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RESUMO 

 

 

A presente monografia pretende analisar a trajetória política de Amaury de Oliveira e 

Silva, utilizando as contribuições de Bourdieu nesse primeiro momento de análise. 

Amaury Silva foi um político do PTB do Paraná que ocupou o cargo de Ministro do 

Trabalho durante os últimos meses do governo João Goulart, ou seja, antes do golpe de 

1° de abril de 1964. Responder por que Amaury Silva foi nomeado para tal cargo é um 

dos objetivos desse trabalho, verificando as condições que possibilitaram a sua 

nomeação. A análise de tal cargo nesse período do governo João Goulart é de vital 

importância, pois trata-se de um cargo de alta confiança para um governo  reformista e 

trabalhista, pois tinha-se que lidar com a principal base de apoio do presidente: o 

movimento sindical. Compreender as relações entre a gestão de Amaury Silva e os 

sindicatos, bem como o momento de instabilidade e crise características do período são 

objetivos da presente monografia. 

 

Palavras-chave: trabalhismo, Paraná, sindicalismo, Ministério do Trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This monograph seeks to analyze the political track of Amaury de Oliveira e Silva using 

the Bourdieu theoretical outline at this first moment. Amaury Silva was a politician of 

Paraná’s PTB that ocuped the role of Minister of Labour during the last months of João 

Goulart’s presidential government, this, before the military push of April 1
st
 of 1964. 

Answer why does Amaury Silva was appointed to this place is one of the goals of the 

monograph, to checking the conditions that permitted his designation. The analysis of 

this role in that moment of Goulart’s government is pretty important, because it was a 

role of high confidence in a reforming and laboring government, and it used to talk with 

the most important president’s social supporter: the trade union movement. Understand 

the relations between the Amaury Silva’s administration and the trade unions, as will as 

the political instability and crisis of the period are another goal of this monograph. 

 

Key-words: labourism, Paraná, trade unionism, Department of labor.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A presente monografia pretende analisar a trajetória de Amaury de Oliveira e 

Silva, um petebista paranaense que ocupou o Ministério do Trabalho no auge da fase 

reformista do governo João Goulart (1961-1964). Amaury Silva ocupou a pasta de 

junho de 1963 a 1° de abril de 1964. Foi destituído do seu cargo juntamente com o 

presidente João Goulart e o seu conjunto de ministros pelos conspiradores militares e 

civis que eram contrários às transformações sociais que o seu governo propunha. Essa 

conspiração deu início a uma ditadura que durou 21 anos da história do Brasil. 

 Recorrendo ao conceito de trajetória de Bourdieu, este trabalho busca analisar os 

diferentes “espaços” ocupados pelo “agente” em questão (Amaury Silva) para 

compreender como o mesmo chegou ao Ministério do Trabalho. Esse cargo era central 

para o governo trabalhista de João Goulart e seu exercício exigia muita 

responsabilidade, pois ele estava diretamente relacionado à principal base de apoio do 

PTB e de João Goulart: o movimento sindical. Analisar como Amaury Silva foi 

nomeado para esta pasta é de vital importância, pois o Paraná não tinha nenhuma 

tradição em ocupar esse ministério. Para respondermos a tal indagação, é necessário nos  

remetermos às origens de sua carreira política. Esta só pode ser explicada a partir da 

análise da sua origem social, articulando isso em relação ao grupo social ao qual o 

“agente” (Amaury Silva) pertence. Após a identificação do “capital de origem”, 

podemos refletir sobre os diferentes espaços que o agente percorreu, bem como o seu 

acúmulo de “capitais”, para chegarmos à uma explicação para a sua nomeação no 

Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS). Os eixos norteadores desse 

trabalho estarão relacionados com a explicação das condições que fizeram de Amaury 

Silva Ministro do Trabalho, bem como a sua atuação à frente do Ministério. Para isso, 

será de apoio fundamental a compreensão do que é o cargo e a contextualização do 

governo João Goulart.  

 Amaury Silva era filho de um inspetor federal e ex-prefeito do município de 

Mallet (PR). Seu “capital de origem” se somou a formação em Direito pela 

Universidade do Paraná em meados da década de 1940. Os estudantes de Direito da 

geração de Amaury Silva tinham origens sociais privilegiadas, estudavam em uma 

universidade tradicional localizada em Curitiba, a capital do estado, e possuíam uma 

orientação política ligada as tradições políticas do período pré-trinta, marcadamente 

antigetulista. Essas tradições remetiam a associação direta entre poder econômico e 
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político, hereditariamente transmitidos de geração a geração pelas mesmas famílias. 

Amaury Silva incorporou os valores políticos desse grupo, do qual pertencia enquanto 

estudante de Direito, embora não fosse originário de uma das famílias tradicionais 

republicanas. Tentou carreira política em Curitiba, candidatando-se para o cargo de 

vereador, não obtendo êxito. Quando se formou, Amaury Silva se mudou para 

Londrina, casando com uma jovem pertencente à tradicional família Rocha Loures e 

montando um escritório de advocacia. Após esse reforço no seu “habitus” republicano, 

Amaury Silva se elegeu vereador em 1951, pelo Partido Republicano. Esse momento da 

carreira de Amaury Silva é fundamental, pois é a partir dele que a sua carreira ascende. 

Para a sua compreensão, as seções iniciais do capítulo 2 do presente trabalho procurarão 

analisar o que era o Partido Republicano no Paraná, desde o momento de sua 

refundação, compreendendo-o em relação aos seus postulados ideológicos gerais, as 

principais famílias que o compunham e o seu desenvolvimento nas regiões do Paraná 

Tradicional e do Norte Cafeeiro para explicar o êxito do início da carreira política de 

Amaury Silva na região Norte do estado. Essas seções iniciais serão complementadas 

com a contextualização sócio-histórica do Paraná entre o final na década 1940 e a 

década de 1950, e sua relação com os processos de transformações econômicas e 

políticas pelos quais o Paraná passava nesse período. 

 Após ser vereador, exercer um cargo no governo republicano de Bento Munhoz 

da Rocha Netto, e ser eleito deputado estadual se tornando líder da bancada republicana 

na Assembléia Legislativa, Amaury Silva se filia ao PTB no final do ano de 1957. Esse 

dado parece ser contraditório, aparentemente. Amaury Silva sai de uma agremiação 

antigetulista ferrenha nos anos posteriores ao Estado Novo, e entra no PTB getulista, 

representante das forças políticas que ascenderam no período pós-1930, antítese das 

forças políticas do Partido Republicano. Para explicar essa mudança partidária, esse 

trabalho recorrerá aos motivos pessoais para a saída de Amaury Silva do Partido 

Republicano (PR) bem como, e principalmente, às explicações que digam respeito à 

própria dinâmica interna do PR e suas relações com o PTB. Essa mudança partidária é 

um momento decisivo na carreira política de Amaury Silva, pois o PTB faz a sua 

carreira subir ao nível da ocupação de uma pasta como o Ministério do Trabalho.  

Compreender o que era o Partido Trabalhista Brasileiro no Paraná, suas características 

gerais, relações com a seção nacional, a ideologia política do partido, bem como a sua 

dinâmica interna é de importância central para a compreensão da trajetória política de 

Amaury Silva. Nessa parte do presente trabalho, serão analisados o desempenho 
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eleitoral do PTB nesse período, suas relações com os governos Bento Munhoz, Lupion e 

Ney Braga, os mandatos de deputado estadual e de senador de Amaury Silva e os 

condicionantes de sua nomeação no Ministério do Trabalho. Vale destacar que não há 

nenhum estudo sistemático sobre a seção paranaense do PTB. Tentar começar a dar 

visibilidade a um grupo “esquecido” (os trabalhistas locais) pela produção acadêmica 

em geral
1
 é o que se pretende na referida etapa desse trabalho. Para isso, utilizam-se as 

mais diversas fontes (trechos que digam respeito ao PTB nas obras sobre governos e 

administrações do período, depoimentos, livros de memórias de políticos, resultados 

eleitorais e periódicos
2
 do período, discursos

3
 do líder da bancada, Amaury Silva, 

proferidos no Plenário da ALEP, entre outras referências) para a compreensão da seção 

que possibilitou a ascensão política de Amaury Silva ao Ministério do Trabalho. 

Amaury pretendia ainda se candidatar para o governo do estado em 1965. Isso não foi 

possível devido ao golpe de 1964. O final do capítulo 2 pretende situar como foi a vida 

de Amaury Silva após ele ser cassado (e destituído de seus “capitais” acumulados) e ir 

para o exílio.  

 Para o entendimento da natureza e a dimensão do cargo ocupado por Amaury 

Silva no governo João Goulart, torna-se necessária a compreensão do Ministério do 

Trabalho desde a sua origem. O capítulo 3 tem a intenção de apresentar o contexto no 

qual o Ministério do Trabalho foi criado, bem como suas relações com a política 

trabalhista de Getúlio Vargas. Também serão analisadas as transformações que 

aconteceram dentro desse ministério, até o ministro antecessor de Amaury Silva, 

Almino Affonso. Desta maneira, poderemos identificar a natureza do sindicalismo nos 

anos pós-Vargas, com seus vícios e avanços, e a relação entre as mudanças no 

Ministério do Trabalho e o PTB, decisivas para a trajetória de ambas instituições. 

                                                           
1
 Não há nenhum trabalho sistemático sobre o trabalhismo local nas produções das Ciências Sociais, 

Jornalismo e História. Há alguns motivos para isso, como por exemplo, o fato de o PTB não ter ocupado 

o governo do estado durante o período em questão. Mas, para além dessa explicação, há o fato de que 

houve uma produção de esquecimento proposital do referido grupo (não somente no nível local, como 

também nacionalmente), em grande parte promovido pelos “vencedores” do golpe de 1964, subestimando 

a ação política dos “derrotados”. Quando esse grupo era abordado, era ou minimizado ou tratado de modo 

pejorativo, não apenas pela “memória oficial”, como também por parcelas de acadêmicos de orientação 

política de esquerda. Ultimamente, o trabalhismo brasileiro vem sido revisitado, com abordagens que 

tentar se distanciar de idéias pré-concebidas, abordando não apenas os vícios desse grupo, como também 

seus aspectos positivos, como a formulação de um projeto político próprio e democrático, que visava a 

promoção de transformações sociais por meio de reformas estruturais. 
2
 Revista Panorana, disponível no setor de Documentação Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná 

(BPP) para consulta local e o Jornal Correio do Paraná, com algumas edições digitais disponíveis na 

página da Hemeroteca da Biblioteca Nacional no seguinte endereço: http://hemerotecadigital.bn.br/. 
3
 Discursos, proposições, projetos de lei, entre outras informações podem ser encontrados nas publicações 

dos Anais da Assembléia Legislativa do Paraná, disponíveis a partir do ano de 1959. Consultas desse 

material podem ser feitas no setor de Documentação Paranaense da Biblioteca Pública do Paraná (BPP). 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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Também podemos situar a origem da hostilidade de alguns grupos da sociedade 

brasileira contra a ação organizada dos trabalhadores e o avanço de seus direitos, 

fundamentais para a compreensão do momento político que Amaury Silva vivenciou na 

Pasta, bem como a conjuntura que desencadeou o golpe de 1964. 

 O capítulo 4 tem a intenção de contextualizar o governo João Goulart, as 

condições de sua ascensão, os grupos que contestavam a sua posse e seus opositores, o 

seu projeto de reformas de base, a sua ligação com o movimento sindical e o 

movimento grevista, fazendo-se uma discussão acerca da inadequação do conceito de 

populismo para definir a relação entre Estado e sindicatos. Também haverá uma 

exposição do Plano Trienal, bem como os fatores que contribuíram para o fracasso de 

seus objetivos, relacionando isso com a reforma ministerial de junho de 1963, a reforma 

que colocou Amaury Silva a frente do Ministério do Trabalho. Sem a compreensão 

global do governo João Goulart e da pasta do Trabalho, a análise sobre a gestão de 

Amaury Silva no ministério do Trabalho seria incompleta, por isso, os capítulos 3 e 4 

são de fundamental importância.   

 O capítulo 5 analisa a gestão de Amaury Silva aprofundadamente. A começar 

pela explicação de sua nomeação para o Ministério do Trabalho, em relação a sua 

carreira política anterior. Como não há nenhum estudo sistemático sobre a sua gestão no 

Ministério do Trabalho, as fontes utilizadas por esse capítulo, além das obras sobre o 

governo Goulart, serão os periódicos Última Hora (UH) e Jornal do Brasil (JB)
4
. Os 

tópicos principais de análise da gestão de Amaury Silva no Ministério do Trabalho 

serão as suas relações com o movimento sindical e grevista, levando em conta a aliança 

hegemônica entre trabalhistas do grupo compacto e os comunistas
5
, bem como o 

processo de sindicalização rural e o incentivo à reforma agrária, a relação com os 

Institutos de Previdência (IAPs), o espectro do golpismo e a união das esquerdas nos 

últimos meses do governo João Goulart. 

 

                                                           
4
 Jornais do estado da Guanabara. O motivo da escolha desses jornais se deu por ambos serem 

diferenciados entre si. O Última Hora era o único jornal que apoiava o governo João Goulart, e a sua 

abordagem do movimento sindical era muito satisfatória e densa. Já o Jornal do Brasil pertencia ao grupo 

de jornais que apoiaram o golpe de 1964. Tinha uma abordagem do movimento sindical não tão completa 

como o Última Hora, mas bastante satisfatória. Ambos os jornais estão disponíveis na página da 

Hemeroteca Digital Nacional: http://hemerotecadigital.bn.br/, sendo possível realizar buscas por palavras 

e por período. Essa tecnologia permitiu que o estudo da gestão de Amaury Silva tivesse fontes facilitadas 

de pesquisa. 
5
 Quando nos referimos aos comunistas no presente trabalho, eles se tratam apenas dos pertencentes ou 

ligados ao PCB (então Partido Comunista Brasileiro), excluindo-se os dissidentes do PCB (próximos da 

linha chinesa), trotskistas, foquistas, socialistas, entre outros. 

http://hemerotecadigital.bn.br/
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2. TRAJETÓRIA POLÍTICA E SOCIAL DE AMAURY DE OLIVEIRA E 

SILVA: OS CAMINHOS DE UM PETEBISTA PARANAENSE EM DIREÇÃO 

AO MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 

 A trajetória política de Amaury Silva percorreu diversas “posições”, em um 

“espaço” que o próprio “agente” (e também os grupos do qual fez parte) estava sujeito a 

constantes “transformações” (BOURDIEU, 1998, p.189). Nas palavras de Bourdieu, “os 

acontecimentos biográficos se definem como condições e deslocamentos no espaço 

social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da estrutura da 

distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no campo considerado” 

(BOURDIEU, 1998, p.190). O presente capítulo pretende compreender as diferentes 

“posições” ocupadas por Amaury Silva na sua carreira política, bem como as suas 

relações com as “transformações” ocorridas nos “espaços” por onde o mesmo circulou, 

ou seja, os grupos dos quais ele fez parte, e também a sua mobilização de “capitais” na 

sua atuação política.  

  

2.1 ORIGENS DA CARREIRA POLÍTICA DE AMAURY DE OLIVEIRA E SILVA 

 

 Amaury de Oliveira e Silva nasceu em Rio Negro, Paraná, em 17 de janeiro de 

1925, filho de Elpídio Caetano da Silva
6
 e Juracy Maia de Oliveira e Silva (NICOLAS, 

1984, p. 539). Realizou seus estudos superiores na Faculdade de Direito de Curitiba, 

formando-se no ano de 1947. Durante o período universitário, Amaury Silva se engajou 

no movimento estudantil e também se filiou ao Partido Republicano (HELLER, 1988, 

p.86), recém fundado localmente pelo ex- presidente do Paraná Affonso Alves 

Camargo. Concorreu ao cargo de vereador por Curitiba em 1947, alcançando a primeira 

suplência (HELLER, 1988, p.86). Depois de formado, mudou-se para Londrina, onde 

abriu um consultório de advocacia e continuou sua militância política no Partido 

Republicano (PR). Casou-se em 1949 com Circe Bueno e Silva, filha de Aurora da 

Rocha Loures Bueno e Anísio Ribas Bueno (PIERUCCINI, 1995, p.186). Em 1951, 

                                                           
6
 Foi prefeito do município de Mallet, uma cidade próxima de União da Vitória (PR), caracterizada pela 

presença de colônias de imigrantes majoritariamente eslavos. Elpídio foi um dos prefeitos nacionais 

(juntamente com José Pompeu, Ademar Sá, Osvaldo Lombardi Dias, Odilon Barros de Camargo, Aderbal 

Fortes, etc.), que eram autorizados a participar da política na cidade de Mallet antes da década de 1950, 

período no qual era proibida a participação política livre de imigrantes europeus, conseqüência do Estado 

Novo (1937-1945). (PORTAL DA PREFEITURA DE MALLET, disponível em: 

http://www.mallet.pr.gov.br/Site_mallet/historiademallet.asp. Exerceu também o cargo de inspetor 

federal. 

http://www.mallet.pr.gov.br/Site_mallet/historiademallet.asp
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elegeu-se vereador em Londrina e em 1954, deputado estadual, em ambos os cargos 

filiado ao PR. 

 Após um desentendimento com seu cunhado, Renato Loures Bueno, Amaury 

Silva desligou-se do Partido Republicano e entrou no Partido Trabalhista Brasileiro, a 

convite do então presidente regional da legenda Abilon de Souza Naves.  

 Esses dados são paradoxais e devem ser analisados com cuidado para 

entendermos a trajetória política de Amaury Silva: como é possível alguém ligado ao 

Partido Republicano, uma agremiação antigetulista ferrenha nos anos posteriores ao 

Estado Novo, entra no PTB getulista, representante das forças políticas que ascenderam 

no período pós-1930, antítese das forças políticas do Partido Republicano. Para 

compreendermos como foi possível esse trajeto, passaremos a descrever o que era o 

Partido Republicano, buscando entender as suas características centrais. Apenas fazendo 

a descrição da seção local do Partido Republicano é que podemos compreender a ida de 

Amaury Silva para o PTB.  

 Após verificarmos as ligações, aproximações e resistências entre o partido de 

origem de Amaury Silva (PR) e o PTB, passaremos a descrever a sua seção local deste 

último. A compreensão da nomeação de Amaury para o Ministério do Trabalho passa, 

obrigatoriamente, pela análise da seção local do PTB, articuladas à análise da seção 

nacional.  

 O Partido Republicano apresentava certo vigor (a seção do Paraná foi uma das 

únicas no Brasil que foram reinauguradas no pós-1946), mas esse partido representava 

os valores do passado, e tendia a se enfraquecer (como de fato aconteceu). Somente com 

a filiação de Amaury Silva no PTB é sua carreira pode deslanchar. Compreender como 

era essa seção de maneira aprofundada é imprescindível. Dada à falta de estudos 

específicos sobre o PTB no Paraná, buscaremos nesse trabalho todo tipo de informação 

e vestígio que possa explicar a sua atuação. A respeito disso, Wright Mills oferece um 

norte aos estudos das relações de um agente (social e histórico) e sua correlação com as 

estruturas (sociais e históricas), plenamente aplicável para a presente análise: 

 

“A análise inclui não só a localização do indivíduo como entidade 

biográfica, dentro dos vários ambientes interpessoais, mas a 

localização também desses ambientes dentro das estruturas sociais 

que eles formam (...) A vida do indivíduo não pode ser compreendida 

adequadamente sem referência às instituições dentro das quais sua 

biografia se desenrola” (MILLS, 1965, p.174-175) 
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 Nesse sentido, a trajetória de Amaury Silva, nesse capítulo, será pensada em 

relação às estruturas dentro das quais a sua biografia se desenrola (partidos como o PTB 

e o PR).  

 

2.1.1. O Partido Republicano 

 

 O Partido Republicano (PR) foi refundado em 1945 pelo ex-presidente Artur 

Bernardes
7
 nacionalmente

8
, tendo alguma expressão apenas nos estados do Paraná, São 

Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco. Localmente, foi refundado pelo ex-

presidente do Paraná Affonso Camargo. A refundação do Partido Reublicano teve as 

suas origens na União Democrática Nacional (UDN), que tentava congregar elementos 

antigetulistas em prol da redemocratização do país (DHBB, verbete Partido 

Republicano). Seus quadros nacionais e regionais eram compostos principalmente de 

elementos que pertenciam aos partidos republicanos regionais no período pré-30. Estes 

defendiam os postulados liberais típicos desse período: república federativa, autonomia 

política e administrativa dos estados, defesa da democracia, sufrágio universal, voto 

obrigatório direto e secreto, liberdade de opinião e associação, justiça eleitoral 

autônoma, entre outros (CARONE, 1980, p.394-395). Porém, esses postulados de 

democracia liberal desse período eram elitistas e falsos, pois a maior parte da população 

brasileira até 1930 era rural, sujeita à dominação pessoal exercida pelos coronéis 

latifundiários e chefes políticos locais num sistema denominado de “coronelismo” 

(LEAL, 1993), no qual o voto não passava de farsa, uma vez que inexistia o voto 

secreto, as atas eleitorais eram falsificadas e, se por ventura, algum chefe oligarca 

dissidente ganhasse as eleições, essa ainda teria de ser aprovada pela Assembléia 

Legislativa local que representava as facções oligárquicas dominantes (SAES, 1985). 

 Os membros do Partido Republicano, em sua maioria, eram saudosistas dessa 

“democracia” existente antes da Revolução de 1930, e seus alvos principais eram 

Getúlio Vargas e todos os políticos ligados a este no período pós 1946 (especialmente 

                                                           
7
 Artur Bernardes governou o Brasil de 1922 a 1926. Pertenceu ao antigo Partido Republicano Mineiro. 

Durante o seu mandato presidencial, enfrentou as revoltas Tenentistas de 1922, 1924 e 1926. Artur 

Bernardes foi um típico representante das oligarquias cafeicultoras que exerciam o monopólio do poder 

político até a Revolução de 1930, liderada pelo oligarca gaúcho Getúlio Vargas, com o apoio de 

oligarquias dissidentes, e tenentes, majoritariamente. 
8
 Os partidos políticos pós- Estado Novo tiveram que obrigatoriamente se organizar em termos nacionais. 

(SINGER, 1965) 



19 

 

políticos do Partido Trabalhista Brasileiro e do Partido Social Democrático, fundados 

sob a tutela de Vargas. 

 O programa do Partido Republicano (CARONE, 1980, p.396) contém a defesa 

da revisão da legislação ditatorial, eliminando os tribunais políticos e promovendo uma 

efetiva redemocratização política no país. A luta pela democracia estava ligada ao 

combate à figura de Getúlio Vargas, à ditadura e a Constituição implantada a partir de 

1937. Ainda estão previstos no seu programa a defesa do amparo à agricultura e a 

pecuária e a limitação da ação do Estado na economia (CARONE, 1980, p.395), 

colocando-se ao lado das classes latifundiárias e em um ponto de vista diferente do 

intervencionismo do Estado varguista na economia.  

 No Paraná, a política estudantil era marcadamente republicana, tendo como 

principal bandeira a queda da ditadura de Vargas. Amaury Silva participou desse 

efervescente movimento na faculdade de Direito de Curitiba, chegando até a concorrer 

pelo cargo de vereador pelo Partido Republicano, em 1947. Nessa mesma campanha, 

participou ativamente na campanha para governador, disputada de um lado por Bento 

Munhoz da Rocha Netto
9
, pelo PR, representante das famílias Munhoz da Rocha por 

nascimento e Camargo
10

 por casamento, que se revezavam no cargo de Presidente do 

Paraná de 1916 a 1930, e de outro, Moysés Lupion
11

, amigo do interventor Manoel 

Ribas, deposto em 1945 com o processo de redemocratização.  

