO POLÍTICO 

 Os comunistas elegeram seus seis candidatos em 1948: o vice-prefeito, o Juiz de Paz e quatro 

vereadores, sendo dois destes os mais votados. Dentre os oito vereadores, pela legenda do PSD, os 

quatro primeiros da listagem eram operários da Morro Velho, de expressiva liderança no movimento.  

 

 - Campanha pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial; 

 - Campanha contra a bomba atômica; 

 - Campanha contra o envio de tropas à Coréia; 

 - Campanha contra a silicose; 

 - Campanha contra a insalubridade (garantida pela CLT); 

 - Campanha pela aposentadoria aos 15 anos; 

 - Campanha pela redução da jornada de trabalho dentro da mina(garantida pela CLT); 

 - Campanha das viúvas (pelo direito de permanecerem nas casas da Companhia após a morte do 

marido mineiro); 

 - Campanha de associados para o Sindicato; 

 - Campanha dos aposentados (melhoria de benefícios); 

 - Campanha do Abono de Natal (embrião do 13º. salário); 

 - Campanha contra as seguradoras de acidentes do trabalho; 

 - Campanha pela encampação da Morro Velho pelo Estado 

 



AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 “Desde a entrada do Partido comunista em Nova Lima, por princípio de 

segurança, os comunistas adotaram um padrão de nunca se reunirem em casa 

de mineiro, norma estendida posteriormente ao sindicato.” 

 

 O núcleo comunista de Morro Velho não foi atingido no período ditatorial. Agia 

com a precaução julgada necessária para não expor os operários militantes. As 

reuniões se realizavam fora da cidade, as palavras-de-ordem do Partido se 

traduziam em sugestões levantadas durante as assembléias do Sindicato.  

  

 Entretanto, nos dois anos de legalidade do PC (1945-1947), muitos quadros 

foram expostos por necessidade da própria dinâmica do movimento, ao 

participarem de eleições estaduais e municipais.  

 

 Mas, na atividade do Partido no Sindicato e na mina, foi mantida a reserva 

para com os operários comunistas, para não expor os quadros. 

   

 



TRABALHO POLÍTICO 

 ERRO GRAVE DO PCB 

 A greve provocara um clima de efervescência, pela relutância 

da Companhia em ceder às exigências dos grevistas. O 

ambiente de tensão em Nova Lima "poderia explodir a qualquer 

momento". Novembro de 48 foi o momento de início de perdas 

para a classe operária. 

 

 O ano de 48, marco da primeira greve dos mineiros, 

encerrou-se no mês de novembro com a morte de um dos 

líderes do movimento. O operário da mina e vereador William 

Dias Gomes foi assassinado a 7 de novembro de 1948, quando 

participava de uma solenidade comemorativa da Revolução 

Russa. 

 

 



AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 GREVE DE 1948 E COMEMORAÇÃO DA 

REVOLUÇÃO RUSSA 

 “Os jagunços invadiram o comitê dos vereadores 

atirando e atacando com revólveres, espingardas 

e facas. Houve tiroteio, luta corporal, confusão 

total. 

 

 William (deputado estadual, mineiro, da comissão 

de salários e vereador mais votado da cidade), 

sem armas, desce pela escada para tentar 

convencer os capangas a não perturbar. Recebe 

duas balas, foi atingido na cabeça e no peito. Um 

outro operário é assassinado.” 

 



AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 Lambari, era membro do Comitê Municipal (CM) e assistente das células formadas por mulheres, 

parentes de mineiros e camadas populares. As células se subdividiam por bairros e distritos. Sua 

função era ativar as associações femininas, união feminina, comitê democrático de mulheres, liga das 

noivas, etc. 

 

 Os depoimentos o consideravam especial no trato com as mulheres. Organizava-as e as mobilizava 

para as lutas. Para ser respeitado, aprendera "com perfeição todo o serviço das mulheres". Olhar 

criança, cozinhar, preparar varal de roupas, remendar, etc. Diziam dele:"Só não sabe dar à luz".  

 

 Era casado, tinha dois filhos. Sua mulher compreendia o trabalho dele, sem ciúmes. Nunca se ouviu 

falar "de um deslize moral de Lambari com relação às companheiras ou outras mulheres".  

 

 [Descuido relativo à segurança] Foi assassinado quando voltava da reunião com uma célula feminina, 

em um distrito da cidade. Havia rumores de que estava na mira dos capangas da Companhia. Os 

companheiros insistiram para que dormisse no distrito. A reunião ia acabar tarde.  

 

 O seguro demorava a pagar a indenização por acidente de morte na mina. Ele disse: `tenho que ir e 

voltar. Vou trabalhar amanhã cedo'. 

 

 Nova Lima à noite era ermo, passada a hora de o pessoal sair do serviço. Lambari foi assassinado de 

tocaia, já indo para sua casa. Foi abatido com 7 tiros.  

 



AS MEDIDAS DE SEGURANÇA 

 

 “Me avisaram que eu também seria morto. O clima era 

tenso. A Companhia e a Igreja açulavam nossos adversários. 