 Manoel Ribas pretendia ser candidato ao governo do estado nas eleições de 1947 

pelo seu partido, o PSD, porém, falece em 1946. Ribas tinha popularidade, toda a 

máquina do governo e do PSD (que ele mesmo montou) a seu favor para ser eleito 

governador em 1947. O seu substituto, consequentemente, herdaria todas essas 

condições favoráveis. Moysés Lupion,era identificado com o PSD, mas esse estava 

dividido em alas e tendências que disputavam internamente. Lupion só teve a sua 

candidatura consumada por iniciativa do Partido Trabalhista Brasileiro (CARNEIRO; 

VARGAS, 1994). Sua candidatura também teve o apoio de comunistas e integralistas. 

 Enquanto Lupion tinha ao seu lado uma extensa rede de apoiadores, o Partido 

Republicano estava praticamente sozinho. Representava uma candidatura antigetulista e 

antipessedista, contra a figura de Lupion localmente. Também representava os valores 

                                                           
9
 Filho de Caetano Munhoz da Rocha, ex-presidente do Paraná entre 1920 e 1928, pelo Partido 

Republicano. 
10

 A esposa de Caetano Munhoz da Rocha, Flora Camargo, é filha do ex-presidente do Paraná, Affonso 

Camargo, que governou o estado de 1916 a 1920 e de 1928 a 1930, pelo Partido Republicano. 
11

 Empresário, latifundiário e madeireiro, proprietário do maior império econômico do Paraná na década 

de 1940 e  um dos homens mais ricos do Brasil. 
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tradicionais da política nacional e local do pré-1930, ainda que se tentasse associar a 

imagem de Bento Munhoz a uma política modernizadora e progressista. 

 Lupion, como era esperado, venceu as eleições de 1947, com 59,1% dos votos, 

contra 29,3% de Munhoz da Rocha (IPARDES, 1989, p.32). Esse resultado se deve, em 

grande parte, ao prestígio de Manoel Ribas e Eurico Gaspar Dutra, que, nas eleições 

presidenciais de 1945, obteve 70,1% dos votos válidos no Paraná (IPARDES, 1989, p. 

30). Esses dados indicam que localmente, o PSD era muito forte e prestigiado, partido 

que, como vimos, nasceu sob a égide de Vargas, portanto, grande parte do sucesso 

eleitoral do PSD no Paraná devia-se à figura do ex-presidente. Podemos afirmar 

também que a vitória de Lupion se concretizou pelo fato deste significar uma certa 

‘renovação’, pois buscava apoiar-se na defesa dos interesses das cidades do interior, não 

apenas do Paraná Tradicional, que detinha com exclusividade a defesa de seus 

interesses regionais até 1930 no cenário político local. 

 Esse foi o primeiro revés do Partido Republicano no Paraná, que localmente 

fazia oposição ao governo pessedista de Lupion e nacionalmente ocupava um ministério 

no governo Dutra, também do PSD (DHBB, verbete Partido Republicano). No entanto, 

com essa eleição, o nome de Bento Munhoz se fez visível ao eleitorado paranaense, 

ensaiando candidaturas futuras.  

 O Partido Republicano, tradicionalmente ligado às oligarquias do Paraná 

Tradicional (Curitiba, Litoral, Campos Gerais) predominantes no pré-trinta, viveu uma 

nova fase a partir de 1947, quando passou a contar com uma nova seção com relativa 

importância no Norte do estado. Segundo Pieruccini (1995, p.102), isso se deu por 

alguns motivos: (a) o crescimento da população Norte, e consequentemente do 

eleitorado, fez com que o PR voltasse sua atenção aos novos redutos eleitorais; (b) a 

crescente influência do PSD nos redutos tradicionalmente republicanos na região 

Centro-Sul do estado, predominantemente agrária, que gerou queda na popularidade do 

PR na região. O direcionamento do Partido Republicano ao Norte do estado fez com 

que em muito pouco tempo a região Norte se tornasse o seu principal reduto eleitoral. 

 Esse grupo do PR teve importantes nomes como os irmãos Josino
12

 e João Alves 

da Rocha Loures, dos deputados estaduais Vespertino Ferreira Pimpão e Nilson Ribas e 

outros nomes que ocuparam as prefeituras e cargos nomeados em cidades como 

Sertanópolis, Londrina, São Jerônimo da Serra, Cornélio Procópio, Apucarana, Astorga, 

entre outras (PIERUCCINI, 1995, p.130). Outros nomes de reforço foram provenientes 
                                                           
12

 Deputado Federal (1954-1958) pelo PR (IPARDES, 1989, p.147) 
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da ala estudantil do PR, com representantes como Ruy Costa da Rocha Loures e Renato 

Loures Bueno, além de Amaury de Oliveira e Silva, todos membros do departamento 

estudantil do Partido Republicano (PIERUCCINI, 1995, P.130).  

 Amaury Silva se mudou para Londrina em 1948, realizando um trajeto que foi 

feito por muitos membros de seu partido em direção à promissora região Norte do 

estado. Seus laços com o Partido Republicano se reforçaram ainda mais quando se 

casou com uma esposa pertencente a uma das mais tradicionais famílias que exerciam o 

poder no período pré-trinta: Circe Bueno e Silva. Amaury já tinha um “capital de 

origem” (BOURDIEU, 2007), definido quando nasceu (filho de ex-prefeito de uma 

cidade pequena). Amaury Silva passa a ocupar uma “série de posições” em “espaços 

sucessivos” (MONTAGNER, 2007, p.255), ao cursar Direito e se filiar à juventude 

republicana e já se inserir nos círculos ocupados por décadas pelas famílias da classe 

dominante local. Com o casamento, Amaury Silva reforça essas relações com o Partido 

Republicano, adquirindo “propriedades” por intermédio de sua cônjuge (BOURDIEU, 

2007, p.103), que incluem uma relação direta com uma das famílias mais tradicionais 

do Partido Republicano e do período pré-trinta, e boa parcela da posição social que essa 

família ocupa.  

 Circe é filha de Aurora da Rocha Loures e Anísio Ribas Bueno. Sua mãe, 

Aurora, é irmã dos já citados Josino e João Alves da Rocha Loures e prima do ex-

presidente do Paraná, Affonso Alves de Camargo (PIERUCCINI, 1995, p.181). Seu pai, 

Anísio, é um rico proprietário de fazendas no Paraná e em São Paulo, organicamente 

ligado ao Estado, pois foi coletor de Rendas da União na cidade de Palmas, Paraná, 

cargo do qual foi destituído devido a sua participação na Revolução Constitucionalista 

de 1932. Esse cargo foi reconquistado somente devido às suas ligações familiares com o 

Almirante Didio Tratym Afonso da Costa, que intermediou seu caso a Danton Coelho, 

na época alto funcionário do Ministério da Fazenda e de alta confiança de Vargas. Em 

1938 foi criado o cargo de coletor de Rendas da União em Londrina, e Anísio Ribas 

Bueno assumiu esse cargo desde então (PIERUCCINI, 1995, p.182). 

 Entendendo que os “traços pertinentes” da biografia de um indivíduo devem ser 

observados levando em consideração os “traços pertinentes” do grupo no qual o 

indivíduo circula (MONTAGNER, 2007, p.254), passaremos a observar a trajetória de 

Amaury Silva no Partido Republicano integrada à análise desse grupo.  Amaury Silva 

aumentou a sua rede política com laços políticos adquiridos por casamento, 

especialmente com republicanos de famílias tradicionais paranaenses. Também ampliou 
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a sua rede de relações políticas com pessoas de sua geração, como o seu cunhado, 

Renato Loures Bueno
13

, pertencente ao departamento estudantil do Partido Republicano 

em Londrina. Advogou durante os primeiros anos em que morou em Londrina e apoiou 

a candidatura de Bento Munhoz da Rocha ao governo do estado, nas eleições de 1950. 

Esta é uma eleição que merece destaque, pois ela foi o maior êxito do Partido 

Republicano no período pós-1945, e repercutiu positivamente para a trajetória de cada 

um dos membros do partido Republicano. 

 Bento Munhoz da Rocha Netto, nessa eleição, obteve 62,9% dos votos 

(IPARDES, 1989, p.32). A sua candidatura obteve o apoio da UDN e de parte do PTB, 

além do PST, PRP e PL (IPARDES, 1989, p.32).  

 Munhoz da Rocha, segundo Kunhavalik (2004, p.167) venceu as eleições com o 

discurso moralista ao estilo udenista, contra a principal figura que apoiava o seu 

adversário Ângelo Lopes (PSD), ou seja, o ex-governador Moysés Lupion, acusado de 

improbidade administrativa e corrupção, além de sérios problemas agrários e políticos
14

. 

 Em 1951, Amaury Silva concorreu ao cargo de vereador de Londrina pelo 

Partido Republicano, saindo vitorioso. Esse é o marco do início de sua carreira política. 

Para compreendermos o cenário político por onde Amaury Silva angaria seus primeiros 

passos, é necessário que tenhamos em mente o que o Paraná oferecia de novo para a 

geração de políticos do período pós-45, articulado ao entendimento do processo de 

transformações sócio-econômicas locais do período, entendendo Amaury Silva como 

um produto de sua época. Segundo Daniel Bertaux (1980), toda a investigação 

biográfica deve levar em conta não só o biografado, como também o seu meio. A 

intenção da próxima seção desse capítulo é apresentar o meio no qual Amaury Silva 

desenvolve sua carreira política, para assim, compreender melhor sua trajetória. 

                                                           
13

 A ala jovem do Partido Republicano, segundo Pieruccini (1995, p.131) também contava com nomes 

como Ruy Costa da Rocha Loures, Adherbal Loures Bueno, Albor Pimpão, Aníbal Alves da Rocha 

Loures, Francisco Salinet, entre outros, concentrando as suas atividades políticas em cidades como 

Londrina, Arapongas, Astorga, Apucarana, entre outras. Como se observa, todos essas jovens lideranças 

tem sobrenomes que remetem a uma longa tradição republicana no Paraná, e por isso, não representam 

rupturas ou mudanças na política do período pós-1945.  
14

 O governo Lupion enfrentou  problemas agrários desde o início de sua gestão. O primeiro foi na região 

de Jaguapitã  e o segundo, com maior visibilidade, na região de Porecatu . Além de não resolver e, de 

certa forma, provocar esses problemas agrários, Lupion ainda sofreu fortes acusações de seus adversários, 

que o chamavam de corrupto e corruptor. Isso prejudicou o seu candidato a sucessão no executivo 

paranaense. Outro grande revés de seu mandato foi o fato da aliança que o ajudou a colocá-lo no poder 

em 1947 ter sido desfeita no decorrer do seu mandato. Kunhavalik, citando o general Tourinho e Samuel 

Guimarães da Costa, afirma que o PTB e a UDN foram expulsos do governo Lupion, que pretendia 

governar apenas com o seu partido, o PSD. Isso provocou uma “uma aproximação da UDN com setores 

do PTB em torno de Bento Munhoz, que novamente seria candidato ao governo do estado em 1950” 

(KUNHAVALIK, 2004, p.183). A soma desses episódios negativos para Lupion e seu candidato foi, em 

grande medida, responsável pelo êxito da candidatura do Partido Republicano. 
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2.2. CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO DE ASCENSÃO POLÍTICA DE 

AMAURY SILVA 

 

2.2.1. O processo de Modernização Paranaense nos governos de Moysés Lupion e 

Bento Munhoz da Rocha Netto 

 

 O Paraná, no período entre as décadas de 1940 e 1960, passava por intensas 

transformações, em especial, demográficas e econômicas. Segundo Balhana: 

 

“Na década de 1950 e 1960, por incentivo direto da cafeicultura, 

triplicou o número de propriedades agrícolas no Paraná, que se 

elevou de 90mil para 271 mil (...). A população paranaense que, em 

1920, contava apenas 685 mil habitantes, ascende, em 1940, a 

1.236.000, a 2.115.000 em 1950, e a 4.200.000 em 1960” 

(BALHANA, 1969, p.223) 

 

   

 Todas essas transformações foram resultados da política de Colonização recente 

(de 1860 a 1925) e, em especial, da ‘novíssima’ colonização (de 1925 a 1960)
15

. A 

população do Norte Cafeeiro, com isso, superou a do Paraná Tradicional no decorrer 

das décadas. Isso repercutiu nas eleições. Segundo Magalhães Filho (2011, p.124), em 

1947, o Paraná Tradicional correspondia a 70,5% dos eleitores. Esse número foi 

reduzido, ao ponto de chegar em 38,3% em 1960. Por outro lado, segundo o autor, o 

Norte cafeeiro que tinha 24,7% dos votantes em todo o estado em 1947, já correspondia 

a 50,2% dos votantes do Paraná, em 1960. 

 Dentro desse cenário, percebe-se a ascensão do Norte do Paraná em termos 

populacionais, políticos e também econômicos, possibilitado pela economia cafeeira.  

Em relação a isso, Magalhães Filho (2011, p.120) indica que: “Em poucos anos, o 

número de pés de café no Paraná se multiplicou, de 62 milhões, em 1940, para cerca de 

500 milhões, quinze anos depois”. De acordo com o mesmo autor, o café do Norte do 

Paraná gerava mais riquezas do que todo o restante do Paraná. 

 O café substituiu definitivamente o predomínio econômico da economia da erva-

mate, a partir da década de 1920. Já em 1960, conforme Balhana (1969, p.223) indica, 
                                                           
15

 Segundo Balhana (1969, p.215), a política de Colonização do Norte era realizada pela Companhia de 

Terras do Norte do Paraná, com intensa propaganda em grandes jornais afirmando as boas condições de 

colonos, especialmente paulistas, se estabelecerem em terras no Paraná com prestações facilitadas, 

juntamente com transporte e assistência inicial aos colonos, promovida pela Companhia. Além de 

paulistas, haviam povoadores mineiros, nordestinos, estrangeiros, entre outros se instalando no Paraná 

nessa época. 
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“o Paraná era o maior produtor de café do Brasil, com a metade da produção brasileira e 

quase um terço da produção mundial”. Em 1960, quase toda essa produção cafeeira 

passava pelo Porto de Paranaguá, superando o problema da exportação do café 

paranaense pelo Porto de Santos. Isso aconteceu principalmente pelo Plano Rodoviário 

de Luiz Carlos Pereira Tourinho, que teve início em 1951. Nesse plano, as rodovias 

ligavam as regiões do Norte do estado e o Porto de Paranaguá. 

 Os governos de Moysés Lupion e Bento Munhoz da Rocha Netto procuraram 

responder a essas transformações associando seus governos ao projeto de “progresso” e 

“modernização” paranaense, implementando políticas públicas que visaram criar uma 

infra-estrutura necessária para dar suporte a esse processo. 

 O primeiro mandato de Lupion coincidiu com o fortalecimento da cafeicultura, a 

expansão da indústria madeireira e a política de atração de correntes migratórias para 

regiões ainda não colonizadas por agricultores. Em linhas gerais, seu primeiro governo 

se pautou em projetar estradas e desbravar o Norte e o Sudoeste do estado. Também se 

preocupou com a área social, com a criação da Casa do Trabalhador, a Caixa de 

Habitação Popular e a Casa do Estudante Universitário (CARNEIRO; VARGAS, 1994). 

No governo Munhoz da Rocha, houve vários avanços no que diz respeito ao incentivo à 

política cafeeira. O seu ex-assessor Fausto Castilho, em entrevista a pesquisadores do 

IPARDES, nos informa a respeito dos seus êxitos: 

 

A economia do café, no Brasil, dependia basicamente de duas 

instâncias federais, que eram o Banco do Brasil e o IBC. Esses dois 

organismos sempre foram monopólio dos paulistas. O Banco do 

Brasil é a Carteira de Crédito Agrícola Industrial, chama-se CREAI, 

que era, antes da expansão do BNDE, o instrumento de 

financiamento agrícola e industrial. Munhoz conseguiu as duas para o 

Paraná, enfrentando forte oposição. Para que a renda gerada no 

estado não evadisse para bancos paulistas, fortalecimento do 

BANESTADO e criação do Banco Comercial do Paraná (BANCIAL, 

posteriormente comprado pelo BAMERINDUS) e BAMERINDUS 

(IPARDES, 1989a, p.32) 

 

 Bento Munhoz, através da ‘barganha’ política, conseguiu nomeações de 

paranaenses a instâncias federais de proteção ao café muito importantes para a 

economia local. O primeiro diretor da CREAI, nomeado pelo presidente da república, 

Café Filho, foi o banqueiro Adolpho de Oliveira Franco e, para diretoria do IBC, foi 

nomeado Felizardo Gomes da Costa (KUNHAVALIK, 2004, p.208). Com isso, ele 

direcionou algumas de suas políticas para o Norte do estado, devido a sua importância 
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política e econômica crescente, ao mesmo tempo em que incentivava uma união das 

regiões do Paraná por intermédio do Plano Rodoviário feito pelo General Tourinho, 

estabelecendo uma ligação com o Norte Cafeeiro e o Paraná Tradicional e sua capital, 

Curitiba.  

 O período do governo Munhoz da Rocha coincidiu com a comemoração do 

Centenário da Emancipação do Paraná em relação à província de São Paulo. No seu 

governo, foram construídos o Teatro Guaíra, a Biblioteca Pública do Paraná e o Centro 

Cívico, entre outras construções. Conseguiu-se também a federalização da Universidade 

do Paraná. Todas essas obras deram fim ao desejo de que a capital político-

administrativa do Paraná devia ser outra, se possível, no Norte Cafeeiro. O momento de 

maior ascensão do Partido Republicano no Paraná contou também com o se declínio. 

Seu governo foi apontado por muitos como “gastador” das riquezas do Norte Cafeeiro 

prioritariamente na capital do “Paraná Tradicional”, Curitiba. Isso contribuiu para a 

volta de Lupion à frente do governo do Paraná, em 1955. 

 Todo esse cenário indica que a política paranaense em geral tinha a 

responsabilidade de incorporar às suas ações as pautas das regiões Norte e Sudoeste do 

Paraná, e não apenas as demandas do Paraná Tradicional. Essas regiões de ocupação 

recente mostravam-se prósperas populacional e economicamente, e requeriam políticas 

específicas para o desenvolvimento do Paraná como um todo. A mais próspera região 

nessa época era o Norte Cafeeiro, e as cidades que mais se destacavam eram Londrina e 

Maringá. Foi em grande parte por esse motivo que o Partido Republicano fortificou suas 

bases nessa região, e nela fez novas lideranças, como Amaury de Oliveira e Silva. O 

Norte oferecia mais possibilidades do que a capital e o Paraná Tradicional ofereciam, 

pois o caminho de ascensão estava mais aberto para jovens políticos. Nessas condições 

Amaury Silva se elegeu vereador na mais importante cidade do Norte cafeeiro, o seja, 

Londrina. Seu mandato de vereador coincidiu com o cenário mais exitoso do Partido 

Republicano do Paraná no período, ou seja, a gestão de Bento Munhoz da Rocha Netto, 

político proveniente do Paraná Tradicional que trouxe consigo toda a herança 

republicana do período pré-30, com nova roupagem, associando seu nome à 

modernização e ao incentivo ao desenvolvimento não apenas do Paraná Tradicional 

(como se verificou nas obras de comemoração do Centenário de Emancipação Política 

do Paraná na capital paranaense), como também do Norte, com a sua política de 

incentivo à cafeicultura, fortalecendo a infraestrutura e as relações do estado com os 

institutos nacionais de proteção ao café.  
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 Nesse período de auge do Partido Republicano no Paraná, Amaury Silva 

candidatou-se ao cargo de deputado estadual em 1954, conquistando uma das sete vagas 

ocupadas pelo seu partido, obtendo 2.690 votos (IPARDES, 1989, p. 150). Isso pode ter 

ligação com o fato de ter ocupado, no governo Bento Munhoz, a direção do 

Departamento de Assistência Técnica aos Municípios (PANORAMA, set, 1962, p.70). 

O Partido Republicano, na gestão de Munhoz da Rocha, governou com uma ampla 

coligação, composta de legendas como o PSD, a UDN, o PRP e o PSP, além de parte do 

PTB. Portanto, podemos apontar uma aproximação com o partido de origem de Amaury 

Silva com o seu futuro partido já no governo Munhoz da Rocha. Essa aproximação 

entre os dois partidos regionalmente se torna ainda mais evidente nas eleições de 1955, 

o que em grande parte explica a ida de Amaury ao PTB.  

 

2.2.2. Eleições de 1955 e a aliança entre PR e PTB 

 

 A coligação de sustentação do governo Munhoz da Rocha se desfez, 

especialmente devido a sua ida ao Ministério da Agricultura, a convite do presidente 

Café Filho. Consequentemente, os partidos que compunham sua base lançaram 

candidatos próprios ao governo do estado. No que diz respeito ao lançamento do nome 

de Mario de Barros como candidato do PTB, têm-se pelo menos duas versões: a 

primeira cogita que Mario de Barros só saiu candidato porque o nome que seria o mais 

cogitado dentro do PTB, a saber, o seu presidente estadual, Souza Naves, assumiu os 

trabalhos da organização da aliança PSD-PTB para a presidência e vice-presidência da 

república, com os nomes de Juscelino Kubitschek e João Goulart. A segunda versão 

para a candidatura de Mário de Barros se refere à articulação de aliança entre o PTB 

com o Partido Republicano (PR). Segundo Vanderlei Rebelo (2005, p.293), o PR de 

Bento Munhoz da Rocha Netto havia recebido propostas de alianças de três partidos que 

compunham sua base aliada no governo do estado: PTB, UDN e PSP. No entanto, a 

UDN e o PSP não esperaram um maior diálogo com o PR, e lançaram seus próprios 

candidatos: o senador Othon Mader e o criador do Plano Rodoviário do Paraná, General 

Tourinho. A única legenda que ainda não tinha um nome definido nessa conjuntura era 

o PTB, visto com bons olhos para o então deputado estadual Amaury Silva e seus 

correligionários do PR, pois isso fez com que ambos partidos fechassem um nome: o do 

petebista Mário de Barros, ex-secretário da Saúde no governo Munhoz da Rocha, bem 
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aceito entre os republicanos principalmente por este último pertencer a uma família 

tradicional paranaense.  

 Os trabalhistas haviam rompido com o governo Munhoz da Rocha em 

convenção realizada em abril de 1954 com a presença de João Goulart, ocasião em que 

se proibiu, inclusive, que os petebistas participassem do governo (REBELO, 2005, 

p.265). No entanto, nas eleições de 1955, o PTB se aliou o mesmo PR de Munhoz da 

Rocha. Este, por sua vez,  não participou na candidatura de Mário de Barros, repetindo a 

sua atuação no ano anterior, ou seja, 1954, ocasião na qual não participou ativamente 

apoiando candidatos aos cargos para a prefeitura de Curitiba
16

, Assembleia Legislativa, 

Câmara dos Deputados e Senado (REBELO, 2005, p.268), sob a alegação que estava 

ocupado com o ministério no governo Café Filho. 

 Segundo Léo de Almeida Neves (2003)
17

, a chapa de sustentação estadual a 

candidatura de Mário de Barros não tinha conexão com as candidaturas para a 

presidência da república, nas eleições de 1955, e isso contribuiu para a sua derrota. 

Mário de Barros e o PTB apoiavam a chapa Juscelino/Jango, que também era apoiada 

por Moysés Lupion (PSD). Já o PR, apoiava a candidatura nacional de Juarez da 

Távora, da UDN, partido que também tinha o seu candidato no Paraná, Othon Mader. 

Somando-se a esse problema, segundo o mesmo autor, a campanha de Mário de Barros 

era limitada financeiramente, e o seu prestígio eleitoral e o bom relacionamento com os 

meios políticos não foram suficientes para elegê-lo. A única região em que ganhou foi a 

do Sudoeste do estado. 

 Em resumo, foi da seguinte maneira que os partidos que apoiavam anteriormente 

o governo Munhoz da Rocha participaram da eleição de 1955: O PTB, coligado com o 

PR, lançou Mário de Barros, e obteve 28,9% dos votos (IPARDES, 1989, p.11); a UDN, 

com Othon Mader, obteve 14,6% dos votos (IPARDES, 1989, p.11); e o PSP, com o 

General Tourinho, obteve 10,1% dos votos (IPARDES, 1989, p.11). No lado oposto, 

Lupion venceu as eleições coligado com o PDC e o PTN, obtendo 40,8% dos votos 

(IPARDES, 1989, p.11).  

 Analisando esses números, podemos afirmar que a divisão entre os partidos que 

apoiavam Bento Munhoz foi um dos principais fatores que culminaram na vitória de 

Moysés Lupion nas eleições, visto que, somados os partidos que apoiavam Bento 

                                                           
16

 Não fez uma única moção de apoio ao seu ex-cunhado, Ney Braga. O seu apoio ficou limitado à 

liberação de recursos para obras da prefeitura (REBELO, 2005, p.268) 
17

 Artigo Relembrando a história: Vargas, Mario de Barros e o SAMDU. 29/06/2003. Disponível em: 

http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/52004/ 

http://www.parana-online.com.br/editoria/policia/news/52004/
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Munhoz e lançaram candidatos, obtém-se 53,65 dos votos, contra os 40,8% dos votos 

obtidos por Lupion.  

 Nessas eleições, verificamos claramente aproximações entre o Partido 

Republicano e o Partido Trabalhista Brasileiro. Localmente, esses dois partidos tinham 

uma grande característica comum: a oposição à Moysés Lupion e ao seu grupo político. 

Nacionalmente, o Partido Republicano apresentava algumas características que podiam 

o aproximar com algumas realizações do PTB a nível nacional: a defesa da 

nacionalização do Petróleo e da PETROBRÁS preconizada por Vargas e o ex-

presidente da República Velha, Artur Bernardes.  

 Lupion venceu as eleições num ambiente em que as oposições unidas eram mais 

fortes do que ele, como demonstrado na análise dos resultados eleitorais. Sua única base 

de sustentação era o seu próprio partido, o PSD, que tinha 11 deputados estaduais, no 

total de 45. Devido a essa situação, Lupion tentou aproximação com o PTB, rejeitada 

por seu líder, Souza Naves, bem como buscou entendimento com a UDN, não levada 

adiante (REBELO, 2005, p.313). Desde o início do seu mandato, sua gestão sofreu 

problemas orçamentários (a ponto de atrasar constantemente o salário do funcionalismo 

público), além de denúncias de corrupção. Um ponto alto desta crise foi na ocasião em 

que o líder do Partido Republicano na Assembleia, Chafic Cury, protocolou um pedido 

de impeachment do governador, alegando crime de responsabilidade (REBELO, 2005, 

p.314). Nesse contexto, Amaury Silva, do Partido Republicano, fazia contundente 

oposição à Moysés Lupion na Assembléia Legislativa, bem como os demais líderes do 

PTB. Quando Amaury Silva vai ao PTB, a sua atuação legislativa continua de oposição 

à Lupion. 

 

2.2.3. Crises do Partido Republicano 

 

 Bento não se dedicava ao PR e nem exercia um grande papel de liderança 

regional dentro do partido. Tinha um perfil republicano, e ao mesmo tempo possuía 

identificação com a UDN e um perfil bacharelesco e moralizador. Assim, o Partido 

Republicano sofria crises e não tinha na figura de Bento Munhoz um fator agregador e 

de coesão. 
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 Nesse momento, Lupion sofria uma série de desgastes em seu governo
18

. No 

meio desse clima desfavorável e em busca de condições de governabilidade, Lupion 

procurou apoio em outros partidos para ajudar a lhe dar sustentação. Com isso, iniciou 

seus diálogos com o partido de seu antecessor no governo do estado, e seu antigo rival 

nas eleições de 1947, ou seja, o Partido Republicano, na busca de um entendimento em 

comum. Segundo Kunhavalik (2004, p.256), o então deputado estadual republicano 

Lopes Munhoz foi o principal interlocutor desse diálogo com o governador. Lopes 

Munhoz pertencera ao PSD em 1947, ano no qual apoiou Lupion ao governo do estado. 

Essa atitude provocou uma crise no Partido Republicano, que se dividiu entre a 

tendência de apoio ao PSD e a Lupion, e outra que foi contra, tendo como um dos 

principais expoentes o ex-governador Bento Munhoz da Rocha Netto, que ameaçou se 

filiar à UDN diante de tais fatos. Deputados estaduais republicanos
19

 chegaram a se 

desligar temporariamente do partido, dentre eles, Amaury de Oliveira e Silva. Só depois 

da expulsão de Lopes Munhoz do PR esses deputados voltaram a representar o partido 

na Assembleia, sob a liderança de Amaury Silva (KUNHAVALIK, 2004, p.257). Uma 

aliança com dois grupos políticos historicamente rivais no Paraná tinha forte tendência a 

derrocada.  

 Outra crise do Partido Republicano ocorreu quando Renato Loures Bueno 

realizou uma Convenção em Londrina com a eleição de um diretório em meados do ano 

de 1957. Nessa ocasião, ele não avisou o seu cunhado Amaury de Oliveira e Silva sobre 

a ocorrência da Convenção (HELLER, 1988, p.86). Nessa ocasião, Amaury quase 

desistiu da política, pensando em atuar apenas como advogado em Londrina. Diante 

disso, o então presidente da seção do PTB no Paraná e diretor da Carteira de Crédito 

Agrícola do Banco do Brasil (e por isso, muito popular na região do Norte Cafeeiro e 

Londrina), Abilon de Souza Naves, convidou Amaury a ingressar no PTB e continuar a 

sua carreira política. Segundo Léo de Almeida Neves (2002, p. 150), nessa ocasião, 

Amaury levou consigo os republicanos Chafic Cury e Silvino Lopes de Oliveira. 

 Foi no PTB que Amaury Silva viu a sua carreira política ascender. A posterior 

eleição de Amaury no Senado e a sua nomeação para o Ministério do Trabalho devem-

                                                           
18

 Lupion foi considerado um dos responsáveis pela eclosão do Levante dos Posseiros e pelas 

arbitrariedades cometidas contra os camponeses rebelados, por ser parte interessada nas negociações 

dessas terras (Lupion era acusado de favorecer a distribuição dessas terras a amigos e parentes) e por ser o 

governador do estado durante esse período. Essa imagem negativa de seu governo teve repercussão 

nacional. A oposição, especialmente o PTB e a UDN, era muito crítica (o PTB participou ativamente no 

Levante ao lado dos posseiros, com Walter Pécoits à frente), e com a queda de popularidade de Lupion, a 

oposição conseguiu mais prestígio do eleitorado paranaense. 
19

 Chafic Cury, João Xavier Viana, Paulo Camargo e Nilson Batista Ribas. 
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se, em grande parte ao prestígio da seção local do PTB. Para compreendermos a sua 

trajetória, teremos que obrigatoriamente ter em vista o que era a seção local do PTB no 

Paraná antes de Amaury Silva entrar (de 1945 a 1957). A análise da seção local do PTB 

não será descolada da análise do PTB nacional.  

 

2.3. O PTB PARANAENSE E AS POSSIBILIDADES DE ASCENSÃO DE 

AMAURY SILVA 

 

2.3.1. A formação do PTB Nacional e Local  e o início de sua consolidação: 

características gerais e divisões internas 

  

 Com o fim do Estado Novo, começaram as articulações para organização de 

partidos políticos nacionais, com a intenção de impedir que os regionalismos políticos 

presentes no período anterior à Revolução de 1930 viessem novamente à tona depois 

que Getúlio Vargas saísse do poder. Segundo Octávio Ianni (1965, p.37), no interior dos 

partidos se observava a articulação de velhas e novas tendências, não desaparecendo 

totalmente as práticas do período oligárquico (coronelismo, clientelismo, etc) ao mesmo 

tempo em que se desenvolviam características da moderna democracia. 

 O PTB nacional foi um desses partidos nacionais que surgiram nesse período. 

Foi fundado sob as bênçãos de Getúlio Vargas, assim como o PSD. O PTB seria um 

partido que ofereceria uma alternativa política ao operariado brasileiro em ascensão 

frente ao Partido Comunista, pregando a harmonia e a conciliação entre capital e 

trabalho. Sua principal base era composta por sindicalistas e ocupantes de cargos no 

Ministério do Trabalho e Institutos de Previdência Social. Essa burocracia, por sua vez, 

oferecia uma rede de sustentação do PTB, que atuava diretamente em prol de benefícios 

e assistência aos sindicatos organizados sob a estrutura corporativa construída durante o 

Estado Novo. O PTB também atuava como herdeiro e vigilante da legislação trabalhista 

feita no governo Vargas para os trabalhadores urbanos.  

 Já o PSD tendia a representar a base rural brasileira ligada aos grandes 

proprietários de terras que se beneficiaram com as políticas implementadas nos anos em 

que Vargas ocupou a presidência. Sua principal base organizacional era a máquina dos 

interventores nos estados
20

, montada nos anos da ditadura de Vargas. Os interventores 
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 Segundo Gláucio Ary Dillon Soares (2001, p.89), os diretórios municipais do PSD eram influenciados 

por  ex-prefeitos (do Estado Novo), e os diretórios estaduais eram influenciados por ex-interventores. O 
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eram homens de confiança do presidente que adquiriram prestígio e poder nos seus 

respectivos estados e tomaram para si a tarefa de organizar o partido próprio para eles, 

ou seja, o PSD.  

 Nacionalmente, o PTB foi organizado pelo então Ministro do Trabalho, 

Marcondes Filho, como um partido de natureza sindical e urbana. O PTB, no seu início, 

revelava-se um partido fraco e incipiente frente às demais agremiações, pois não 

possuía uma organização montada em todos os estados e, por isso, deixou de concorrer 

em vários municípios por falta de diretórios nas eleições de 1945 (SOARES, 2001, 

p.66). 

 No Paraná, podemos encontrar a mesma situação na relação entre o PTB e o 

PSD. O PTB, juntamente com o PSD, segundo Jefferson de Oliveira Salles (2004), 

foram fundados sob a influência do ex-interventor federal no Paraná, Manoel Ribas. 

Ainda segundo o mesmo autor, o PSD foi o partido que mais se beneficiou da máquina 

administrativa local montada durante o Estado Novo. Já o PTB, segundo Evandir 

Codato (2002, p.32), citando uma matéria de 1946 do jornal Diário da Tarde, na época 

de sua fundação, era custeado por Moysés Lupion e a ele era submisso. Devido à falta 

de autonomia em relação à Lupion e ao PSD, o PTB não lançou candidato a governador 

e senador. Conforme já visto, o nome de Lupion só foi lançado pelo PSD por incentivo 

e iniciativa do PTB.  

 O PTB nacional tinha composição majoritária de sindicalistas e a presença de 

trabalhadores nos cargos de direção (D’ARAÚJO, 1996). O PTB nasceu também com o 

intuito de promover a continuidade do prestígio de Vargas junto aos trabalhadores 

urbanos. Um grande momento que caracterizou isso foi o Movimento Queremista, que 

envolvia além do PTB, o PCB e parcelas dos trabalhadores urbanos em prol de uma 

“Constituinte com Getúlio”.  

 No Paraná também houve a articulação unida em torno do movimento 

queremista pelos líderes petebistas locais. Léo de Almeida Neves (2002, p.85) relata 

que as primeiras reuniões da seção do PTB em Curitiba eram de exaltação a figura de 

Vargas, pregando o trabalhismo e o nacionalismo. Quando nos reportamos à 

composição social dos deputados estaduais e federais do PTB eleitos em 1947, 

verificamos a presença não só de bacharéis e profissões recorrentes da política 

                                                                                                                                                                          

PSD, segundo o mesmo autor, tinha um caráter fisiológico: seus políticos dependiam de nomeações para 

distribuir entre correligionários: “os votos traziam cargos de poder, que traziam recursos, que traziam 

nomeações, empréstimos e obras, que traziam mais votos” (SOARES, 2001, p.89). 
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tradicional, como também petebistas com formação primária e trabalhadores 

sindicalizados. (VER ANEXOS A E B). 

 A seção nacional do PTB deu apoio a Eurico Gaspar Dutra (PSD) nas eleições 

de 1945, após Getúlio Vargas apoiá-lo contra o candidato da UDN, o Brigadeiro 

Eduardo Gomes. Esse apoio fez parte do acordo selado com Dutra que cederia o 

Ministério do Trabalho ao PTB (D’ARAÚJO, 1996, p.35). O PTB, durante o governo 

Dutra, revelava-se um partido fraco e dividido, vivenciando uma grave crise interna, 

que seria alvo de críticas de seu mentor Getúlio Vargas (D’ARAÚJO, 1996, p.38). 

D’Araújo (1996) também aponta que um dos fatores geradores dessa crise interna 

resultava do fato dos cargos de direção passarem a ser ocupados por membros com 

status sócio-econômico mais alto, a despeito da influência de trabalhadores e 

sindicalistas que vinham perdendo espaço de atuação partidária. Toda essa crise interna 

do PTB foi somada à política de combate e repressão do governo Dutra em relação às 

organizações sindicais, o que resultou num rompimento do PTB com o governo em 

julho de 1947. Segundo Maria Celina D’Araújo (1996), o PTB era um partido 

fortemente centralizado e tinha uma estrutura fechada e cupulista, que frequentemente 

aniquilava facções internas. O diretório nacional, por sua vez, intervia nos diretórios 

regionais. As bases às vezes protestavam contra essa estrutura fechada que, segundo a 

mesma autora, se manteve intacta até mesmo nos anos 1960. Nas eleições de 1947, o 

PTB disputou em todos os estados, revelando um relativo avanço na sua estrutura 

organizacional, mas mesmo assim obteve um fraco desempenho.  

 No início do governo Lupion, o PTB fez parte de sua base de apoio. Porém, 

Lupion, ao longo de seu mandato, desfez a sua base de sustentação e governou 

majoritariamente com o seu próprio partido, o PSD. O PTB local rompeu com o PSD 

local, repetindo o movimento do PTB nacional em relação ao PSD. A aliança entre o 

PTB e o PSD, que irá se repetir ao longo do período de 1950-1964 no nível nacional, 

não se repetirá no nível local. A partir desse rompimento com Lupion, o PTB local não 

pertencerá ao mesmo grupo vinculado à Moysés Lupion, e sua atuação política estará 

totalmente autônoma e dissociada do lupionismo
21

. 

 A base organizacional da seção regional do PTB ainda se revelava fraca, como 

ocorria com o PTB nacional. Nas eleições municipais de 1947, o PTB local não 

conseguiu nenhuma prefeitura das principais cidades do Paraná (VER ANEXO C) e 

                                                           
21

 Nos dois governos de Lupion, o PTB não ocupou nenhum cargo e/ou secretaria e fez oposição 

sistemática em ambos momentos. 
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elegeu apenas um deputado federal para fazer parte da Constituinte (VER ANEXO E). 

O desempenho eleitoral para a Assembleia Legislativa não foi totalmente irrelevante (6 

dos 37 deputados estaduais eleitos), porém era ínfimo se comparado ao PSD (VER 

ANEXO D). O PTB local ainda sofreu uma intervenção do diretório nacional nesse 

período, mas ele contou com um membro incumbido da tarefa de organizar a seção 

local do PTB tornando-a coesa: o mineiro Abilon de Souza Naves
22

, que exercia nesse 

momento um espaço de relevância na Executiva Nacional do partido. 

 Toda essa ‘crise’ inicial do PTB em grande parte deve-se ao fato de sua estrutura 

hierarquizada e centralizadora não ter o comando de um chefe efetivamente. Getúlio 

Vargas poderia ser encarregado disso, por ter moral política ante seus correligionários, 

porém ele nunca fez questão de se envolver plenamente nesses assuntos.  

 O quadro de fraqueza eleitoral do PTB começou a se reverter em grande parte 

devido à cassação do registro legal do Partido Comunista. Soares (2001, p.74) afirma 

que os comunistas constituíam o principal rival do PTB nas disputas pelos sindicatos e, 

em termos de organização, estavam a um passo a frente do PTB. Os dois partidos 

disputavam a representatividade da mesma classe: o operariado urbano. Com a cassação 

do registro legal do PCB em 1947, os trabalhistas puderam preencher grande parte do 

espaço conquistado pelo PCB. Esses dois grupos, que vinham estabelecendo um diálogo 

desde o movimento queremista, passaram por uma maior aproximação com a 

ilegalidade do PCB. Segundo Soares (2001, p.74), a despeito da hostilidade histórica de 

Getúlio Vargas perante os comunistas, muitos comunistas se candidataram com a 

legenda do PTB e apoiaram muitos dos seus candidatos.  

 A ilegalidade do PCB foi um ponto positivo para o PTB. Mas o que mais 

contribuiu para a sua notoriedade frente ao eleitorado foi a associação de seu nome com 

o de Getúlio Vargas, que se lançou candidato à presidência da república em 1950. A 

campanha de Getúlio teve como marco norteador a continuidade de seu legado, 

expandindo as reformas, aliando seu discurso ao nacionalismo. Vargas (PTB) recebeu 

48,7% dos votos, contra 29,6% do Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) e 21% de 

Cristiano Machado (PSD) (DHBB, VERBETE PTB).  
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 Mineiro de Uberaba, formado em Contabilidade, mudou-se para o Paraná em meados da década de 

1940. Foi um dos fundadores do PTB no Paraná, em 1947, ano em que se tornou presidente regional do 

partido, cargo que exerceu até 1959. Exerceu a presidência da Caixa Econômica Federal no Paraná e do 

Instituto de Previdência e assistência aos Servidores do Estado (IPASE), durante parte do governo Vargas 

(1951-1954). Foi também um dos ocupantes da Secretaria Estadual do Trabalho no governo Munhoz da 

Rocha, Diretor da Carteira de Crédito Agrícola do Branco do Brasil (CREAI), Senador da República e 

vice-presidente nacional do PTB. Tinha boas relações com Getúlio Vargas e, posteriormente, com João 

Goulart. 
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 O PTB nacional cresceu com as eleições de 1950, e o mesmo pode ser verificado 

nas eleições locais. A popularidade de Getúlio no Paraná era ainda mais alta do que no 

restante do país. Vargas obteve 61,6% dos votos no Paraná para presidente da república 

(IPARDES, 1989, p. 30). Mesmo não lançando candidatura própria
23

 (e dividindo seu 

apoio entre o candidato de Lupion, Ângelo Lopes, e o republicano, Bento Munhoz), o 

desempenho do PTB localmente foi satisfatório (dobrando o número de deputados 

estaduais em relação às eleições de 1947, de 3 para 6, e elegendo 3 deputados federais, 

coligado com o PST). (VER ANEXOS D E E). Nas eleições municipais de 1951/1952, 

o PTB, com candidatura própria ou coligado, conquistou 6 das 9 cidades mais 

importantes do estado (VER ANEXO C) 

 Conforme visto anteriormente, Bento Munhoz da Rocha venceu as eleições de 

1950 para o governo do estado e parte do PTB fez parte de sua base de apoio. O PTB 

local conseguiu algumas secretarias
24

. Nacionalmente, as relações entre Bento Munhoz 

da Rocha e Getúlio Vargas eram amistosas. 

 A despeito de seu desempenho eleitoral satisfatório em 1950, o PTB nacional 

ainda se encontrava dividido internamente. Vargas assumiu a presidência da república, e 
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 Segundo Vanderlei Rebelo (2005, p.144), o apoio do PTB foi disputado tanto pelo governo, quanto 

pela oposição. Getúlio Vargas enviou Danton Coelho para o Paraná, a fim de tomar conhecimento da 

situação de alianças locais para as eleições de 1950, presumindo, inclusive, o possível apoio a Munhoz da 

Rocha. Danton Coelho, quando esteve em Curitiba, percebeu que o apoio do PTB a favor do candidato do 

PSD, Ângelo Lopes, ou para a oposição ao governo Lupion, reunida em torno de Munhoz da Rocha, seria 

vantajoso para o PTB. Porém, a convenção do PTB definiu uma candidatura própria, lançando Júlio 

Rocha Xavier, surpreendendo muitos correligionários. Essa convenção foi contestada por um grupo de 

petebistas do interior, que apresentaram uma moção de apoio a Munhoz da Rocha. Já o presidente local 

do PTB, Souza Naves, afirmou que o PTB apoiaria incondicionalmente o PSD de Ângelo Lopes, com ou 

seu o consentimento de Getúlio Vargas. Diante de tais desentendimentos, ainda de acordo com Rebelo 

(2005, p.145), três dias depois, Júlio Rocha Xavier renunciou à candidatura, criticando quem apoiava 

Munhoz da Rocha, que representava a ‘oligarquia’, e Souza Naves, que cedeu ‘apoio ao governo’. O 

PTB, então, se viu dividido, sem definição de quem iria apoiar, mas, na prática, “várias de suas lideranças 

se bandearam para a campanha de Munhoz da Rocha (...) até a eleição, o número de diretórios alinhados 

com Munhoz da Rocha chegou a 53, num total de 79 existentes” (REBELO, 2005, p.145). 
24

 Na lista de Secretários e Cargos mais importantes do governo Munhoz da Rocha, presente em 

Kunhavalik (2004, p.186-188), achou-se os seguintes integrantes do PTB: (1) Rubens de Mello Braga, um 

dos ocupantes da pasta da Secretaria dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio e da pasta de 

Secretário do Governo; (2) Abilon de Souza Naves, Coronel Alcides Amaral Barcellos, Jorge de Lima e 

Estevam Ribeiro de Souza Neto ocuparam a Secretaria Estadual dos Negócios do Trabalho e Assistência 

Social; (3) O Prefeito Municipal do Curitiba recebia indicação do governador até 1954. Durante a gestão 

de Bento Munhoz foram diversos os ocupantes do cargo. Amâncio Moro, do PTB, ocupou o cargo de 

janeiro de 1951 a julho do mesmo ano, Wallace Tadeu de Mello e Silva, até então do PTB, foi prefeito da 

cidade entre julho de 1951 a outubro do mesmo ano; (5) Estevam Ribeiro de Souza Neto foi um dos 

ocupantes do cargo da Diretoria do Departamento de Geografia, Terras e Colonização; 6) Italo Dominicio 

Borba foi um dos ocupantes do cargo de Diretoria da Imprensa Oficial do Estado. Ainda podemos citar o 

nome de Mário de Barros, do PTB, que foi Secretário da Saúde (NEVES, 2003). 
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o PTB tinha um presidente. No entanto, o PTB não ocupou um lugar de destaque no 

governo
25

. 

 Nesse mesmo período, a formulação mais contundente de uma ideologia 

trabalhista se tornou uma preocupação para o PTB. Lucília Neves Delgado (2001) 

divide o PTB até meados da década de 1950 em duas grandes tendências: a dos 

“getulistas pragmáticos” e a dos “doutrinários trabalhistas”. A primeira tendência era 

associada ao personalismo varguista e se baseava em dois princípios fundamentais: o 

cultivo do carisma e da figura de Vargas e a luta para a manutenção da legislação 

trabalhista, continuando o legado de Vargas. Essa corrente era composta por 

sindicalistas e funcionários ligados ao Ministério do Trabalho. Segundo Delgado (2001, 

p.180), os mesmos almejavam organizar:  

 

“um partido não dos trabalhadores, mas para os trabalhadores. Um 

partido ancorado por um lado no Estado, através do Ministério do 

Trabalho e dos Institutos de Previdência Social, e por outro no 

movimento sindical, através principalmente das confederações e 

federações sindicais” 

 

 Esse projeto de trabalhismo era associado a uma via alternativa ao comunismo, 

que objetivava a manutenção da ação sindical e partidária atrelada ao Estado. Assim, “o 

que se projetava era uma forma de cidadania participativa, mas não autônoma” 

(DELGADO, 2001, p.181). 