Durante algum tempo, passeia andar acompanhado por um 

grupo de trabalhadores, que me seguiam até a entrada da 

mina, e depois me conduziam até minha casa. Eu ia no meio 

deles e eles iam batendo nas marmitas, cantando, fazendo 

barulho para chamar a atenção e evitar tocaias. Depois, a 

situação serenou. Até que veio o ano de 1949 e o processo 

de dispensa dos cinqüenta e um operários, inclusive eu.“ 

 



GETÚLIO VARGAS NACIONALISTA? 

 

 O governo de Getúlio Vargas isentou de impostos 

a Saint John Del Rey Mining em 1934, que iria 

até 1944 e se renovaria em 1954. 



GETÚLIO E O SINDICALISMO PELEGO 

 Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC), tendo como um 

de seus objetivos o tratamento da questão social dos trabalhadores. 

Representou o término da autonomia sindical e seu caráter pluralista vindos da 

República Velha. 

 

 Os sindicatos passaram a ser órgãos consultivos do governo, obrigados a 

remeter anualmente relatórios ao MTIC.  

 

 Em 1932, o Decreto 22.132 estabeleceu a sindicalização compulsória, criando 

os privilégios do direito a férias e reclamações na justiça apenas para os 

sindicalizados, dispositivo que vigorou até a promulgação da Constituição de 

1934.  

 

 “A constituição de 1934, suspendeu os privilégios só para sindicalizados, 

dando condições aos trabalhadores de se organizarem livremente e firmarem 

contratos coletivos de trabalho. O Artigo 120 da Nova Carta constitucional 

postulava: “a lei assegurará a pluralidade e a completa autonomia sindical”.  

 

 

 

 



GETÚLIO E O SINDICALISMO PELEGO 

 

 A tentativa do governo de incorporação da classe operária não se realizou de forma pacífica: “ O início 

do regime constitucionalista (1934) foi colhido subitamente pela maior onda de greves e movimentos 

operários que já se viu no Brasil desde 1917-19. Na nova constituição não se garante o direito de 

greve. Eles responderam exercendo o direito que a Constituição não quis conceder.”  

 

 “Foi durante o Estado Novo que se ampliou a obra de Vargas, no que tange aos trabalhadores. A 

autonomia sindical foi liquidada de vez, institucionalizando a possibilidade de intervenção em 

sindicatos pelo Ministério do Trabalho.  

 

 Em 1939, foi proibida a existência de associações à margem do regime oficial, que entre suas normas 

proibia o funcionamento de mais de um sindicato por categoria profissional. Nesse mesmo ano, foi 

consolidada a Justiça do Trabalho, órgão instituído com o objetivo fundamental de diluir conflitos entre 

patrões e empregados.  

 

 A nova estrutura montada, completou-se com a instituição do Imposto sindical. Este tributo passou a 

ser recolhido pelo Ministério do Trabalho e distribuído aos sindicatos, que em contrapartida, 

obrigavam-se a submeter suas contas a aprovação do órgão oficial. 

 

 A expressão político-institucional de incorporação da classe operária ao Estado culminou, a nível 

jurídico-legal, com o estatuto do Trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que em seu 

artigo 487 definiu explicitamente o sindicato como “colaborando com o Governo para o 

desenvolvimento da solidariedade social” 

 

   

 



PAPEL DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

EM NOVA LIMA 

 Afastados do trabalho, à disposição da justiça, sem receber salários desde o 

início dos trâmites legais, os mineiros aguardaram a decisão em primeira 

instância. O juiz de Nova Lima, proferiu a sentença a 5 de janeiro de 1951, pela 

culpabilidade dos 51 operários, autorizando a Companhia a demiti-los sem 

indenização. 

 

 A defesa apelou da decisão para o Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na 

capital do Estado, objetivando a reforma da sentença. A 5 de setembro de 

1951, o TRT proferiu nova sentença, julgando o recurso procedente, deu ganho 

de causa aos 51 operários,"devendo os empregados estáveis serem 

readmitidos ao serviço",  

 

 Numa reversão de expectativas, em setembro de 1952, o Tribunal Superior do 

Trabalho decidiu, por 5 votos contra 1, pela culpabilidade dos 51 operários, 

fundamentada na referência à greve de outubro de 1948, punindo os operários 

com base no Decreto-Lei 9070, que proibia o direito de greve. 

 

 



GETÚLIO VARGAS “PAI DOS POBRES” 

 “Assim, as melhorias 

obtidas pelos 

trabalhadores, frutos das 

lutas operárias da Primeira 

República, passaram a ser 

consideradas concessões 

do governo de Getúlio 

Vargas, que foi envolvendo 

a classe na conhecida 

cooptação política.” 

 



LINHA POLÍTICA DO PCB 

FRENTE A GETÚLIO VARGAS 

 O PCB, através de pronunciamento de Prestes, 

considerava que a Revolução Brasileira estava em 

seu estágio democrático-burguês: 

 

 "(...) antes da guerra, nós, comunistas, lutamos 

contra a democracia burguesa aliada aos mais 

reacionários proprietários feudais e submetida ao 

opressor colonial capitalista, explorador e 

imperialista. Hoje é outra questão; a democracia 

burguesa se coloca à esquerda, a classe operária 

tem a possibilidade de fazer uma aliança com a 

pequena burguesia do campo e da cidade e com a 

parcela progressista e democrática da burguesia 

nacional contra a minoria reacionária e aquela 

parcela igualmente reacionária do capital 

estrangeiro colonialista."„ 

 