 A segunda corrente, a dos “doutrinários trabalhistas”, de acordo com Delgado 

(2001, p.187), reunia intelectuais e profissionais liberais que forjavam uma doutrina 

trabalhista que se embasava no nacionalismo e no socialismo reformista próximo à 

social-democracia como alternativa ao comunismo. Visava a independência do PTB em 

relação ao Estado e ao personalismo político, tendo como principal teórico Alberto 

Pasqualini.  

 O conflito entre essas duas tendências perdurou dentro do PTB até o suicídio de 

Vargas. A presidência do PTB a partir de 1952 foi ocupada por João Goulart e esse fato 

foi decisivo para a história do PTB. Segundo D’Araújo (1996), João Goulart assumiu o 

cargo com o desafio de integrar o PTB dividido, implantando um novo jeito de diálogo 

entre o PTB, os dirigentes sindicais (incluindo comunistas) e o Ministério do Trabalho, 

buscando reduzir o conflito interno do PTB, fortalecendo direções locais e 
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 O PTB recebeu apenas o Ministério do Trabalho. Os outros ministérios eram ocupados 

majoritariamente pelo PSD e pela UDN. A ocupação da pastado Trabalho pelo PTB buscava uma relação 

mais próxima entre o partido e o movimento sindical. 
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proporcionando liberdade de atuação da bancada no Congresso, ao mesmo tempo em 

que se buscou aliança com os comunistas nos sindicatos para manter a influência do 

PTB sobre os mesmos. Vargas ficou satisfeito com o trabalho de Jango na presidência 

do PTB e o convocou para o Ministério do Trabalho. João Goulart continuou na 

presidência do PTB até o momento em que assumiu a presidência da república. Maria 

Celina D’Araújo (1996, p.95) destaca que durante esse período verificou-se a 

hegemonia da ala janguista no PTB, que controlava o partido e combatia dissidentes e 

críticos da ala majoritária. Com esse controle, João Goulart manteve certa unidade 

dentro do PTB e isso agradou Vargas, que até então não conseguira manter tal feito no 

partido, mesmo porque, em grande medida, era avesso a maquinações partidárias. 

Segundo Ângela Maria de Castro Gomes (2007, p.70), Vargas então passou a delegar a 

vinculação de seu nome a do trabalhismo a João Goulart e ao PTB. 

 Abilon de Souza Naves ao que tudo indica, pertencia à ala janguista e 

majoritária do PTB, pois era o vice-presidente nacional do partido nessa época, e era um 

quadro da confiança de Vargas e João Goulart
26

. Como o PTB era um partido muito 

centralizador, Jango colocava a seu redor pessoas de confiança de diretórios que não 

trariam problemas e dissidências para ele. O Paraná era um desses diretórios
27

. Não era 

tão forte quanto o diretório do Rio Grande do Sul, apresentava relativa estabilidade em 

relação às suas divergências internas (resultado da ação aglutinadora de Souza Naves), 

ao contrário, por exemplo, de seções como o PTB paulista
28

.  

 O governo democrático de Vargas foi caracterizado pela defesa do nacionalismo 

econômico e pela mudança da relação entre trabalhadores urbanos, sindicatos e 

governo, com maior diálogo e concessão aos trabalhadores no lugar da repressão dos 
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 Na qualidade de vice-presidente nacional do PTB, Souza Naves foi um dos principais articuladores da 

chapa PSD-PTB para a presidência e vice-presidência da república em 1955. Segundo Léo de Almeida 

Neves (2002, p. 143), João Goulart, presidente nacional do PTB, depois de sua demissão do cargo de 

Ministro do Trabalho no governo Vargas, tentou conquistar uma vaga ao Senado gaúcho, nas eleições de 

1954, ocasião na qual saiu derrotado. Devido a isso, viajou a Montevidéu, no Uruguai e se afastou 

temporariamente de seu cargo na direção nacional do PTB. Souza Naves assumiu em exercício, a 

presidência do PTB e costurou a aliança nacional com o PSD, lançando Juscelino Kubitschek para 

presidente e João Goulart, vice-presidente, chapa que obteve êxito nas eleições de 1955. 
27

 João Goulart frequentemete participava das decisões do PTB paranaense enquanto Presidente do 

Partido. 
28

 O PTB de São Paulo era fraco, dividido, instável e não revelava crescimento nas eleições. Maria 

Victória Benevides (1989) identificou que uma das causas dessa fraqueza tinha correspondência direta 

com o fato de a seção hegemônica do PTB (ou seja, a gaúcha), não ter interesse no fortalecimento da 

seção paulista, pois essa seria uma ameaça a sua hegemonia partidária. As razões para a seção gaúcha ser 

temerosa quanto a isso relacionavam-se ao fato de São Paulo concentrar o maior parque industrial do 

Brasil e às grandes possibilidades de estabelecer fortes bases sindicais, que poderiam destacar lideranças 

não gaúchas.  
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movimentos grevistas
29

. Essas medidas provocaram a reação do capital estrangeiro e 

uma oposição mais combativa de setores direitistas e golpistas. A oposição reunida 

provocou uma crise que resultou no suicídio de Vargas em 1954. Os trabalhadores 

urbanos ficaram enfurecidos com as oposições à Vargas que teriam provocado tal fato, e 

a comoção popular nas ruas foi imensa. Isso só aumentou o prestígio e a popularidade 

do PTB e do herdeiro político de Vargas, João Goulart. 

 Todos esses fatores reunidos (liderança de Goulart no PTB, mudança no estilo 

de relacionamento com os sindicatos, o partido e o governo, comoção popular causada 

pela morte de Vargas) culminaram em resultados eleitorais favoráveis ao PTB nas 

eleições de 1954/1955. Segundo Soares (2001, p.78) esse crescimento tendia a ser ainda 

maior porque o PTB não detinha ainda organização nos estados rurais e menos 

industrializados, que tendiam a ser incorporados com o maior desenvolvimento da 

máquina do PTB. O mesmo autor ainda observa que entre as eleições de 1945 e 1962, 

verificava-se um declínio da votação dos partidos conservadores (PSD e UDN), ao 

passo que os partidos reformistas e trabalhistas tendiam a crescer (e efetivamente 

cresceram) com a politização de operários e camponeses verificadas nas décadas de 

1950 e início dos anos 1960. 

 Foi a partir de 1954 que uma nova geração de políticos ascendeu no PTB (todos 

ligados a João Goulart). Essa tendência diz respeito ao que Lucília Delgado (2001) 

denomina de “pragmática reformista”, que reunia aspectos da tendência “getulista 

pragmática”, juntamente com a tendência “doutrinária trabalhista”. Os membros dessa 

nova linha, segundo as palavras da autora, “mantiveram a relação de culto ao mito de 

Getúlio Vargas e simultaneamente adotaram parte expressiva das propostas de 

Pasqualini” (DELGADO, 2001, p.193). João Goulart representava a síntese dessa 

corrente. Sua atuação no Ministério do Trabalho congregava traços do paternalismo 

getulista, “pois tratava-se de dar participação aos sindicatos” (DELGADO, 2001, p.197, 

grifos originais), ao mesmo tempo em que incorporou elementos da teoria trabalhista de 

Pasqualini quanto ao distributivismo salarial. Segundo Delgado (2001, p.195), o 

trabalhismo passou a “se confundir / fundir com nacionalismo, reformismo e projeto de 

maior autonomia política para os trabalhadores”. 

 Nas eleições de 1955, o PTB lançou candidato próprio ao governo do estado, 

coligado ao Partido Republicano, e perdeu para Moysés Lupion. Nas eleições para a 
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 Veremos isso mais aprofundadamente no próximo capítulo 
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Assembléia Legislativa de 1954, o PTB manteve um número elevado de cadeiras (11) e 

para a Câmara dos Deputados, conseguiu uma vaga a mais (VER ANEXOS D E E). 

 

2.4. AMAURY SILVA NO PTB E ELEIÇÕES DE 1958 

 

 É nesse cenário de ascensão política do PTB a nível nacional e regional que 

Amaury Silva se beneficiará quando entra ao partido no final de 1957. O PTB nesse ano 

já é um partido que tem grandes conexões com a Executiva Nacional, e por isso, pleiteia 

cargos federais de alto benefício para a máquina da seção local. Esse processo cresceu 

ainda mais durante os anos em que esteve filiado a esse partido. Sua saída do Partido 

Republicano se deu, conforme o visto anteriormente, com as dissidências internas do 

PR em relação à decisão de apoiar ou não o governo Lupion (e Amaury Silva ganhou 

essa disputa, pois liderava o conjunto de deputados republicanos que não concordavam 

com tal apoio,e que pressionaram a expulsão de Lopes Munhoz, republicano que vinha 

negociando com Lupion) somado a sua briga com o seu cunhado, Renato Loures Bueno. 

Também já observamos que Amaury quase desistiu da política partidária com esse 

episódio, quadro que foi revertido quando Abilon de Souza Naves o convidou a ser 

militante do PTB. Amaury aceitou a proposta, e levou consigo um conjunto de 

deputados republicanos
30

.  

 A filiação de um republicano, ligado a tradicionais famílias paranaenses que 

dominavam exclusivamente o poder no pré-trinta a um partido que representava uma 

ruptura em relação a esses antigos costumes políticos não é tão absurda quanto pareça 

ser, se considerarmos a Revolução de 1930 como característica da “modernização 

conservadora”
31

. Nacionalmente, o Partido Republicano não fazia uma oposição tão 

radical a Vargas quanto a UDN, e até defendia algumas posições que Vargas defendia 

no seu governo democrático (nacionalização petróleo, etc), porém manteve firme o seu 

afastamento em relação à política varguista em geral e todo o seu legado. No Paraná, a 

militância oposicionista do Partido Republicano era firme durante os anos de fim do 

Estado Novo e continuou sendo oposição à maquina do PSD criada nos anos da ditadura 

de Vargas, que beneficiou Ribas e Lupion. O PTB paranaense estava do lado oposto do 

Partido Republicano nesse momento. Apoiava Vargas e a sua permanência no cargo até 
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 Esses novos integrantes do PTB eram vistos com desconfiança por alguns antigos trabalhistas do PTB 

(NEVES, 2002). 
31

 Veremos mais a respeito disso no próximo capítulo 
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a conclusão da nova Constituição (Movimento Queremista), nasceu ligado à máquina 

do PSD e chegando inclusive a participar do governo Lupion. Mas no decorrer do 

processo político do governo Lupion, passou a ser oposição ao mesmo, assim como 

nacionalmente rompeu com o PSD e Dutra. Deste modo, assim como o PR, passou a 

fazer oposição ao grupo de Lupion. PR e grande parcela do PTB fazem parte do mesmo 

grupo que ocupa o governo do estado a partir da eleição do republicano Bento Munhoz 

da Rocha, que governa tendo relações amistosas com o petebista Getúlio Vargas. 

Apesar de desentendimentos entre a seção local do PTB e o governo Munhoz da Rocha, 

ambos partidos fazem aliança em prol da candidatura de Mário de Barros, em 1955. 

Derrotados nessas eleições por Moysés Lupion, ambos partidos fazem oposição ao 

mesmo, especialmente após os episódios no Sudoeste do Paraná. Visto isso, a filiação 

de Amaury Silva ao PTB é plenamente compreensível. 

   Nas eleições de 1958, Amaury Silva se lançou a reeleição do cargo de deputado 

federal, agora pelo PTB. Obteve 4.155 votos, sendo eleito para uma das 13 vagas 

alcançadas pelo PTB para a Assembléia Legislativa (IPARDES, 1989, p.153). Para a 

Câmara dos Deputados, o PTB conseguiu 6 das 14 cadeiras
32

 (VER ANEXOS D E E). 

Os resultados eleitorais para o PTB local nesse ano foram avassaladores.  

 Nas eleições municipais de 1958/1959, o PTB, com candidatura própria ou 

coligado, venceu em 6 das 9 cidades mais importantes do Paraná (VER ANEXO C), 

dentre elas, a capital Curitiba, conquistada por Iberê de Mattos
33

. Isso foi um feito muito 

significativo para o PTB local, pois derrotou-se o candidato de Ney Braga, então 

prefeito da capital, prestigiado por sua administração nacional e localmente. Iberê 

obteve 32.313 votos (TRE-PR), derrotando o candidato de Ney Braga, Felipe Aristides 

Simão (PDC-PL), que obteve 26.691 votos (TRE-PR). Segundo Vanderlei Rebelo 
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 Curiosamente, Jânio Quadros é o detentor de uma dessas vagas do PTB, tendo votação recorde no 

estado, 78.810 votos (IPARDES, 1989, p.135). Com o mandato de deputado federal, Jânio Quadros 

manteve-se em destaque na política nacional até se candidatar à presidência da república, em 1960. Jânio 

Quadros era um grande amigo de Souza Naves, que estava presente na sua carreira em momentos 

decisivos. Segundo Léo de Almeida Neves (2002), quando Jânio Quadros era governador de São Paulo, 

em um momento ficou doente e depressivo, devido a isso, queria renunciar ao cargo e à vida pública. 

Chamado pela esposa de Jânio, dona Eloá, Souza Naves foi ao encontro de Jânio, ficou ao seu lado até se 

recuperar e o convenceu a não renunciar. Ainda segundo Léo de Almeida Neves, se Souza Naves não 

tivesse morrido em 1959 e fosse eleito governador do Paraná em 1960: “Jânio Quadros não renunciaria à 

presidência da república, porque antes de praticar esse tresloucado ato ouviria seu amigo, provavelmente 

a única pessoa a quem respeitava e confiava integralmente, por certo, seria dissuadido. A habilidade 

política de Souza Naves e sua autoridade moral impediriam que a história do Brasil curso e a democracia 

sofresse um hiato de 20 anos” (NEVES, 2002, p,146) 
33

 Nascido no Rio de Janeiro, era Engenheiro Civil e ex-diretor da Rede Viação Paraná-Santa Catarina e , 

professor da  Escola Técnica do Exército (REHBEIN, 2008, p.77). Era o líder dos ferroviários no Paraná, 

também chamado de “General do Povo”, foi a convite de Souza Naves que entrou no PTB. 
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(2004, p.71), Souza Naves ajudou Iberê de Mattos a se eleger prefeito da capital desde o 

início de 1958, quando lhe presenteou com um jipe, para Iberê percorrer a periferia e os 

bairros de Curitiba, pedindo votos. A candidatura de Iberê também contou com a 

presença do então vice-presidente da República João Goulart. Segundo Mauro Rehbein 

(2008, p. 78), a Plataforma eleitoral de Iberê para a prefeitura reunia propostas 

inovadoras para Curitiba, prevendo a administração participativa, a reestruturação dos 

serviços públicos municipais (projeto para um Banco da Prefeitura, para financiar obras, 

construção de hospitais e escolas, com atenção especial a alfabetização de adultos, 

atenção aos esportes e estádios e políticas de transporte público que congregariam trens 

de subúrbio e circulação de ônibus nos bairros. Iberê de Mattos, em entrevista a Revista 

Panorama (1981, p.15), declarou que seu mandato colocou-se ao atendimento das 

necessidades dos bairros e das vilas, iniciou a construção da nova sede da Prefeitura e 

comandou a Campanha da Legalidade em Curitiba, no ano de 1961, em prol da posse de 

João Goulart na Presidência da República, depois que Jânio Quadros renunciou ao 

cargo. Para Léo de Almeida Neves (2002, p.188), a gestão de Iberê de Mattos na 

prefeitura de Curitiba foi voltada para a periferia, com atenção a Saúde, com a criação 

do primeiro pronto-socorro, além da questão ecológica, voltada para a criação de 

parques. 

 A eleição mais significativa para o PTB local foi a disputa de uma cadeira no 

Senado, disputada por Souza Naves. Como já vimos, Naves foi o principal articulador 

da chapa PSD-PTB que colocou Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart, 

vice-presidente nas eleições de 1955. Com Juscelino Kubitschek na presidência, foi 

nomeado diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil 

(CREAI). Segundo a revista Panorama (1986, p.39), Souza Naves executou o plano de 

financiamento do café geado, elaborado pelos petebistas Nelson Maculan, Wilson 

Chedid e Fernando Gama e Souza, tornando-se, assim, o ‘salvador da cafeicultura 

paranaense’. Conquistou obras e verbas federais para o Paraná, como a criação do 

Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU), a construção do 

edifício do IPASE, do edifício-sede do Banco do Brasil, na Praça Tiradentes, a 

inauguração de agências dos institutos previdenciários do interior do Paraná, além do 

financiamento de indústrias e culturas até então não incluídas na tabela do Banco do 

Brasil (PANORAMA, 1986, p.39). Naves era o maior articulador político do petebismo 

local e um dos mais notáveis membros da Executiva Nacional do PTB. Nessas eleições, 

seus concorrentes para a vaga de senador eram: José Munhoz de Mello (PSD), que 
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obteve 29,5% dos votos (IPARDES, 1989, p.33) e Francisco de Paula Soares Neto 

(UDN), que recebeu 10,0% dos votos (IPARDES, 1989, p.33). Souza Naves conquistou 

essa vaga com 46,5% dos votos (IPARDES, 1989, p.33), obtendo mais do que a soma 

dos votos dos seus adversários. 

 As eleições de 1958 representaram um marco eleitoral para o PTB, pois 

mostraram o quanto a seção local era prestigiada pelo eleitorado paranaense. Alguns 

fatores explicam tal êxito: o PTB era o maior partido de oposição ao governo Lupion, 

que nesse momento, era desaprovado por grandes parcelas do eleitorado. O PTB tinha 

um grande prestígio nas três principais regiões paranaenses. A começar pelo Norte do 

estado, a região que mais crescia demograficamente e economicamente (conforme o 

visto na subseção 2.2.1). Os cafeicultores do Norte beneficiaram-se com as políticas de 

Crédito Agrícola (que salvavam a economia cafeeira quando essa se prejudicava com as 

geadas) implementadas por Souza Naves (então diretor da CREAI do Banco do Brasil). 

Na região Sudoeste, o PTB sempre contou com bons resultados eleitorais (foi a única 

região em que o petebista Mário de Barros ganhou nas eleições de 1955), devido à 

colonização gaúcha e à atuação de lideranças do PTB ao lado dos Posseiros e pequenos 

proprietários. Já na região do Paraná Tradicional, o PTB tinha forte presença nos 

sindicatos e nas organizações trabalhistas. Somado a todos esses fatores, a influência do 

vice-presidente do PTB nacional, Souza Naves no Ministério do Trabalho e Previdência 

Social (ocupado pelo PTB durante praticamente toda a década de 50) rendeu ao Paraná 

a inauguração de vários postos do ministério responsáveis pela assistência social aos 

trabalhadores (serviço médico, dentário, educacional, etc). 

 

2.5. MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL DE AMAURY SILVA E ELEIÇÕES 

DE 1960 

 

 Amaury Silva, recentemente filiado ao PTB, logo ocupou a posição de líder da 

bancada petebista na Assembleia Legislativa
34

. O PTB, nesse momento, era o principal 

partido de oposição ao governo de Moysés Lupion e ao PSD, ao contrário da aliança 

verificada entre os dois partidos a nível nacional. Nesse momento, as oposições se 

encontravam reunidas (PR, UDN e PTB), especialmente depois dos acontecimentos 
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 Continuou exercendo sua liderança dentro da Assembléia Legislativa. Era líder da bancada do PR no 

mandato anterior e se tornou líder da bancada do PTB na sua segunda legislatura, mesmo sendo recém-

filiado ao partido. 
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ocorridos no Sudoeste do Paraná em 1957
35

. O principal líder dessa revolta foi Walter 

Pécoits, gaúcho de Santa Maria da Boca do Monte, médico formado em Porto Alegre, 

professor e vereador em Erexim antes de se transferir para o Sudoeste do Paraná 

(HELLER; DUARTE, 2000, p.93). Pertencia ao PTB, partido que, juntamente com a 

UDN, aproveitou a revolta dos posseiros para tecer pesadas críticas ao governo e ao 

governador Moysés Lupion, responsabilizado-o diretamente pelas mortes de centenas de 

posseiros na região, que fez parte do noticiário nacional (HELLER; DUARTE, 2000, 

p.93). Depois da revolta, tornou-se prefeito de Francisco Beltrão
36

 e deputado estadual, 

em 1962
37

. A atuação dos parlamentares da oposição durante o governo Lupion em 

nenhum momento deixou de apontar as responsabilidades de Lupion por essa revolta, 

pelo mal estado administrativo e financeiro que o estado passava, e pela presença da 

corrupção em seu governo.  

 Os discursos proferidos por Amaury Silva no Plenário da Assembléia
38

 nos 

permitem analisar como foi a sua atuação legislativa oposicionista a Lupion e elencar 

alguns traços da política trabalhista defendidas por ele. Amaury Silva, nessa legislatura, 

ocupava a posição de líder da bancada do PTB na Assembleia, o maior partido de 

oposição à Lupion e o PSD local. Nesses discursos, são constantes as críticas ao 

governo Lupion e a situação financeira do estado. Amaury sempre intervém nas sessões 

recorrendo sempre ao Regimento Interno da Assembleia, à constituição paranaense e 

brasileira, embasando seus argumentos lendo trechos e parágrafos jurídicos. Suas 

ponderações sempre estão associadas a leitura minuciosa de requerimentos, pareceres, 

resoluções e projetos de lei. Essa atuação torna evidente a sua formação jurídica e ela 

está relacionada aos embates políticos que ele trava com os demais deputados na defesa 

                                                           
35

 A situação no Sudoeste do Paraná só começou a ser resolvida com o fim dos mandatos de Lupion e 

Juscelino Kubitschek (ambos do PSD), e com a entrada de Ney Braga e Jânio Quadros no governo do 

Paraná e na Presidência do Brasil, respectivamente, concluída em 1962, no governo João Goulart, quando 

se criou o GETSOP (Grupo Executivo de Terras do Sudoeste do Paraná). Segundo Milton Ivan Heller e 

Maria Duarte (2000, p.94), o GETSOP era diretamente subordinado ao gabinete de João Goulart, 

“pacificou definitivamente a região, dividindo e demarcando terras que foram distribuídas e tituladas aos 

posseiros, além de abrir estradas, distribuir sementes, mudas e prestar assistência técnica”. 
36

 Segundo Milton Ivan Heller e Maria Duarte (2000, p.94), Pécoits exerceu o cargo de prefeito 

gratuitamente, discutindo com os moradores os problemas da prefeitura e adotando um código tributário 

que penalizava os ricos e  isentava os pobres. Desapropriou terras que mais tarde seriam colonizadas pelo 

GETSOP, dirigido por um agrônomo indicado por Pécoits. 
37

 Teve o seu mandato cassado pela ditadura militar, foi preso e torturado. Após a redemocratização, 

exerceu a chefia da Casa-Civil e Secretário Especial da Reforma Agrária na gestão do governador José 

Richa (1983-1986). 
38

 As publicações dos Anais da Assembléia Legislativa do Paraná começaram a vigorar em fevereiro de 

1959, durante a gestão do então presidente da ALEP, Guataçara Borba Carneiro (PSD) e do primeiro-

secretário Aníbal Cury (UDN). As atas das seções consultadas abrangem o período de 1° de fevereiro de 

1959 a 31 de maio de 1961. 
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de seus pontos de vista. Amaury Silva, dessa forma, exercia o “habitus” jurídico 

adaptado ao ambiente legislativo. 

 Amaury se manifestou contra o governo estadual quanto este concedeu a 

exploração de loterias estaduais para grupos privados. Amaury defendia um Estado 

presente e não privatizante (ao contrário de deputados do PSD que justificaram esse 

feito do governo com o argumento que o Estado era um mau patrão) (ATA da 4° 

SESSÃO ORDINÁRIA, 18/02/1959). Em outra oportunidade, Amaury Silva criticou 

Lupion e a política de terras devolutas do estado para indicados do governo estadual que 

trabalhavam no BANESTADO. Amaury cobrou investigações no DGTC (Departamento 

de Geografia, Terras e Colonização), pois terras devolutas, segundo ele, deviam 

destinar-se a aqueles que habitam e mantém culturas nas terras, e não para funcionários 

do BANESTADO que moravam em Curitiba e nunca trabalharam no campo (ATA DA 

22° SESSÃO ORDINÁRIA, 16/03/1959). Amaury não perdia oportunidades para 

criticar o governo local do PSD, que segundo o petebista, estaria desprestigiado até com 

o presidente da república Juscelino Kubitschek, do PSD, pois este último nomeava 

petebistas paranaenses para postos na Caixa Econômica Federal, e não pessedistas 

paranaenses (ATA da 63° SESSÃO ORDINÁRIA, 04/08/1959). 

 O momento de maior destaque da oposição de Amaury Silva e o PTB em relação 

ao governo Lupion foi na ocasião em que os funcionários públicos estaduais pediram 

aumento, e o governo estadual, bem como a Assembleia Legislativa cederam. Contudo, 

o governo pediu que a Assembleia aprovasse o aumento de impostos, para cobrir os 

gastos com o aumento do funcionalismo público, e a oposição (UDN, PR, PTB) negou o 

pedido do executivo. Os pessedistas então afirmam que a oposição era contra o aumento 

do funcionalismo público e jogaram a opinião pública contra ela, com a conivência de 

jornais como o Correio do Paraná e a Gazeta do Povo. O Correio do Paraná faz 

campanha contra Amaury por suas posições enquanto líder da bancada do PTB em 

diversas edições. Segundo esse jornal (30/06/1959, p.2), Amaury fazia uma oposição 

que não apenas desejava destruir Lupion, mas “todo o Paraná” e também “toda a classe 

do funcionalismo público”. Na edição do dia 07/07/1959, o Correio do Paraná enfatiza a 

reprovação dos funcionários públicos do estado em relação à oposição reunida em torno 

de Amaury Silva (PTB), Haroldo Leon Peres (UDN) e Nilson Ribas (PR). 

 Amaury Silva rebateu essas acusações em plenário, destacando que o maior 

problema do estado era a “irresponsabilidade” política de Lupion e suas “imoralidades”, 

além do “mau emprego do dinheiro público”. Para Amaury, era uma contradição o 
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governo dizer que não tinha dinheiro para o funcionalismo ao mesmo tempo em que 

continuava as suas nomeações (ATA da 28° SESSÃO ORDINÁRIA, 12/06/1959 e 

ATA da 30° SESSÃO ORDINÁRIA, 16/06/1959). O embate entre governo, oposição e 

imprensa sobre o aumento do funcionalismo durou três meses (de junho de 1959 a 

agosto de 1959). 

 Em muitas oportunidades, os discursos de Amaury Silva estão relacionados ao 

trabalhismo, enfatizando o compromisso do PTB com as “aspirações populares”, na 

defesa da “libertação econômica do trabalhador brasileiro” que merecia um “melhor 

padrão de vida” (ATA da 22° SESSÃO ORDINÁRIA, 16/03/1959). Amaury também 

definia o PTB como o “escoadouro natural para todas as reivindicações dos 

trabalhadores e do proletariado brasileiro”, que possuía militantes que estavam na 

política “não pela vaidade pessoal, e sim e, prol do bem coletivo”, lutando pela 

democracia e pelas riquezas nacionais (PETROBRÁS e CSN). Para Amaury, os 

trabalhistas defendiam os trabalhadores assalariados e os trabalhadores do campo, que 

necessitavam de uma “reforma agrária eficiente”, que acabasse com os “aproveitadores 

e especuladores”, além de uma legislação rural que tirasse o trabalhador agrícola da 

“escravidão social” (ATA da 217° SESSÃO ORDINÁRIA, 19/04/1960).  

 A atuação legislativa de Amaury Silva também estava relacionada com as 

características do petebismo local. Amaury exaltava a região Norte, sua base eleitoral, 

definindo a atividade agrícola como a alavanca de desenvolvimento paranaense (ATA 

da 129° SESSÃO ORDINÁRIA, 12/11/1959). Destacava também as realizações do 

PTB nessa região, com a atuação de Abilon de Souza Naves a frente da CREAI. Na 

ocasião de um de seus discursos (ATA da 30° SESSÃO ORDINÁRIA, 16/06/1959), 

Amaury destacou o prestígio popular adquiridos por seus serviços prestados e sua 

honestidade. Amaury afirmou que Souza Naves utilizava-se do seu posto na CREAI não 

por negócios pessoais, e sim para aplicar bem o dinheiro e para “honrar o povo 

paranaense”, investindo especialmente na cafeicultura, abaladas pelas geadas de 1954 e 

1955.  

 Amaury Silva prestigiou em plenário o seu colega de partido e então prefeito de 

Curitiba, Iberê de Mattos. Segundo Amaury (ATA da 221° SESSÃO ORDINÁRIA, 

26/04/1960), o prefeito defendia a classe operária da exploração de empresas 

concessionárias do transporte coletivo que “só desejavam lucrar com o aumento da 

tarifa”. Iberê de Mattos relutou ao aumento de tarifas na ocasião, e as empresas 



45 

 

proibiram os ônibus de circularem na capital, o que era irregular, segundo Amaury 

Silva, pois descumpria o contrato de concessão. 

 Em outros momentos de sua legislatura, Amaury se revelava um ponderador 

dentro do PTB. Em agosto de 1959, o deputado estadual do PTB Waldemar Daros fez 

críticas em plenário contra as atitudes de Iberê de Mattos frente ao aumento de 

cobranças da rede de energia elétrica de Curitiba, de propriedade da companhia Força e 

Luz do Paraná. Segundo Daros, Iberê não lutou contra as taxas da companhia. Amaury 

Silva, enquanto líder da bancada, o desautorizou a criticar Iberê de Mattos (CP, 

05/08/1959, p.2). 

 Quanto aos projetos de lei de autoria ou de ação direta de Amaury Silva, 

destacam-se os de incentivo as cooperativas, o projeto que criava o cargo de vice-

governador do estado, entre outros. Era de sua autoria o projeto que diminui o número 

de dias que os deputados estaduais tinham direito quando saíam de licença (CP, 

02/06/1959, p.2). Amaury também defendia que todos os deputados, inclusive os do 

PSD, votassem contra a aprovação do orçamento apresentado por Lupion 

(CP,03/06/1959, p.2).  

 Amaury Silva, ocupando o mandato de deputado estadual, não disputou nenhum 

cargo nas eleições de 1960. Mas sua atuação foi decisiva em alguns momentos da 

campanha, que almejava ser a consagração eleitoral do PTB no Paraná com a conquista 

quase certa do cargo de governador do estado. Para esse cargo, o nome de Souza Naves 

era considerado imbatível. Nesse ano, ele ainda ocuparia a vaga de senador, seu amigo 

Jânio Quadros seria eleito presidente da república nessa mesma eleição, somado à sua 

grande popularidade no Norte cafeeiro, conquistada no período no qual exerceu a 

diretoria da CREAI, bem como na capital, com o petebista Iberê de Mattos na 

prefeitura. Essa “candidatura imbatível” de Souza Naves era não apenas defendida por 

seus correligionários, como também pelo candidato adversário que ganhou a eleição 

para governador do Paraná, Ney Braga (PDC): “Com o fracasso do governo do PSD era 

natural supor que a segunda maior força das eleições anteriores, o PTB, principal 

oposição ao governo, vencesse as novas eleições” (BRAGA, 1996, p.114). 

 Por esses motivos, era muito provável que Souza Naves vencesse as eleições 

estaduais de 1960, se não tivesse morrido em 12 de dezembro de 1959, vítima de um 

infarto, num jantar em sua homenagem, na sociedade Morgenau, em Curitiba. Um 

tempo depois, João Goulart participou da escolha do novo candidato do PTB ao 

governo do estado do Paraná, juntamente com Leonel Brizola. As opções eram os 
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nomes de Antônio Anibelli (representate do Sudoeste), Amaury Silva (representante do 

Norte) e Iberê de Mattos (representante do Curitiba e Paraná Tradicional) (CP, 

18/12/1959, p.2). Em janeiro de 1960, o nome de Nelson Maculan
39

 foi escolhido pelo 

PTB, mas ele não substituiu à altura Souza Naves, saindo derrotado por Ney Braga 

nessas eleições.   

 

2.6. O GOVERNO NEY BRAGA, SUAS RELAÇÕES COM O PTB E A ASCENSÃO 

DE AMAURY SILVA AO SENADO 

 

 Ney Braga, assim que assumiu o governo, se propôs a fazer uma série de 

medidas em prol do desenvolvimento econômico via ação estatal e melhoria da 

infraestrutura do Paraná. No entanto, sua base de apoio na Assembléia Legislativa não 

conseguia se sobrepor à forte bancada do PSD, partido de seu inimigo político, Moysés 

Lupion. O PTB, nesse período, contava com 12 deputados estaduais, e Ney Braga 

tentava conseguir o apoio do PTB para a aprovação de seus projetos
40

, mas isso não 

significou um apoio do PTB ao governo Ney Braga. O PTB se manteve em posição 

independente, pois “nenhum membro do partido poderia aceitar qualquer cargo de 

nomeação do governo estadual” (NEVES, 2002, p.127).  

 Nesse contexto, alguns deputados do PTB eram favoráveis ao apoio petebista ao 

governo Ney Braga (Jorge de Lima e Petrônio Fernal) (CP, 17/01/61, p.3). Amaury 

Silva consultou João Goulart a respeito, e este desaconselhou tal entendimento (CP, 

07/02/61, p.3). Amaury era um dos petebistas favoráveis à oposição do PTB em relação 

ao governador Ney Braga (CP, 19/03/61, p.3). 

 Amaury Silva viu a sua influência política crescer cada vez mais dentro da 

Assembléia Legislativa e do PTB. O deputado foi eleito pela imprensa como o 

parlamentar mais atuante e eficiente de 1960 (CP, 23/12/60, p.3), pois dificilmente era 

vencido no Plenário. Amaury foi eleito vice-presidente do PTB regional na Convenção 
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 Nelson Maculan ocupou não somente a vaga de Souza Naves para concorrer ao governo do estado, 

como também a vaga de senador, já que era seu suplente. Toda máquina do PTB montada por Souza 

Naves serviu a seu favor, presente no Paraná inteiro, como a “rede de agências do Banco do Brasil e de 

postos do IBC e institutos de pensões e aposentadorias do Ministério do Trabalho” (REBELO, 2004, 

p.80). Além dessa poderosa máquina petebista, Nelson Maculan também contava com o apoio do ex-

governador, Bento Munhoz da Rocha Netto , dissidentes do PSD, como Alô Guimarães e Gaspar 

Velloso), do PSP, com nomes de Aramis Athaide e Luiz Carlos Pereira Tourinho, e de alguns udenistas , 

como Haroldo Leon Peres (REBELO, 2004, p.80). 
40

 Muitos desses projetos se aproximavam das propostas do PTB para o Paraná. O PTB apoiou a criação 

da Companhia de Desenvolvimento do Paraná (CODEPAR) e da Companhia de Saneamento do Paraná 

(SANEPAR), importantes medidas do governo Ney Braga. 
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trabalhista realizada no início de 1961 (CP, 17/01/61, p.3). Os petebistas paranaenses 

escolheram Amaury Silva para concorrer ao Senado nas eleições de 1962, mesmo 

depois de desentendimentos com Antônio Anibelli (CP, 19/03/61, p.3). 

 Conforme o visto anteriormente, o PTB não apoiava o governo Ney Braga, mas 

aceitava negociar com o mesmo em troca de apoio aos projetos do governo estadual na 

Assembleia Legislativa. Essas negociações resultaram em um acordo para as eleições de 

1962. O PTB fez algumas exigências para fechar acordo: 

 

“queria o comando político dos municípios em que saísse vitorioso nas 

eleições de 62. exigia que o governo lançasse apenas um candidato ao 

Senado, deixando a outra vaga aberta para a eleição de um concorrente 

petebista e propunha que a aliança governista não lançasse candidato a 

sucessão do prefeito de Curitiba, o petebista Iberê de Mattos, também 

aí facilitando a vitória de um nome do PTB” (REBELO, 2004, p.126) 

 

 Ney Braga cumpriu parcialmente esse acordo, o que ele não admitiu foi a 

proposta de não lançar um candidato seu para a Prefeitura de Curitiba, em 1962, e 

também não cumpriu o acordo que se referia as nomeações nos municípios (REBELO, 

2004, p.126). Fatos que reforçaram o acordo foi o seu apoio a nomeação de Léo de 

Almeida Neves para a diretoria da CREAI, e o apoio aos candidatos Adolpho de 

Oliveira Franco (UDN) e Amaury de Oliveira e Silva (PTB), para as duas vagas ao 

senado em 1962 (REBELO, 2004, p.128). 

 O resultado das eleições de 1962 foi vantajoso para Ney Braga e para o PTB. Na 

disputa para o Senado, o PTB obteve 24% dos votos (elegendo Amaury de Oliveira e 

Silva) ante 19,9% da UDN (que elegeu o banqueiro Adolpho de Oliveira Franco). Os 

ex-governadores Bento Munhoz da Rocha Netto (PR) e Moysés Lupion 

(PST),conseguiram 13,8% e 13,4% dos votos, respectivamente, saindo derrotados 

dessas eleições (IPARDES, 1989, p.12). 

 Na Assembléia Legislativa, o PTB manteve um bom número de cadeiras (12), e 

na Câmara dos deputados, saltando de 6 para 10 cadeiras nas eleições de 1962. 

 A impressionante votação de Amaury Silva para o Senado se deve por suas 

qualidades pessoais, como a “capacidade de transformar adversários em amigos e 

amigos em correligionários” (PANORAMA, 1962, p.70). A sua destacada atuação 

enquanto líder da bancada do PTB na Assembléia Legislativa, e principalmente, o 

prestígio do PTB junto ao eleitorado paranaense, explicam sua vitória sobre os nomes 

expressivos dos ex-governadores Moysés Lupion e Bento Munhoz da Rocha Neto.  
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2.7. AMAURY SILVA NO SENADO E NOMEAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 

 

 Amaury Silva assumiu o Senado Federal em janeiro de 1963, juntamente com o 

banqueiro e udenista Adolpho de Oliveira Franco. Eles eram amigos, e conviveram 

amistosamente em um momento político no qual as opiniões políticas de ambos 

divergiam. Amaury Silva era um dos vinte senadores que pertenciam à Frente 

Parlamentar Nacionalista (FPN) (ÚLTIMA HORA, 13/02/63, p.4). Essa Frente defendia 

medidas como a nacionalização de empresas que ofereciam produtos essenciais para os 

brasileiros (como o trigo, leite, carne, a indústria farmacêutica, etc) em prol da 

diminuição do custo de vida, reforma eleitoral (extensão do direito de voto aos 

analfabetos, cabos e soldados), reforma agrária e sindicalização rural, combate à 

corrupção administrativa, desenvolvimento econômico aliado a uma política externa 

independente, democratização do ensino e da cultura, entre outras medidas (UH, 

13/02/63, p.4).  

 O único discurso disponível na página do Senado proferido por Amaury Silva 

tem a ver com as bandeiras da FPN, de forte conteúdo reformista. Amaury defende as 

reformas estruturais, tais como a tributária, administrativa, bancária e principalmente a 

agrária, esta última vista como essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil, 

bloqueado pelo “latifúndio improdutivo e anti-social”. Os argumentos de Amaury Silva 

são os mesmos do pensamento trabalhista no momento: a defesa da mudança na 

constituição de 1946 (que previa a desapropriação de terras por interesse social, mas 

essa seria somente com indenização prévia e em dinheiro). O cumprimento específico 

desse artigo era visto como impraticável, pois o Estado se tornaria refém dos preços da 

especulação de terras e não poderiam realizar uma reforma agrária efetiva. Deste modo, 

esse artigo na Constituição devia ser modificado, e a indenização passaria a ser por 

títulos da dívida pública com pagamento em longo prazo.  

 Em junho de 1963, poucos meses após assumir o Senado, Amaury Silva foi 

convocado por João Goulart para assumir o Ministério do Trabalho e Previdência Social 

(MTPS). O Paraná não era um estado com tradição no Ministério do Trabalho e Amaury 

Silva era pouco conhecido nos meios sindicais. Mesmo assim, João Goulart o nomeou 

para uma pasta essencial para o PTB e para o seu governo trabalhista. Tratava-se de um 

cargo que exigia muita responsabilidade, pois tinha-se que lidar cuidadosamente com a 

principal base de apoio do governo: o movimento sindical. Esse era um momento de 
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plena efervescência política, crise econômica, greves em prol do aumento salarial que se 

somavam às lutas por reformas. Goulart buscava responder a todas essas demandas 

colocadas pela sociedade brasileira na época, que ainda contava com setores que 

desconfiavam dos propósitos das reformas de base promovidas pelo governo, bem como 

demonstravam desagrado quanto à ascensão dos movimentos populares. Esses últimos 

grupos, somados a setores da sociedade política golpistas e de elementos externos que 

desaprovavam as políticas de regulamentação do capital estrangeiro, apoiaram o golpe 

militar desencadeado a partir de 01 de abril de 1964. Amaury Silva viu de perto todos os 

acontecimentos que desencadearam esse golpe, inclusive o seu estopim
41

.  

 Amaury Silva permaneceu no cargo até o fim do governo João Goulart, o que 

demonstra a sua afinidade com a política trabalhista defendida pelo governo
42

. As 

principais explicações para a sua ascensão ao cargo são as seguintes: (a) Amaury Silva 

era proveniente de uma seção do PTB que era de sua confiança, desde os tempos em 

que Souza Naves era vice-presidente do PTB nacional; (b) Amaury Silva era membro  

de uma seção do PTB que não questionava a autoridade de Goulart como outras seções 

(São Paulo e Guanabara, por exemplo), o que era um fator positivo, dada as 

características cupulistas do PTB; (c) Almino Affonso, ex-ministro do Trabalho, 

pertencia ao Grupo Compacto do PTB, e suas decisões no Ministério do Trabalho nem 

sempre agradavam o presidente (inclusive questionavam Goulart), que tampouco era 

informado previamente do que acontecia na pasta do Trabalho. Amaury Silva não 

pertencia ao grupo Compacto do PTB, era um político mais moderado, com perfil com 

características parecidas com o grupo de João Goulart dentro do PTB, de forte 

orientação reformista. Goulart, ao substituir Almino Affonso, buscou ter mais 

informações e notícias a respeito dessa pasta estratégica para o PTB e para o seu 

governo. Para isso, indicou um político de sua confiança, alinhado ao seu perfil. 

Amaury Silva, ao contrário de Almino Affonso, sempre consultou Goulart antes de 

tomar decisões da Pasta, além de não questionar a autoridade do presidente. Nesse 

momento, buscava fazer uma boa gestão, com ampliação da rede de assistência da 
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 Segundo o DHBB (Verbete Amaury Silva), Amaury Silva participou das negociações da categoria dos 

sargentos e fuzileiros liderados pelo Cabo Anselmo, que promoveu a rebelião dos sargentos. Esse protesto 

foi visto como um questionamento promovido pelos sindicalistas contra a hierarquia militar, o que gerou 

uma das justificativas para o golpe de 1964, pois esse ato era visto como um desrespeito às Forças 

Armadas.  Soube-se mais tarde que o Cabo Anselmo era uma agente infiltrado para insuflar o movimento 

e provocar tal reação. (Ver também HELLER, 1988, p.88) 
42

 Para maiores detalhes sobre a relação entre o perfil político de Amaury Silva e o Ministério do 

Trabalho, ver o capítulo 5 dessa monografia. 
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Previdência em todo o Brasil, especialmente no Paraná, para consolidar a sua base 

política e sair candidato ao governo do estado em 1965. 

 Amaury Silva possuía um perfil enquanto deputado estadual que continuou 

durante a sua gestão no Ministério do Trabalho. Enquanto líder do PTB na Assembleia 

apresentou grande capacidade de persuasão, negociação e ponderação dos conflitos 

internos do PTB. Suas bandeiras eram a defesa das reformas sociais, a reforma agrária, 

o Estado Forte, a moralização da atividade pública, entre outras. Essas características se 

confirmaram na sua gestão no Ministério do Trabalho. João Goulart colocou à frente do 

Ministério do Trabalho um legítimo trabalhista, comprometido com as reformas de 

base, fatos que também contribuíram muito para a sua escolha. No último capítulo desse 

trabalho, veremos aprofundadamente sua gestão. 

   

2.8. O GOLPE MILITAR, O EXÍLIO DE AMAURY SILVA E O RETORNO AO 

BRASIL 

 

 Amaury Silva estava consolidando uma carreira política de sucesso, acumulando 

capitais diversos (BOURDIEU, 2007), como toda a geração de trabalhistas que atuavam 

nesse momento. O PTB era o partido que mais crescia no Brasil e no Paraná, e ao 

contrário do que seus opositores golpistas afirmavam após 1964, seu governo não era 

impopular. Ao contrário, o apoio de grande parcela da população às reformas era um 

fato, e se Jango pudesse se candidatar à reeleição em 1965, tinha grandes possibilidades 

de vitória. O índice de aprovação ao governo era satisfatório, mesmo com a crise 

política e econômica
43

. Amaury Silva pretendia se candidatar ao governo do estado do 

Paraná em 1965. O PTB paranaense, que já era um partido consolidado, tinha grandes 

chances de ganhar o governo do estado, somado à ampliação do prestígio de Amaury 

Silva no estado ocasionado por sua gestão no Ministério do Trabalho (apoio dos 

sindicalistas e ampliação da rede de assistência social da Previdência). Porém, grande 

parte desses capitais foi perdida com o golpe de 1964. Amaury Silva foi destituído do 

seu cargo com o golpe de 1964 e cassado. Exilou-se na Embaixada da Iugoslávia, em 

Brasília, a única que estava recebendo refugiados políticos. Com a ajuda de seu amigo, 
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 A respeito da popularidade do governo em junho de 1963, segundo o IBOPE, ver Bandeira (2010, 

p.351-352). Sobre a popularidade do Governo Jango segundo a pesquisa IBOPE em março de 1964, Ver 

CARTA CAPITAL (2013, p.40-43) 
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o senador udenista Adolpho de Oliveira Franco, conseguiu dinheiro para alugar um 

avião de pequeno porte e voar até o Uruguai, burlando a diligência militar
44

  

 Amaury Silva, segundo Milton Ivan Heller (1988, p.89) tingiu o cabelo e raspou 

o bigode para não ser reconhecido em tal momento. Em Montevidéu, trabalhou junto 

com Almino Affonso como tradutor e montou um restaurante (churrascaria). Segundo 

Neves (2002, p.151), Amaury não deixou nenhum bem material no Brasil, pois morava 

em casa alugada. Para montar a churrascaria, contou com a ajuda financeira de João 

Goulart. Os negócios não foram bem, e ele voltou ao Brasil em setembro de 1972, em 

Londrina, a fim de retomar sua carreira de advogado. Em março de 1973, Amaury foi 

preso, libertado 23 dias depois (HELLER, 1988, p.90).  

 Após o início da reabertura política, Amaury Silva se filiou ao MDB do Paraná 

(onde havia muitos antigos petebistas). Com a vitória de José Richa (PMDB) ao 

governo do estado, Amaury Silva passou a ocupar a procuradoria do Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná (TCE-PR), recuperando uma pequena parcela de seu prestígio 

político tirado na ditadura militar, se comparado aos capitais acumulados até março de 

1964. Tal cargo pode ser entendido como uma “reparação”, promovido por pelo 

governador José Richa, um líder representativo do processo de redemocratização no 

Paraná. 
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 Artigo De quando Adolpho garantiu a liberdade de Amaury. Disponível em: 

http://www.icnews.com.br/2013.11.18/colunistas/aroldo-mura/de-quando-adolpho-garantiu-a-liberdade-

de-amaury/ 

 

http://www.icnews.com.br/2013.11.18/colunistas/aroldo-mura/de-quando-adolpho-garantiu-a-liberdade-de-amaury/
http://www.icnews.com.br/2013.11.18/colunistas/aroldo-mura/de-quando-adolpho-garantiu-a-liberdade-de-amaury/
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3. TRAJETÓRIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: DAS ORIGENS AO 

GOVERNO GOULART 

 

 Para o entendimento da natureza e a dimensão do cargo ocupado por Amaury 

Silva no governo João Goulart, torna-se necessária a compreensão do Ministério do 

Trabalho desde a sua origem. Esse capítulo tem a intenção de apresentar o contexto no 

qual o Ministério do Trabalho foi criado, bem como suas relações com a política 

trabalhista de Getúlio Vargas. Também serão analisadas as transformações que 

aconteceram dentro desse ministério, até o ministro antecessor de Amaury Silva, 

Almino Affonso. Desta maneira, poderemos identificar a natureza do sindicalismo nos 

anos pós-Vargas, com seus vícios e avanços, e a relação entre as mudanças no 

Ministério do Trabalho e o PTB, decisivas para a trajetória de ambas instituições. 

Também podemos situar a origem da hostilidade de alguns grupos da sociedade 

brasileira contra a ação organizada dos trabalhadores e o avanço de seus direitos, 

fundamentais para a compreensão do momento político que Amaury Silva vivenciou na 

Pasta, bem como a conjuntura que desencadeou o golpe de 1964. 

  

3.1. A REVOLUÇÃO DE 1930 

 

 Podemos considerar a revolução de 1930 no Brasil como um processo de 

modernização conservadora
45

. A conjuntura em que ela se desenvolveu foi 

consequencia da crise do modelo oligárquico, que vinha sendo contestado com maior 

veemência na década de 1920, especialmente na ação dos tenentes, e agravada com a 

crise mundial de 1929.  

 A plataforma da campanha presidencial da Aliança Liberal (1996) é uma síntese 

das aspirações propagadas pelo movimento revolucionário de 1930, que ocorreu alguns 

meses depois da eleição de 1930 e colocou Getúlio Vargas na presidência da república. 

Nela, há críticas ao sistema político brasileiro que, segundo Vargas, era manipulado e 

burlado nas eleições, além das fraudes, compra de votos, caciquismo, falta de liberdade 
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 O conceito de Barrington Moore Junior é aplicado ao caso brasileiro na explicação que não houve no 

Brasil uma revolução burguesa no estilo “clássico” (a burguesia, como classe social ascendente assume a 

hegemonia política e promove uma ruptura radical frente ao “Antigo Regime” monarca) e sim com estilo 

conservador, na qual a burguesia não consegue impor totalmente sua hegemonia e seus interesses frente 

às demais classes dominantes (no caso brasileiro, as oligarquias rurais), cabendo ao Estado o papel de 

incorporação dos interesses da burguesia (industrial, majoritariamente), conservando as velhas estruturas 

de propriedade e não excluindo os interesses das antigas classes que detinham o poder. Para maiores 

esclarecimentos, ver Pires e Ramos (2009). 
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de opinião, entre outros vícios. A Aliança Liberal se propunha a renovar os costumes 

políticos vigentes até então. E isso foi colocado efetivamente em prática, segundo 

Thomas Skidmore (2010, p.39), pois “quase todas as características do sistema político 

e da estrutura administrativa forma submetidas ao zelo reformista”. Essa era uma 

demanda cobrada pelo movimento tenentista dos anos 20 (pela “moralização dos 

costumes políticos”) e pela classe média urbana. Outros pontos de destaque da 

Plataforma da Aliança Liberal (1996) referem-se à necessidade da criação de um 

Código do Trabalho, com dispositivos tutelares que atendessem trabalhadores urbanos e 

rurais. A Plataforma também congregava a manutenção dos interesses da oligarquia 

hegemônica no sistema político até então (proprietários cafeeiros paulistas), defendendo 

uma reformulação da política de proteção do café, pois os próprios cafeicultores 

estavam insatisfeitos com a política protecionista que vinha sendo adotada pelo governo 

Washington Luís, em resposta à crise econômica mundial de 1929.  

 Getúlio Vargas, candidato à presidência pela Aliança Liberal, não representava 

uma ruptura total com o sistema oligárquico, pois ele mesmo pertencia a uma família de 

oligarcas gaúchos e estancieiros e fez sua carreira política na República Velha. O que o 

movimento de 1930 representava era a defesa de uma incorporação de novas forças 

sociais que não seria possível se toda a ordem das oligarquias e da República Velha 

continuasse no estado em que se encontrava. Toda a “democracia” do período pré-trinta 

não passava de uma farsa, a política só podia ser exercida pelos mesmos grupos, pelas 

mesmas frações de classe, de maneira elitista e limitada, como um símbolo de prestígio 

social. A candidatura presidencial de Vargas foi derrotada, pois nesse sistema político 

não havia nenhuma “surpresa” nos resultados das eleições.  

 Os elementos decisivos que colocaram Vargas na presidência na ocasião da 

Revolução de 1930 foram o Exército e grande parte dos tenentes. O Exército, desde 

então, foi fortalecido politicamente.  

 É importante destacar que a Revolução de 1930 não se realizou segundo o 

modelo clássico de revolução burguesa europeia, na qual a burguesia, enquanto classe 

ascendente, substitui o feudalismo e as bases da sociedade agrária. Segundo José Carlos 

Pereira (1984), a revolução de 1930 não era na sua origem industrialista, nem constituiu 

um movimento liderado pela burguesia industrial ascendente contra o setor agrário 

predominante no pré-trinta. A revolução de 1930 se constituiu num movimento que 

incorporou aspirações de classe em ascensão (burguesia industrial, operariado urbano) 

nas pautas do Estado (ou seja, quebrou o monopólio das mesmas frações de classe sobre 
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o Estado). Mas isso não significa que as antigas oligarquias rurais predominantes no 

pré-trinta foram excluídas do processo político que estava sendo reformulado. De 

acordo com Décio Saes (1985, p.85), a revolução de 1930 deixou intacta a estrutura de 

propriedade das antigas oligarquias agrárias
46

.  

  

3.2. ORIGEM E CRIAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, ESTRUTURA 

SINDICAL E LEIS TRABALHISTAS 

 

 As duas classes que ensaiavam um crescimento na década eram a burguesia 

industrial e proletariado urbano. Com a revolução de 1930, a política intervencionista 

do Estado na economia passou a ser centralizada (ao contrário do que ocorria no pré-

trinta), e isso criou condições para a aceleração da industrialização (SAES, 1985, p.83). 

Com o incremento da industrialização, a urbanização e o aumento da classe operária 

começaram a dar seus passos mais consistentes. A questão social já vinha adquirindo 

força nas décadas de 1910 e 1920. O movimento sindical nessa época era dividido entre 

anarquistas e comunistas, que promoviam greves e reivindicações por melhores 

condições de trabalho e de vida. Esses movimentos eram duramente reprimidos nos 

anos da República Velha. A frase síntese dessa política é atribuída ao presidente 

Washington Luís, que considerava a questão social um “assunto de polícia”. Os 

operários reivindicavam uma regulamentação de suas atividades, e algumas leis já 

estavam sendo encaminhadas pelo Congresso nessa época. No entanto, segundo Moniz 

Bandeira (2010, p.91) nenhuma delas se efetivava. Foi apenas a partir da Revolução de 

1930 que a questão social foi efetivamente levada à sério como uma política de Estado. 

A primeira medida que o governo provisório fez, nesse sentido, foi a criação do 

Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em 26 de novembro de 1930. Seu 

primeiro ministro foi Lindolfo Collor
47

, assessorado pelos socialistas Joaquim Pimenta, 
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 Vargas manteve a estrutura de dominação agrária e a marginalização política dos camponeses. Esses 

últimos não foram contemplados pela legislação trabalhista, embora Vargas em vários momentos 

demonstrasse que gostaria de estender a legislação trabalhista urbana para o campo. Vargas, portanto, não 

“quebrou” o poderio das classes agrárias. Essas só passaram a ser questionadas com mais intensidade a 

partir da década de 1950, com a ação organizada de camponeses e trabalhadores rurais. Em resposta a 

esse processo, João Goulart iniciou o processo de sindicalização rural e reforma agrária durante o seu 

governo, medidas que não foram aceitas pelas classes latifundiárias, que se sentiram ameaçadas com tais 

ações. Isso, em grande parte, contribuiu para o desencadeamento do golpe de 1964. 
47

 Foi durante a gestão de Lindolfo Collor no Ministério do Trabalho que foram instituídas a carteira 

profissional, as comissões mistas de conciliação (que buscava uma solução amigável entre patrões e 

empregados, além dos principais órgãos do Ministérios, como o Departamento Nacional do Trabalho, o 

Departamento Nacional da Indústria, o Departamento Nacional do Comércio, o Departamento de 

Propriedade Industrial e o Instituto de Tecnologia (Heitor Muniz, Depoimento ao CPDOC, 1978).  
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Evaristo de Moraes e Agripino Nazareth (BANDEIRA, 2010, p.96). A criação do 

Ministério do Trabalho, segundo Darcy Ribeiro (1985) trouxe consigo um processo de 

sindicalização que proibia as “ideologias sectárias” e criava os pelegos, impondo 

delegados nos sindicatos, que por sua vez, eram órgãos auxiliares do Estado. Ou seja, 

reconhecia-se a questão social, mas ao mesmo tempo delegava-se ao Estado a função de 

controlar e tutelar essa questão social como um meio de coibir a hegemonia dos 

comunistas e anarquistas no movimento sindical. A pluralidade do movimento sindical 

incipiente do pré-trinta foi substituída pela unicidade sindical: seria permitido apenas 

um sindicato por categoria e esse sindicato devia ter autorização do Ministério do 

trabalho para funcionar. Os sindicatos englobavam apenas trabalhadores urbanos 

(excluindo-se os trabalhadores rurais, descumprindo-se o que se previa na Plataforma da 

Aliança Liberal). Para Keneth Paul Erickson (1979, p.50):  

 

 
“A revolução de 1930 colocou, imediatamente, o selo corporativista 

entre os interesses funcionais de empregados e empregadores, num 

esforço de substituir a luta de classes pela cooperação entre classes” 

 

  

 É importante ser assinalado que quase toda a legislação trabalhista não foi fruto 

exclusivo do Estado Novo. 1943 é o ano da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

na qual algumas leis foram criadas, mas não todas. Moniz Bandeira (2010, p.97) 

salienta que foi antes da instalação da ditadura (entre 1931 e 1936), em um período em 

que se verifica a combatividade da classe operária (possível graças à situação 

democrática vivida durante os anos do Governo Provisório de Getúlio Vargas) é que a 

legislação trabalhista
48

 cresceu e se consolidou. A legislação atendia a reivindicações 

históricas dos trabalhadores, e só foi conquistada pela luta dos mesmos, e não por uma 

“mera doação do pai protetor Getúlio Vargas”. Todas essas reivindicações foram 

redirecionadas ao projeto trabalhista/getulista que não necessariamente foi um retrato 

                                                           
48

 “A extensão da estabilidade no emprego e das pensões e aposentadorias aos empregados em serviços 

públicos de luz, força, tração, telefone, água, esgoto ocorreu em 1931. A limitação da jornada de trabalho 

a oito horas no comércio e na indústria, a regulamentação das condições da trabalho das mulheres e dos 

menores, a criação de juntas de conciliação e julgamento, bem como a instituição das convenções 

coletivas de trabalho foram decretadas em 1932. A nova lei de férias para os comerciários e a lei de 

estabilidade, pensões e aposentadorias para os marítimos, em 1933. O Instituto dos Comerciários, o 

Instituto dos Estivadores e o Instituto dos Bancários beneficiando as categorias com estabilidade no 

emprego, pensões e aposentadorias forma criados em 1934. A ‘mais característica das leis trabalhistas 

brasileiras’- a Lei n° 62, que estendeu a estabilidade aos operários e instituiu a indenização por dispensa 

injusta para os empregados no comércio e na indústria- foi aprovado pelo Congresso Nacional em 1935” 

(BANDEIRA, 2010, p.97) 
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fiel das mesmas (PARANHOS, 1996), ou seja, os trabalhadores lutaram por essa 

legislação, embora o resultado final (corporativismo) não tivesse sido uma reivindicação 

dos mesmos, e sim, um ato da política trabalhista de Getúlio Vargas, com uma ideologia 

política própria do momento (Estado Novo). Moniz Bandeira (2010, p.98) evidencia 

que a lei trabalhista de maior magnitude que passou a vigorar no Estado Novo foi a do 

salário mínimo. Para o autor, a CLT apenas consolida e reúne as leis já existentes, e o 

proletariado não pode ser reduzido a uma massa passiva e manipulada, pois lutou por 

seus direitos e por essa legislação. Moniz Bandeira (2010, p.99) também destaca que o 

que se consolida durante o Estado Novo é o modelo sindical corporativista que atrela o 

Estado aos sindicatos e reprime greves.  

 O Estado Novo diminuiu a ação autônoma do movimento operário e procurou 

disseminar a ideologia da harmonia, colaboração e cooperação entre as classes nas 

festas de comemoração do dia 1° de maio, Dia do Trabalho, nas quais ocorria o 

encontro direto entre o líder (Vargas) e os trabalhadores em estádios de futebol 

(Pacaembu, SP, São Januário, antigo DF). Vargas pregava em seus discursos que a 

fraternidade e a cooperação imperavam no Brasil, em contraposição às “perturbações e 

os antagonismos de classe” que só levavam à desordem. Vargas argumentava que: 

 

“mostrando a empregados e empregadores que a colaboração sob a 

égide do Estado, em benefício do superior interesse da nação, ao 

invés de advogar proveitos de grupo, é a mais vantajosa solução para 

todos” (VARGAS, 2011, p.481). 

 

 A legislação corporativista era verticalizada e hierarquizada (sindicatos a nível 

municipal, federação, nível estadual, confederação, nível nacional), no qual apenas seus 

líderes tinham contatos com o Ministério do Trabalho (ERICKSON, 1979, p.54). No 

Estado Novo, também se instituiu a cobrança do imposto sindical
49

, que contribuía para 

a manutenção da tutela estatal sobre as organizações sindicais (DHBB, verbete 

Ministério do Trabalho). O Ministério do Trabalho, conforme visto, só reconhecia a 

legalidade dos sindicatos se estes tivessem uma linha moderada ou de apoio ao governo 

(só em 1951 acabou-se com a exigência de atestado ideológico dos dirigentes sindicais). 

O ministério também podia interferir a qualquer momento nos assuntos internos dos 
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 O imposto sindical era uma contribuição anual e obrigatória para todo operário, sindicalizado ou não. 

Correspondia a um dia de trabalho, que era arrecadado pelo Banco do Brasil. Dessa arrecadação, 60% era 

destinada aos sindicatos, e neles havia a figura do ‘pelego’, um dirigente sindical que agia mais por 

interesse do Estado do que dos trabalhadores representados no sindicato, agindo como apaziguador de 

conflitos e não promovendo a sindicalização em massa (FAUSTO, 1995, p.374). 
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sindicatos que ele considerasse suspeito, indicando delegados para isso. Ocorreram 

muitas intervenções desse tipo no Estado Novo, no governo Dutra e depois do golpe de 

1964 (ERICKSON, 1979, p.65). 

 

3.3. O MINISTÉRIO DO TRABALHO NO GOVERNO DUTRA 

 

 Getúlio Vargas foi destituído da presidência devido a pressões nacionais e 

internacionais em prol da democracia (vitória sobre o nazi-fascismo na 2° Guerra 

Mundial), por um golpe promovido pelo Exército. Nesse mesmo tempo, o próprio 

Vargas começou a montar um sistema pluripartidário, incentivando a criação do Partido 

Social Democrático (PSD) e do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), conforme visto no 

capítulo 2. No ano de 1945, ocorreram eleições para a presidência da república que 

elegeram o General Eurico Gaspar Dutra (PSD), com o apoio do PTB e de Vargas. Esse 

apoio só foi possível devido ao acordo feito com ambas as partes em ceder o Ministério 

do Trabalho para o PTB. Dutra nomeou um petebista para o Ministério do Trabalho, 

mas isso não impediu que a sua política sindical fosse altamente repressiva e autoritária. 

Segundo Paul Singer (1965, p.87), em 1947 quase todos dos sindicatos de alguma 

importância sofreram intervenções
50

, sob o pretexto de que neles havia infiltração 

comunista, além de deposição de diretorias eleitas. O lugar delas era então ocupado por 

interventores subordinados ao governo. Enquanto o salário congelava e a inflação subia, 

o direito de greve foi praticamente abolido.  

 Outro fato de destaque que ocorreu durante a gestão de Dutra foi a aprovação de 

uma Constituição democrática, em 1946. Sua legislação, porém, não alterou em nada a 

estrutura sindical corporativa dos anos do Estado Novo. 

  

3.4. O MINISTÉRIO DO TRABALHO NO GOVERNO DEMOCRÁTICO DE 

VARGAS 

 

3.4.1. Eleições de 1950, Vargas e seus opositores 

 

                                                           
50

 Desde então, Vargas e o PTB romperam com Dutra e o governo do PSD. O maior oposicionista de 

Dutra era o Partido Comunista, que crescia na legalidade. Porém, em 1947, foi colocado na 

clandestinidade. 
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 Em 1950 houve eleições presidenciais que aclamaram Getúlio Vargas presidente 

do Brasil. Sua campanha presidencial, segundo Skidmore (2010, p.112) se pautava no 

ideário de transformar o Brasil em uma nação industrial, completando sua obra de 15 

anos (1930-1945), ampliando também a legislação trabalhista
51

. Vargas se lançou 

plenamente a esse proposto, realizando comícios em mais de 50 cidades (RIBEIRO, 

1985). Desenvolvimento industrial pautado no nacionalismo econômico e defesa da 

proteção ao trabalhador provocaram a ira da reação, que contestou o resultado das urnas 

(especialmente a UDN). Darcy Ribeiro (1985) cita a visão de Paulo Duarte, do Estado 

de São Paulo, sobre o dia da vitoriosa eleição de Getúlio Vargas: 

 

“Meio milhão de miseráveis, analfabetos, mendigos, famintos e 

andrajosos, espíritos recalcados e justamente ressentidos, tornados 

pelo abandono homens boçais, maus e vingativos, que desceram dos 

morros embalados pela cantiga da demagogia berrada das janelas dos 

automóveis faz, na última esperança que lhes restava naquele que se 

proclamava pai dos pobres- o messias-charlatão” 

 

 Esse pensamento era típico dos grupos sociais que tinham nostalgia da política 

do pré-trinta, caracterizada pela exclusão de ampla maioria da população (composta por 

analfabetos, pobres, mulheres entre outros) que não tinha o direito de votar. A política, 

para esse pensamento, era um privilégio de pessoas “preparadas” e “capazes”, composta 

por bacharéis e oligarcas agrários que representavam os interesses únicos e exclusivos 

do latifúndio e da economia cafeeira. Para eles, nos anos anteriores a 1930, existia 

verdadeiramente uma “democracia”, com paz e tranqüilidade social. Apenas os 

interesses dos grupos “notáveis” eram representados, pois somente esses podiam 

exercer a política com “excelência” e “maturidade”. O restante da população era tida 

como “incapaz” de exercer a política e ter os seus interesses representados, e se a parcela 

operária provocasse algum tipo de greve ou manifestação para exigir seus direitos, o aparato 

repressivo agiria na mesma hora.  

 Conforme visto na seção sobre a Revolução de 1930, esse cenário se modificou 

após a ascensão de Getúlio Vargas no poder. Ele e seu grupo político eram os principais 

alvos dos grupos nostálgicos do pré-trinta, que ressurgiram a partir da década de 1940, 

com a queda de Getúlio Vargas e a redemocratização. Seus principais representantes 

eram o PR (Partido Republicano) e a UDN (União Democrática Nacional).  

                                                           
51

 Vargas prometia também a extensão dos direitos trabalhistas para o campo. 
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 Nas eleições de 1950, a UDN foi derrotada por Getúlio Vargas nas eleições 

democráticas e os udenistas não admitiram esse resultado, pois o “povo votava errado” 

para os mesmos. Isso revela a face autoritária da oposição de Getúlio Vargas, que não 

aceitava integralmente a ideia de participação popular. Segundo Maria Victória 

Benevides (1981, p.278), a UDN era contra o voto dos analfabetos, as reivindicações 

grevistas em prol do aumento salarial, a extensão da legislação trabalhista aos 

trabalhadores rurais, entre outras demandas. Para Benevides (1981, p.278), os udenistas 

eram “contra tudo o que pudesse ser interpretado como subversão ou como ameaça aos 

interesses dos proprietários de terras ou de ‘proletarização’ das classes médias”. A 

oposição era contra a intervenção estatal na economia e nas relações de trabalho. Para 

ela, a economia devia ser internacionalizada, sem restrições ao capital estrangeiro. 

Medidas em defesa do fortalecimento das estatais (como a PETROBRAS) eram 

encaradas como negativas. A maior presença do Estado nas relações de trabalho 

também era vista com maus olhos. Isso também revela a face “antiestatista” da oposição 

à Vargas reunida em torno da UDN. Benevides (1981, p.281) argumenta que a UDN era 

antiestatista porque ela enxergava o Estado como a própria encarnação de Getúlio 

Vargas, e dessa maneira, ela criticava todas as suas políticas, fazendo oposição 

sistemática.  

 Vargas, no seu governo, encontrou um contexto diferente do que estava 

acostumado nos anos de ditadura estadonovista, nos quais não precisava encarar a 

oposição. A população urbana brasileira encontrava-se em franca expansão, e com ela, o 

movimento operário, que podia se organizar com liberdade na democracia vigente 

(embora atrelada a estrutura sindical montada nos anos do Estado Novo). Era também o 

começo de uma organização mais efetiva do movimento camponês. 

 O governo Vargas se pautava na defesa do nacionalismo econômico, da 

industrialização e do fortalecimento do atrelamento do seu partido, o PTB, com a classe 

trabalhadora. Para a continuação do seu projeto, tentava uma aproximação com a 

oposição, formando um ministério moderado, composto majoritariamente de membros 

do PSD. A UDN também tinha espaço no seu governo. O seu partido, o PTB, 

controlava apenas uma pasta, a do Trabalho, sob liderança de Danton Coelho, um dos 

fundadores do PTB.  
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3.4.2. Gestões de Danton Coelho e Segadas Viana 

 

 Segundo Delgado (1989), a gestão de Danton Coelho foi caracterizada 

primeiramente pela substituição de todos os elementos que estavam no Ministério do 

Trabalho no governo Dutra, que foi caracterizado, conforme visto, pela repressão ao 

movimento operário. Segundo a mesma autora, na gestão de Coelho se ensaiou o que 

viria a ser uma nova fase na relação entre Estado e o movimento sindical, com medidas 

como o fim do atestado ideológico para as eleições nos sindicatos
52

, além de um 

incentivo à sindicalização. As intervenções nos sindicatos manifestas no governo Dutra 

foram abolidas, e segundo Skidmore (2010, p.147), isso permitiu que líderes comunistas 

voltassem aos sindicatos, que passaram a exigir maiores salários
53

. Apesar de certos 

avanços na área trabalhista, Vargas não aprofundou seu relacionamento com os 

trabalhadores urbanos (sua base principal de apoio), preocupando-se mais com a sua 

política conciliatória com a oposição. Isso, segundo Delgado (1989, p.112), provocou a 

insatisfação do PTB e de seu ministro do Trabalho, que renunciou ao cargo. Seu lugar 

foi ocupado por Segadas Viana, um dos autores da CLT e fundadores do PTB, e 

também anticomunista. 

 Segadas Viana assumiu o ministério em um momento de deterioração do salário, 

provocado pela inflação, crescentes reivindicações do movimento sindical e 

desorganização interna do PTB. De acordo com Delgado (1989), sua gestão combinou 

elementos liberalizantes (continuidade da política de Coelho quanto ao fim das 

intervenções e atestado ideológico nos sindicatos), ao mesmo tempo ações repressivas 

às greves, além das ações empreguistas e assistenciais, para conter o avanço do Partido 

Comunista nos sindicatos. Segundo Delgado (1989, p.121), sua gestão não agradou nem 

os sindicatos, nem o PTB. 

 Diante do fracasso de uma conciliação com a oposição, crescente insatisfação do 

PTB e do movimento operário com o governo Vargas e o crescimento do custo de vida, 

em junho de 1953, Vargas renovou o seu ministério, inclusive a pasta do Trabalho, que 

passou a ser ocupada por João Goulart. 

  

                                                           
52

 A partir desse momento, as eleições sindicais passaram a ocorrer de modo livre, possibilitando que os 

sindicatos passassem a ser dirigidos por membros eleitos pelos associados livremente (SINGER, 1965, 

p.92) 
53

 Vargas, assim que assumiu o governo, decretou um novo salário mínimo, que estava deteriorado com a 

inflação no governo Dutra, além de congelado (SKIDMORE, 2010, p.147). 
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3.4.3. Gestão João Goulart e os seus críticos 

 

 João Goulart exercia a presidência do PTB desde 1952, organizou um PTB que 

estava fraco e dividido em um instrumento de colaboração com os sindicatos, 

conduzindo o diálogo entre líderes sindicais trabalhistas e comunistas. Seu trabalho à 

frente do PTB agradou a Vargas, que então o indicou ao Ministério do Trabalho. A 

mesma política que Jango colocava em prática no PTB passou a ser adotada no 

ministério. Segundo Jorge Ferreira (2005, p.108), Goulart inovou o relacionamento 

entre dirigentes sindicais e o Ministério do Trabalho, privilegiando o diálogo com 

sindicalistas representativos de suas categorias, independente de suas orientações 

políticas. Antes disso, o Ministério do Trabalho privilegiava sindicatos submissos às 

orientações políticas de seu governo. Goulart recebia no seu gabinete todos populares e 

sindicalistas que marcavam audiências com ele, a qualquer hora (FERREIRA, 2005). 

 O custo de vida e a crise econômica aumentavam, juntamente com o movimento 

reivindicatório em prol de maiores salários e pelo direito de greve. Segundo Delgado 

(1989, p.133), Jango procurava o diálogo e a aproximação com os trabalhadores para 

impedir os movimentos grevistas, e não para insuflá-los, conforme a oposição o 

acusava. Para a autora, a defesa do aumento do salário mínimo estava relacionado a uma 

antecipação dos movimentos grevistas, com o propósito de evitá-los e não provocá-los. 

 No interior do Ministério do Trabalho, Goulart se aproximou das esquerdas e do 

PTB proporcionando-lhes cargos nos Institutos de Previdência Social, que eram 

responsáveis pela distribuição de benefícios e serviços como aposentadoria, assistência 

médica, seguro-desemprego, entre outros (DELGADO, 1989, p.137). Isso fortaleceu os 

sindicatos e o PTB, que ampliava a sua rede de atuação e também fortaleceu o grupo 

ligado a João Goulart dentro do PTB. Isso significa que ao mesmo tempo em que se 

adotava uma política sindical liberalizante, reformista, próxima aos trabalhadores e que 

lutava por maiores salários (ou seja, próxima à linha “doutrinária trabalhista” do PTB, 

proposta por Delgado (2001), conforme vimos no capítulo 2), mantinha-se uma 

estrutura sindical atrelada ao Estado, personalista, empreguista, vertical e hierarquizada, 

defendida pelos “pragmáticos getulistas”, conforme a definição de Delgado (2001).  

 A gestão de João Goulart a frente do Ministério do Trabalho teve como 

conseqüência uma aproximação entre Vargas e os trabalhadores, que representavam a 

sua principal base de apoio, especialmente frente às questões de defesa do nacionalismo 

econômico (defesa da PETROBRÁS e do monopólio estatal do petróleo, maior controle 
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do capital estrangeiro, etc). Apesar de todos os seus esforços, Vargas não conseguiu o 

mesmo apoio para aos seus projetos por parte da oposição. Sua reforma ministerial não 

significou uma guinada à esquerda (SKIDMORE, 2010), e sim mais uma tentativa de 

conciliar interesses, buscando a estabilização econômica como principal objetivo. No 

entanto, a oposição udenista viu nessa reforma uma guinada à radicalização das 

esquerdas no país, que estava levando o Brasil ao “caos” e “desordem”, agravada ainda 

mais com a nomeação de João Goulart para ao Ministério do Trabalho. Para a UDN, 

essa seria a instalação de uma “República Sindicalista” no Brasil.  

 Getúlio Vargas tinha em mente a possibilidade de conciliação entre capital e 

trabalho, jamais defenderia a promoção da luta de classes, e sim a harmonização entre 

as classes. Para ele, a presença do Estado entre os interesses do assalariado urbano e do 

industrial nacional promoveria essa harmonização e ele via essas duas classes em 

ascensão como suas principais bases de apoio. Dessa maneira, negociava com as 

aspirações do operariado urbano, ouvindo as suas reivindicações, ao mesmo tempo em 

que defendia uma forte presença do capital estatal para o desenvolvimento da indústria 

nacional, que estaria interessada em defender a política nacionalizante/interventora de 

seu governo. Os dois principais eixos de seu governo consistiam na defesa e ampliação 

da legislação trabalhista (que também estava ampliando a participação dos 

trabalhadores) e defesa do nacionalismo econômico. Como já visto, a classe operária e 

industrial eram tidas como pilares de seu governo que estariam interessadas em manter 

uma “aliança entre classes” em prol do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ao 

mesmo tempo, Vargas não rompeu com as classes latifundiárias, e tendia a incorporar 

os seus interesses nas práticas governamentais (Vargas tinha em mente a extensão da 

legislação trabalhista urbana para o trabalhador rural, mas nunca colocou essas idéias 

em prática para não confrontar com os interesses agrários). 

 A UDN era contra a intervenção do Estado na economia, contra medidas 

nacionalizantes do governo e contra o movimento reivindicatório operário, que era visto 

como “caótico” e “desordeiro” (BENEVIDES, 1981). Enquanto a estabilidade 

econômica e a contenção da inflação não se efetivavam no governo, o movimento 

grevista se fez atuante por melhores salários. O governo trabalhista de Vargas não os 

reprimiu, e a solução defendida por João Goulart diante desse impasse foi a defesa do 

aumento do salário mínimo para neutralizar o movimento grevista, sem jamais negar 

seu direito de participação e reivindicação (pois não era possível reprimir a principal 

base de apoio ao governo).  
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 A UDN não via a política sindical da mesma maneira. João Goulart era visto 

como o insuflador e o provocador da luta de classes no Brasil. Para ela, a velha fórmula 

política de calar a voz da classe operária “ignóbil” era sempre a melhor alternativa. 

Todas as medidas do governo Vargas favoráveis à classe operária eram vistas como 

“demagógicas” e toda a população brasileira era refém de um governo que só assumiu o 

poder pela “compra” e “manipulação” de uma classe, feita pelo “messias-charlatão” 

Getúlio Vargas.  

 Os udenistas agregaram as aspirações de uma classe negligenciada pela política 

trabalhista: a classe média (SKIDMORE, 2010, p.154), que ficou aterrorizada com a 

proposta de aumento de 100% de aumento do salário mínimo feita por João Goulart, 

diante de crescente inflação e onda reivindicatória. A classe média ficou escandalizada 

com a proposta, vista como uma afronta, pois as mesmas achavam que o nível de vida 

do operário não devia se aproximar ao nível que elas ocupavam. A síntese dessa 

insatisfação é encontrada no “Memorial dos Coronéis”. A UDN lutou sistematicamente 

pela saída de João Goulart do Ministério do Trabalho, que pediu demissão em fevereiro 

de 1954, sendo substituído pelo burocrata ministerial Hugo de Faria.  

 Mesmo após a saída de Jango, a oposição ao governo Vargas continuou 

intransigente, acusando Vargas de corrupto, com um discurso moralista típico da UDN. 

Vargas, segundo Skidmore (2010, p.167), continuou sua política nacionalista, enviando 

ao Congresso o projeto de lei de criação da ELETROBRÁS, uma estatal que 

preencheria a produção de eletricidade insuficiente das empresas estrangeiras. Em 1° de 

maio, dia do Trabalho, Vargas anunciou o aumento salarial de 100%, em um discurso 

elogioso ao ex-ministro do Trabalho, João Goulart, proporcionando ganhos reais às 

classes trabalhadoras (SKIDMORE, 2010, p.169). A implacável oposição a essas 

medidas, juntamente com movimentos conspiratórios contra o presidente, exigindo a 

sua renúncia, provocou o suicídio de Vargas. Antes de tal ato, ele entregou nas mãos de 

João Goulart um envelope. Dento dele, aberto após o suicídio, havia a sua Carta-

Testamento, que se tornou um símbolo da ideologia trabalhista no Brasil. 

 Após o suicídio de Vagas, uma multidão de trabalhadores saiu às ruas desoladas 

pelo acontecido e enfurecidas com os opositores de Getúlio Vargas, que eram vistos 

como os principais responsáveis pelo seu suicídio
54

. Um grande alvo era Carlos 

Lacerda, dono do jornal Tribuna da Imprensa, e membro combativo da UDN ao 

governo Vargas.  
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 Uma descrição desses acontecimentos é encontrada no capítulo 3 de Ferreira (2005). 
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 O lugar de Vargas na presidência foi assumido pelo seu vice, Café Filho. 

Finalmente a UDN e os opositores de Vargas chegaram ao poder, ocupando importantes 

ministérios
55

. O ministro da Guerra de seu governo foi o general Lott, um oficial de 

centro. O Ministério do Trabalho foi ocupado por Alencastro Guimarães, dissidente do 

PTB, que proibiu seus membros de participarem do governo (SKIDMORE, 2010, 

p.180).  

  

3.4.4. O prestígio político do trabalhismo pós-Vargas 

 

 Nas eleições de três de outubro de 1954, quase dois meses após o suicídio de 

Vargas, o PTB conseguiu importantes resultados eleitorais, repetidos e consolidados nas 

eleições posteriores
56

, revelando a consistência do legado varguista junto ao eleitorado, 

bem como a ascensão do novo estilo predominante dentro do PTB, sob o comando de 

João Goulart. Nas eleições de 1955, a parceria entre o PSD e o PTB é exitosa, e elege 

Juscelino Kubitschek (PSD) para a presidência com 36% , contra 30% do udenista 

Juarez Távora (SKIDMORE, 2010, p.185).  

 João Goulart, herdeiro político de Getúlio Vargas, conquistou mais votos para a 

vice-presidência (3.591.409 votos) do que Juscelino Kubitschek (3.007.411 votos) 

(SKIDMORE, 2010, p.186). Mais uma vez, assim como nas eleições de 1950, a 

oposição reunida ao redor da UDN revela a sua face autoritária e golpista, não 

reconhecendo o resultado do pleito, contestado pelos argumentos de que Juscelino e 

Jango foram eleitos com o apoio dos comunistas, ilegais na época, além de não terem 

alcançado a maioria dos votos. Os votos, segundo Skidmore (2010, p.186), citando o 

anúncio da “Cruzada Brasileira Anticomunista”, seriam inválidos, pois o eleitorado era 

formado pela “massa ignorante, sofredora, desiludida, trabalhada pela mais sórdida das 

demagogias e envenenada pela propaganda solerte do Partido Comunista”. Café Filho, 

em meio à crise que contestava a vitória de Juscelino e Jango, adoeceu, e seu lugar foi 

ocupado pelo presidente da Câmara Carlos Luz. Este, por sua vez, estava mancomunado 

com os conspiradores que contestavam o resultado das eleições. Diante dessas 

circunstâncias, o ministro da Guerra, general Lott, deu um golpe militar preventivo para 

garantir a posse de Juscelino e Jango (SKIDMORE, 2010, p.191). 
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 Para o Ministério da Agricultura, Café Filho convidou seu amigo, o então governador do Paraná, Bento 

Munhoz da Rocha Netto. 
56

 Conforme visto no capítulo 1, o PTB foi o partido que mais cresceu entre os anos de 1950 e 1964. 
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3.5. O MINISTÉRIO DO TRABALHO NO GOVERNO JUSCELINO KUBITSCHEK 

 

 Juscelino Kubitschek assumiu o governo pautado em um programa de 

desenvolvimento e aceleração da industrialização do país. Para isso, convocou um 

ministério composto majoritariamente de membros do seu partido, o PSD, buscando 

estabilidade política e apoio de todas as classes. O PTB, além do Ministério do 

Trabalho, queria ocupar o Ministério da Agricultura, com o objetivo de inserir pautas de 

Reforma Agrária e extensão da legislação trabalhista ao campo. No entanto, segundo 

Delgado (1989, p.170), os conservadores do PSD foram contra tal acordo. De acordo 

com a mesma autora, Juscelino protegeu e manteve a estrutura fundiária vigente 

defendendo os interesses da classe que apoiava ele e o seu partido, ou seja, os 

latifundiários
57

.  

 Quanto à ocupação do Ministério do Trabalho, o PTB se manteve no cargo 

durante os anos do governo JK, tendo o vice-presidente, João Goulart, como o grande 

intermediador entre Estado e Sindicatos. Para Delgado (1989), JK se esforçou em evitar 

que a ala mais reformista do PTB assumisse o controle do Ministério do Trabalho e 

contou com a colaboração de João Goulart. Este colocou em prática a política de 

“conceder para conter”, defendendo a majoração dos salários, a extensão da rede de 

distributivismo sindical (distribuição de verbas e recursos para sindicalistas vinculados 

ao PTB, postos do Ministério do Trabalho, IAPs) a fim de conter greves e antagonismos 

sociais, criando um clima de estabilidade e colaboração entre as classes. Juscelino tinha 

interesse nisso para poder colocar em prática sua política de industrialização, integração 

nacional, utilizando-se de empréstimos internacionais e incentivando a entrada de 

capital estrangeiro na economia nacional
58

. Buscou uma aliança parlamentar entre a 

UDN, o PSD e o PTB, distribuindo ministérios aos mesmos (D’ARAÚJO, 1996, p.123-

124). Ao mesmo tempo, quis agradar todas as classes, silenciando-se quanto ás reformas 

na estrutura agrária (que se revelava urgente e visível, especialmente com a ascensão 

das Ligas Camponesas nos anos do seu governo) e contendo as reivindicações operárias 
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 Segundo Maria Celina D’Araújo (1996, p.115), foi principalmente devido aos projetos diferentes do 

PTB e do PSD na questão agrária que começaram a se deteriorar as relações entre ambos, especialmente 

quando o PSD foi contra o Projeto de Lei n° 4264, de 1957, que viria a ser o Estatuto do Trabalhador 

Rural proposto pelo PTB. 
58

 Segundo Octávio Ianni (1978, p.66), o governo Juscelino Kubitschek ao mesmo tempo em que 

conciliou a “política de massas”  características do que o mesmo autor denomina de “modelo getuliano”, 

realizou também um programa de desenvolvimento econômico baseado na internacionalização, 

associando capitais estrangeiros e nacionais, que se aproxima dos modelo que se instalou no pós 1964. 
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(apesar do avanço dos grupos reformistas dento do PTB e dos sindicatos. Dessa 

maneira: 

 

“as contradições inerentes ao projeto desenvolvimentista de JK- 

internacionalização da economia, apesar de um discurso 

nacionalistas, queda do salário real e concentração de renda, processo 

inflacionário crescente e queda do nível de vida dos assalariados 

urbanos- foram fatores que, aos poucos, minaram os efeitos da 

política conciliatória e cooptativa implementada por Jango. A 

impossibilidade de neutralizar os efeitos negativos desses fatores, 

revelou-se sob a forma de uma aguda crise econômica e política, no 

mandato presidencial subseqüente ao de JK. Já no final do 

qüinqüênio juscelinista, eclodiram greves, conflitos sociais e 

trabalhistas, revestidos por uma roupagem reformista (DELGADO, 

1989, p.191) 

 

 A queda de popularidade de JK influiu muito nas eleições de 1960, culminando 

na vitória de Jânio Quadros para a presidência da república. Seu governo aprofundou a 

crise política e econômica no Brasil e causou a renúncia de seu mandato seis meses 

depois de sua posse. Sua renúncia gerou a “Crise da Legalidade” da posse de seu vice-

presidente, João Goulart, que só foi aceita com a “solução parlamentarista”. Veremos 

esse contexto sócio-histórico no próximo capítulo, nesse momento nos deteremos na 

continuação das gestões no Ministério do Trabalho no período parlamentarista e 

presidencialista de João Goulart. 

 

3.6.  O MINISTÉRIO DO TRABALHO NO PERÍODO PARLAMENTARISTA DO 

GOVERNO JOÃO GOULART 

 

 No gabinete Tancredo Neves, Franco Montoro ocupou a pasta do trabalho, 

permanecendo até junho de 1962, ocasião da renuncia de todo o gabinete (GOMES, 

2007a, p.61). Nesse período, Montoro formou uma comissão de elaboração da lei que 

instituía o salário-família. O início do período parlamentarista foi também caracterizado 

por uma intensa mobilização sindical que começou a ganhar força com as greves de 

categorias unificadas pelo Plebiscito pela volta do presidencialismo e a exigência de 

reformas de base pelo movimento sindical. Segundo Delgado (1986), o ano de 1961 foi 

caracterizado por uma luta em prol de uma organização sindical nacional, que viria a ser 

o CGT. A autora afirma que esse momento foi favorável ao crescimento das 

reivindicações trabalhistas, pois uma das conseqüências da política de desenvolvimento 

adotada por Juscelino Kubitschek consistiu no rebaixamento do salário real das classes 
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trabalhadoras. Carlos Lessa (1982, p.127) afirma que essa situação piorou no governo 

João Goulart, que sentiu ainda mais os efeitos da política econômica dos anos JK, ainda 

que o governo João Goulart tenha se caracterizado pelo avanço nos direitos trabalhistas 

(salário-família, 13° salário, diminuição da idade de aposentadoria e desenvolvimento 

das organizações sindicais)  

 Sucedendo as greves gerais, pela posse do Goulart (agosto de 1961), o 

movimento sindical se deparou com uma inclinação cada vez maior em direção ao 

reformismo e ao nacionalismo. Um dos acontecimentos mais representativos desse 

processo foi a eleição para a CNTI. Segundo Delgado (1986, p.52) foi um fato muito 

importante a queda dos ministerialistas liderados por Diocleciano de Holanda 

Cavalcanti, que foram derrotados pela aliança PTB-PCB, encabeçada por Clodsmidt 

Riani. Esta chapa defendia o 13° salário, a participação dos trabalhadores no lucro das 

empresas, o salário-família, o direito de greve e autonomia sindical, férias de 30 dias, 

entre outras reivindicações. A vitória dessa chapa foi muito importante para o sustento 

do futuro CGT, por se tratar da maior confederação sindical dos trabalhadores, e 

contava com Dante Pelacani e Hércules Correia (DELGADO, 1986, p.53). 

 Depois da renúncia do gabinete Tancredo Neves, houve uma greve exigindo um 

gabinete nacionalista. Ela teve como conseqüência a nomeação de Hermes Lima para o 

Ministério do Trabalho.  

 Em 1962, o movimento reivindicatório se amplia, e com ele a crescente 

influencia do grupo Compacto do PTB e dos comunistas no movimento sindical 

(DELGADO, 1986, p.53). Nesse ano, realiza-se outra grande greve pelo plebiscito 

(setembro), a aprovação do 13° salário e a fundação do CGT. 

 O movimento sindical urbano, com a luta pela posse de Goulart, amadureceu 

enquanto classe e organização (BANDEIRA, 2010, p.167). Segundo Delgado (1986, 

p.39), a criação de entidades sindicais como o CGT indica uma iniciativa de criação de 

uma estrutura sindical mais autônoma em relação ao Ministério do Trabalho. O CGT 

surgiu de um momento de instabilidade política caracterizada por mobilizações 

populares em prol de mudanças econômicas e políticas no Brasil, em um momento de 

grande politização do país. 

 Segundo Delgado (1986), com a fundação do CGT, as pautas do movimento 

sindical superaram o exclusivismo das lutas econômicas corporativas, incorporando 

questões políticas no movimento grevista. Lutas em prol da melhoria salarial durante o 
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governo Goulart (fases parlamentarista e presidencialista) andarão juntas com as pautas 

reformistas.  

 Em novembro de 1962, o ministro do Trabalho João Pinheiro Neto apresentou 

novos índices para o salário mínimo, que não satisfez os líderes sindicais (DELGADO, 

1986, p.60). Estes, porém, não fizeram maiores esforços no sentido de lutar por maiores 

índices salariais porque estavam muito envolvidos com a campanha em prol do 

presidencialismo, que daria plenos poderes para João Goulart pôr em prática as 

prometidas reformas de base. No entanto, Delgado (1986, p.60) acrescenta que estas 

lutas não incluíam a pauta para a democratização da estrutura sindical. 

 Outro fato de importância para o Ministério do Trabalho no período 

parlamentarista foi a criação da SUPRA (Superintendência de Política Agrária), em 

outubro de 1962, um órgão que, juntamente com a pasta do trabalho, incentivava a 

sindicalização rural no campo. Esse movimento inicial deve-se em grande parte à 

iniciativa do ministro João Pinheiro Neto, que se torna superintendente da SUPRA na 

fase presidencialista do governo João Goulart.  

 Após lutas populares em prol do presidencialismo, João Goulart assumiu a 

presidência com plenos poderes (veremos isso com mais atenção no capítulo seguinte). 

O seu primeiro ministro do Trabalho na fase presidencialista do seu governo foi Almino 

Affonso, um dos membros do Grupo Compacto do PTB, conforme veremos adiante. 

 

3.7. O MINISTÉRIO DO TRABALHO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES 

DO GOVERNO PRESIDENCIALISTA DE GOULART: O PERÍODO ALMINO 

AFFONSO E O GRUPO COMPACTO DO PTB 

 

 Almino Affonso, do PTB de São Paulo, foi o primeiro ministro do Trabalho da 

gestão presidencialista do governo João Goulart. Foi um dos principais expoentes do 

Grupo Compacto do PTB. Para entendermos o que esse grupo representou para o PTB e 

o seu relacionamento com o governo Goulart, é necessário nos remetermos às suas 

origens e seu fortalecimento a partir do início dos anos 60. 

 Conforme já visto no capítulo 2, João Goulart foi o grande responsável pela 

união e crescimento do PTB nos anos 50. O partido ganhou nova cara, ampliando o 

diálogo com os dirigentes comunistas nos sindicatos (especialmente após o fim das 

intervenções e o reconhecimento de eleições sindicais, que passaram a ser livres e sem a 

interferência do Ministério do Trabalho, a partir do governo democrático de Vargas), 
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consolidando a corrente em torno do próprio João Goulart dentro do PTB. Essa 

corrente, denominada por Delgado (2001) de “pragmática reformista”, reunia 

características da corrente “getulista pragmática” (mantendo elementos do paternalismo 

getulista no âmbito sindical”, e da corrente “doutrinária trabalhista” (com o ideário de 

reformismo, distributivismo salarial, etc). 

 No período JK, o PTB alcançou grande crescimento, especialmente com a 

distribuição de verbas aos dirigentes sindicais ligados ao partido, que tiveram influência 

fortalecida (DELGADO, 1989, p.201). João Pinheiro Neto (1977, p.42), em 

depoimento, confirma que grande parte da clientela eleitoral do PTB se fazia na base da 

previdência social, ainda que essa não fosse a forma mais correta de fazer política. 

 O PTB era um partido que reunia o reformismo, ao mesmo tempo o clientelismo 

e o centralismo (Goulart controlava concorrentes e dissidentes do PTB enquanto era 

presidente da legenda). No âmbito sindical, buscava diálogo com todos os líderes, ao 

mesmo tempo em que buscava um relativo controle para manter a estabilidade e o não 

afloramento do movimento grevista.  

 Essa situação começa a se modificar no final dos anos 50, quando a ala 

reformista do PTB cresce juntamente com sua ala sindical, formado por políticos mais à 

esquerda de Jango, então vice-presidente de JK. Jango vinha adotando, para esses 

grupos, uma linha “conservadora e fisiológica” (DELGADO, 1989, p.205). Esse grupo 

questionava o comando exercido por João Goulart sobre o PTB e desejava o 

aprofundamento da política nacionalista e reformista. João Goulart, até assumir a 

presidência da república, tinha certo controle sobre o PTB e os sindicatos, situação esta 

que mudou quando assumiu a presidência (embora exercesse grande influência sobre o 

PTB, a partir desse momento enfrentava maior concorrência de outros grupos). 

 O crescimento do Grupo Compacto do PTB (políticos e sindicalistas com forte 

tendência nacionalista e reformista) se deve por várias razões. A principal delas foi a 

nova lei da previdência social, de 1960. Segundo Kenneth Paul Erickson, essa lei: 

 

“assegurava aos líderes dos sindicatos operários um terço dos postos 

nos conselhos dirigentes de todas as agências de previdência, 

dotando-os assim de maior poder para aumentar sua influência 

política (...) ainda que certos controles tenham permanecido nas mãos 

do governo, os líderes sindicais estenderam sua autonomia” 

(ERICKSON, 1979, p.98-99) 
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 Goulart se deparou com a dissidência de Fernando Ferrari dentro do PTB e o 

avanço cada vez maior do movimento reformista e nacionalista. Boa parte da Frente 

Parlamentar Nacionalista (FPN) era do PTB, e defendia postulados de fortalecimento da 

indústria nacional, intervenção do Estado na economia, monopólio estatal dos recursos 

naturais, regulamentação do capital estrangeiro, combate aos monopólios privados, 

entre outros (DELGADO, 1986, p.206). 

 Na luta pelo presidencialismo, Goulart afirmava seu compromisso com o 

nacionalismo e as reformas estruturais. Conforme Delgado (1989, p.212) indica, as 

esquerdas (CNTI, CGT, PUA, UNE, FMP, etc), ainda que diferentes entre si juntaram-

se na luta pela posse (1961) e pelos poderes presidenciais de Goulart, que cumpriria tais 

reformas no regime presidencialista. Assim que Goulart assumiu o poder, as esquerdas 

cobravam insistentemente o compromisso de Goulart com as reformas. 

 Assim, o PTB nos anos 60 se dividia entre “pragmáticos reformistas” 

(DELGADO, 2001) ou “reformistas moderados” (DELGADO, 1989), composto por 

San Tiago Dantas, João Goulart, entre outros e os “reformistas radicais” (DELGADO, 

1989), composto por líderes como Leonel Brizola, Sérgio Magalhães e Almino Affonso 

(Almino era recém ingresso do PTB, sua militância não teve, portanto, conexão direta 

com a linha getulista do PTB).  

 João Goulart, ao mesmo tempo em que buscava estabilização, crescimento 

econômico e redução da inflação com o Plano Trienal, no início do seu governo 

presidencialista (e adotando uma política de desagrado aos setores de esquerda), 

pleiteava também uma maior aproximação com as esquerdas, com a nomeação de um 

autêntico representante do Grupo Compacto, ou seja, Almino Affonso, para a pasta do 

Trabalho. João Goulart, nessa fase, procurava agradar as classes sociais (empresariado, 

trabalhadores urbanos e rurais) que acreditava constituir a base progressista da 

sociedade brasileira que se beneficiariam das reformas sociais. Buscava, antes de tudo, 

um governo de conciliação. A intenção de João Goulart, ao nomear Almino Affonso, 

era colocar à frente da pasta do Trabalho um homem que tinha confiança da esquerda 

para conter o movimento trabalhista, enquanto adotava o Plano Trienal para tentar 

reverter a crise econômica (ERICKSON, 1979, p.119). 

 Almino Affonso era o líder do PTB na Câmara Federal durante o período 

parlamentarista e era líder do Grupo Compacto. João Goulart chamou-o para ocupar a 

pasta do trabalho. Segundo Maria Celina D’Araújo (1996, p.15), procurou desarticular 

pelegos e montar uma rede de lideranças alternativa à montada por João Goulart 
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anteriormente, para fortalecer a luta por reformas de base. Almino Affonso, em 

entrevista dada à Ângela Maria de Castro Gomes (2007a) afirma que sua gestão foi 

caracterizada pela assinatura do Estatuto do Trabalhador Rural, a intensificação da 

sindicalização rural com intermédio da SUPRA e moralização dos Institutos de 

Previdência (IAPs), combatendo o empreguismo, nomeando concursados no lugar de 

petebistas, porque estes estavam em uma política de corrupção e subutilização dos 

recursos. Nessa mesma entrevista, Affonso declara que lutou contra a verticalização dos 

sindicatos prevista pela CLT (que impossibilitava a horizontalidade) e o Plano Trienal, 

pois “as reformas que nele estavam inseridas através dele jamais se realizariam (...)os 

trabalhadores entraram em luta aberta contra essa política e eu os apoiei” (GOMES, 

2007a, p.169. Affonso também declara que não consultava João Goulart quando tomava 

as suas decisões no Ministério do Trabalho. 

 Por ser do Grupo Compacto do PTB, Affonso contestava o estilo conciliatório de 

João Goulart. Ambos entravam em conflito constantemente. Segundo Gomes (2007a, 

p.63), o ministro do Trabalho descontentou Goulart quando reconheceu a legalidade do 

CGT e na ocasião em que recusou a conter uma greve geral visando pressionar o 

governo para a realização de reformas. 

 A primeira tentativa feita por Jango para afastar Affonso do Ministério do 

Trabalho foi feita em abril de 1963, provocando uma reação das esquerdas 

(ERICKSON, 1979, p.122). Almino Affonso acabou sendo substituído em junho de 

1963, dando lugar ao petebista paranaense Amaury de Oliveira e Silva. Sua gestão será 

analisada mais profundamente no último capítulo desse trabalho. 
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4. O GOVERNO JOÃO GOULART: CONTEXTO GERAL DO PERÍODO 

PARLAMENTARISTA E PRESIDENCIALISTA 

 

 Este capítulo tem a intenção de contextualizar o governo João Goulart, as 

condições de sua ascensão, os grupos que contestavam a sua posse e seus opositores, o 

seu projeto de reformas de base, a sua ligação com o movimento sindical e o 

movimento grevista, fazendo-se uma discussão acerca da inadequação do conceito de 

populismo para definir a relação entre Estado e sindicatos. Também haverá uma 

exposição do Plano Trienal, bem como os fatores que contribuíram para o fracasso de 

seus objetivos, relacionando isso com a reforma ministerial de junho de 1963, a reforma 

que colocou Amaury Silva a frente do Ministério do Trabalho. 

 

 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA ASCENSÃO DE JOÃO GOULART À 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 

4.1.1 As eleições de 1960 

 

 Nas eleições de sucessão de Juscelino Kubitschek, a chapa PSD-PTB se manteve 

unida em torno da candidatura de Lott (conforme já visto, um militar legalista que 

garantiu a posse de JK e Jango em 1955). Foi candidato a presidência pelo PSD 

(embora ele se definisse apartidário), enquanto João Goulart novamente disputou a vice-

presidência pela legenda do PTB. Essa chapa integrava todos os nacionalistas de 

esquerda, legalistas e incluía também a Frente Parlamentar Nacionalista
59

. A outra 

candidatura tinha o nome de Jânio Quadros, que se declarava apartidário, antipartidário 

e acima dos partidos políticos. Quadros era ex-vereador e ex-prefeito da cidade de São 

Paulo, ex-governador do estado de São Paulo e então deputado federal pelo PTB 

paranaense. Quadros tinha o apoio da UDN e do PDC, e sua candidatura se destinava ao 

eleitor de todas as classes com o discurso moralizador contra a corrupção ao estilo da 

UDN, ao mesmo tempo em que defendia o combate a inflação e a injustiça social. Jânio 

                                                           
59

 A Frente Parlamentar Nacionalista (FPN) incluía parlamentares de vários partidos (especialmente o 

PTB). Tinha em seu programa bandeiras como o fortalecimento da indústria nacional, a intervenção do 

Estado na economia, o monopólio estatal de recursos naturais, a regulamentação dos capitais estrangeiros 

e seus lucros excessivos, a luta contra os monopólios privados e o combate à extrema pobreza 

(DELGADO, 1989, p.206) 
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Quadros tinha mais apelo e carisma do que Lott, e venceu a eleição com 48% dos votos, 

contra os 28% obtidos por Lott (SKIDMORE, 2010, p.233). Nas eleições para vice-

presidente, o escolhido novamente foi João Goulart, pela chapa de oposição a Jânio 

Quadros, derrotando o udenista Milton Campos e o dissidente do PTB Fernando Ferrari. 

  

4.1.2. O governo Jânio Quadros: Características Gerais e Crise Política 

 

 O ministério de Jânio Quadros era composto de udenistas e líderes de partidos 

pequenos com atuação política antigetulista (SKIDMORE, 2010, p.234). Seus primeiros 

meses de mandato foram caracterizados por políticas de combate à inflação, com 

pesadas críticas à política econômica do governo anterior, que segundo Quadros, causou 

dívida externa e inflação. Quadros congelou os salários, enquanto a inflação aumentava, 

e a sua política econômica fracassava. Isso gerou queda na sua popularidade. O governo 

Jânio Quadros também foi caracterizado por medidas polêmicas de cunho moralista e 

pela defesa de uma política externa independente. A ambigüidade característica de seu 

governo causou o seu isolamento por grande parte dos políticos que o apoiavam e 

críticas de amplos setores ao seu governo. Jânio Quadros, que se declarava “acima dos 

partidos políticos” renunciou à presidência da república no dia 25 de agosto de 1961. Na 

ocasião, João Goulart, seu vice, encontrava-se em viagem oficial à China. Sua renúncia 

não repercutiu manifestações de apoio popular para que não renunciasse ou voltasse à 

presidência (SKIDMORE, 2010, p.250) e instalou uma grave crise política no Brasil. 

Seus ministros militares não aceitaram a posse de João Goulart, que se encontrava no 

exterior. De acordo com Caio Navarro de Toledo (1983, p.11), os ministros militares 

desaconselharam o retorno de Goulart e estavam decididos a detê-lo no momento em 

que pisasse em território nacional, ao mesmo tempo em que a imprensa conclamava os 

militares a tarefa de assumir o poder. Para os militares e os setores civis/políticos 

golpistas, João Goulart na presidência levaria o país ao caos, anarquia e luta civil 

(TOLEDO, 1983, p.12). Acusavam João Goulart de ser agitador sindical, de dar cargos 

aos comunistas e elogiar a China, podendo até “infiltrar comunistas” nas Forças 

Armadas (SKIDMORE, 2010, p.252). 

 Por outro lado, haviam os que defendiam a posse de Jango. Nas Forças 

Armadas, o maior exemplo de defensor da legalidade foi novamente o Marechal Lott, o 

que provocou a sua prisão pelo ministro da Guerra (SKIDMORE, 2010, p.252). Isso 

desencadeou uma cisão no Exército entre golpistas e legalistas. O movimento em prol 
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da Legalidade ganhou consistência com a atuação do então governador do Rio Grande 

do Sul, Leonel Brizola (petebista e cunhado de João Goulart), que determinou a 

instalação de uma rede de emissoras de rádio em prol da posse de Jango conhecida 

como “Cadeia da Legalidade”. Segundo Toledo (1983, p.18), apesar da repressão, várias 

manifestações populares lideradas pelos sindicatos ocorreram nesses dias, bem como 

greves políticas de setores dos transportes, bancários, metalúrgicos, portuários unidos 

em uma greve nacional liderada pela CGG (Comando Geral da Greve, futuro CGT) em 

prol da legalidade agitaram o país. Como bem coloca Skidmore (2010. p.254), a 

contestação a posse de Jango era tida como um desmerecimento do voto de milhões de 

brasileiros depositados em João Goulart para a vice-presidência da república.  

 No centro dos debates estavam os governadores, líderes da Igreja e boa parte da 

classe média, que apoiavam Goulart “sob observação”, pois este era tido como 

“suspeito”, e poderia instalar uma “República Sindicalista Peronista” no Brasil. Sua 

permanência na presidência dependeria da sua capacidade em manter o equilíbrio 

político (SKIDMORE, 2010, p.254). 

 Diante da divisão do Exército e das manifestações públicas a favor da posse de 

Jango, o Congresso Nacional, sob liderança dos dois grandes partidos conservadores 

(PSD e UDN), articularam a “Solução de Compromisso” com a aprovação da emenda 

que instituiria o sistema parlamentarista no país, com 236 votos a favor e 55 contra 

(TOLEDO, 1983, p.19). João Goulart aceitou a “solução” que restringia os seus poderes 

e transformaria seus ministros eleitos pelo Congresso Nacional em detentores de boa 

parcela de poder.  

  

4.2. GOVERNO PARLAMENTARISTA DE JOÃO GOULART: DIFICULDADES 

ECONÔMICAS E INSTABILIDADE POLÍTICA 

 

 O nascente sistema parlamentarista estava fadado ao fracasso, pois ele não 

reuniria forças para encarar a crise econômica herdada dos anos JK, caracterizada pelo 

endividamento externo e pelo crescimento da inflação. Esta tendia a se aprofundar. De 

acordo com Caio Navarro de Toledo (1983), o governo JK iniciou o descompasso entre 

o crescimento do setor industrial e o da agricultura, essa última cresceu 4,3%, taxa 

inferior a outros períodos. O crescimento industrial gerou aumento da população urbana 

e do poder de compra dos assalariados. Isso acentuou a demanda por alimentos. A 

produção agrícola para o mercado interno era insuficiente para atender essa demanda, 
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que levou a “crises de abastecimento, gerando inquietações sociais e movimentos 

reivindicatórios de grande extensão nos campos e nas cidades” (TOLEDO, 1983, p.24). 

A solução para este problema, na visão dos trabalhistas, residia na estabilização 

econômica (crescimento e contenção da inflação) aliada a reformas estruturais no Brasil, 

que resolveriam as contradições do desenvolvimento industrial que vinha sendo 

colocado em prática até então. 

 Goulart aceitou a “solução” parlamentarista e tomou posse
60

 no dia 7 se 

setembro de 1961, com um discurso de respeito à ordem constitucional, com ênfase na 

“harmonia e na união” pela luta em prol da emancipação econômica contra o 

subdesenvolvimento. Nesse mesmo discurso de posse, Goulart agradece a Ranieri 

Mazzilli, às Igrejas, especialmente a Católica, às Forças Armadas, que “permaneceram 

fiéis ao espírito de democracia e devotaram a proteção da ordem jurídica” (GOULART, 

2010, p.11), ao poder judiciário, aos governadores, à imprensa, aos trabalhadores e às 

“forças de produção (...) que se colocaram ao nosso lado, por saberem que somos fator 

de equilíbrio, harmonia e conciliação no jogo das tensões sociais” (GOULART, 2010, 

p.11). Para Goulart, estava na ordem do dia, acima de tudo, provar para as Forças 

Armadas e às demais “classes produtoras” (empresariado e latifundiários) que o seu 

governo não iria instalar uma “República Sindicalista” no Brasil, e não representava 

ameaça à essas classes, procurando demonstrar sua boa vontade em assumir o governo 

destituído de poderes presidenciais, além do poder de negociação entre classes e a 

movimentação política que estas exerciam. 

 O primeiro ministério parlamentarista foi o gabinete do primeiro-ministro 

Tancredo Neves, com duração de nove meses. Segundo Edgard Carone (1985, p.173), o 

gabinete era composto de uma coalizão conservadora, com 6 ministérios para o PSD, 2 

para a UDN, 2 para o PTB e 1 para o PDC. O programa de reformas sociais previstos 

pelo gabinete era composto de pontos como o reajustamento de salários, reforma 

agrária, defesa da indústria, regulamentação das remessas de lucros para o exterior, 

reforma educacional, bancária, fiscal e monetária. Porém, a ação do gabinete foi 

limitada pelo Congresso Nacional (CARONE, 1985, p.173).  

 Durante a fase do gabinete de Tancredo Neves, Goulart defende a necessidade 

de realização de reformas sociais, em especial a agrária. Para Goulart (2010, p.15), o 
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 Goulart, em grande parte, deve sua posse aos movimentos que compõe a sua base, em especial pela 

greve geral de conteúdo político deflagrada pelo futuro CGT em prol da defesa de sua posse legal. 

Segundo Delgado (1986, p.52), essa e outras greves unificaram várias categorias em torno de um objetivo 

(a posse de Goulart) e fortaleceu a consolidação de uma liderança sindical unificadora: o CGT.  
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crescimento econômico brasileiro era dificultado por uma estrutura agrária atrasada e 

arcaica. Os problemas econômicos brasileiros não seriam resolvidos sem uma mudança 

na agricultura, que consistiram na distribuição de terras aos que nela trabalham. No 

universo de 12 milhões de agricultores, 10 milhões cultivavam em terras que não eram 

proprietários e viviam à margem da sociedade, sem escolas, assistência médica, etc. 

Segundo Goulart, isso fazia com que essas populações abandonassem o campo e 

vivessem em favelas urbanas. A realização de reforma agrária desenvolveria a 

agricultura, que se tornaria racional e mecanizada. Para isso, era necessária a mudança 

na Constituição de 1946, que previa a desapropriação de terras por interesse social, mas 

essa seria somente com indenização prévia e em dinheiro. Goulart e os trabalhistas 

consideravam isso impossível, pois assim o Estado se tornaria refém dos preços da 

especulação de terras e não poderiam realizar uma reforma agrária efetiva se esse artigo 

na Constituição não fosse modificado. O que os mesmos defendiam era a indenização 

por títulos da dívida pública com pagamento em longo prazo.  

 O gabinete Tancredo Neves não conseguiu conter a inflação e os conflitos 

sociais que se exacerbaram com esse processo (BANDEIRA, 2010, p. 149). Seu 

gabinete também foi caracterizado pelo restabelecimento das relações diplomáticas com 

a União Soviética e pelo reconhecimento de Cuba no plano da política externa, medidas 

que se devem em grande parte, a ação do seu ministro das Relações Exteriores, San 

Tiago Dantas. Esse ministério também foi caracterizado pela nacionalização de algumas 

empresas estrangeiras
61

, medida que desagradou os Estados Unidos. Esse país encarou 

isso como um “passo atrás” para o Brasil e os seus planos dentro da Aliança para o 

Progresso (TOLEDO, 1983, p.28).  

 Em abril de 1962, João Goulart viajou para os Estados Unidos na ocasião de 

realização de uma conferência sobre a Aliança para o Progresso, em Nova York. Nessa 

ocasião, Goulart tenta uma aproximação com os Estados Unidos, um país que oferece 

ao mundo: 

 

“o exemplo de uma economia organizada e plenamente desenvolvida. 

Mas, se isso foi possível pelo trabalho e alto nível de cultura de seu 

povo, não se deve esquecer também o papel preponderante que suas 

leis para isso exerceram. O Brasil procura atualmente rever, sem 

ideias preconcebidas, como em breve ficará demonstrado, a sua 
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 Segundo Toledo (1983, p.27), as relações entre os Estados Unidos e o Brasil sofreram um sério abalo 

quando Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, desapropriou os bens da Companhia 

Telefônica Nacional no seu estado, subsidiária da International Telephone and Telegraph (ITT). 



77 

 

legislação sobre repressão ao abuso do poder econômico, e elaborar o 

estatuto do capital estrangeiro. O Governo brasileiro está interessado 

em manter um clima de confiança e de tranquilidade para os que, 

visando à obtenção de lucros lícitos, se dispuserem a levar capitais de 

fora para aplicar no desenvolvimento econômico do nosso país. 

Legislar sobre o capital estrangeiro, como, agora, mais uma vez, 

pretendemos fazer no Brasil, não significa dificultar, embaraçar ou 

hostilizar as atraentes possibilidades de aplicação que em nossas 

áreas de atividade existem para esse capital. Ao Brasil só não 

interessa o capital predatório ou meramente especulador, porque este 

enriquece o seu investidor à custa dos sacrifícios do povo (...).Quero 

assumir a responsabilidade de dizer que o Brasil continua 

apresentando as melhores e excepcionais condições para aplicação e 

expansão da iniciativa privada alienígena.” (GOULART, 2010, p.32) 

 

 Nesse discurso, percebe-se que Goulart não queria hostilizar o capital 

estrangeiro, e sim regulamentar esses capitais, em nome da soberania nacional e do 

pleno desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

 O gabinete Tancredo Neves pediu demissão em junho de 1962. Isso se deve 

principalmente ao fato de seus membros precisarem se candidatar nas eleições de 

outubro de 1962 e das pressões do movimento operário, segmentos do exército e outros 

grupos para o retorno do regime presidencialista (CARONE, 1986, p.186). 

 O ministro das Relações Exteriores, San Tiago Dantas, foi o indicado de João 

Goulart para presidir o novo gabinete. Seu nome, porém, foi vetado pelo PSD e pela 

UDN, principalmente devido aos seus atos em prol de uma política externa 

independente, realizada anteriormente (TOLEDO, 1983, p.32). Goulart então apresenta 

outro nome, o presidente do Senado Auro Moura Andrade, do PSD, considerado anti-

reformista pelas esquerdas e pelos sindicatos organizados em torno do CGG (Comando 

Geral de Greve). O CGG organizou a greve de julho de 1962, encabeçada por líderes 

sindicais trabalhistas (Clodsmith Riani, Benedito Cerqueira) e comunista (Osvaldo 

Pacheco, Hércules Correia, Roberto Morena) com cunho eminentemente político, em 

prol de um gabinete nacionalista e democrático, comprometido com as reformas. O 

movimento foi exitoso, pois conduziu a renúncia de Auro Moura Andrade do cargo de 

Primeiro Ministro e conduziu a nomeação de Hermes Lima ao Ministério do Trabalho 

(DELGADO, 1986, p.57). 

 O novo gabinete foi presidido por Brochado da Rocha (PSD), com orientação 

reformista e de centro, e durou apenas dois meses. Sua principal medida consistiu em 

enviar ao congresso a antecipação do Plebiscito para o dia 07 de outubro de 1962, dia 

das eleições de renovação do legislativo e alguns governadores de estados. O congresso 
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não aprovou essa iniciativa e uma nova greve geral foi decretada pelos sindicatos em 

prol da realização do plebiscito. Segundo Delegado (1986, p.58), as principais 

categorias envolvidas eram a dos operários navais, aeroviários, ferroviários, portuários, 

gráficos, petroleiros e têxteis. A greve foi exitosa, e o plebiscito ficou marcado para o 

dia 06 de janeiro de 1963, além das conquistas de revisão dos salários mínimos. A 

greve, segundo Toledo (1983, p.34) ainda pressionava a regulamentação da lei de 

remessas de lucros pelo executivo. 

 Outra iniciativa do gabinete Brochado da Rocha consistia na aprovação pelo 

Congresso para que os ministros pudessem legislar, através de decretos, as reformas de 

Base, remessas de lucros, regulamentação do direito de greve, entre outras medidas, 

porém tanto o PSD quanto a UDN não aceitaram tal proposta (TOLEDO, 1983, p.35) 

Após o ocorrido, Brochado da Rocha pediu demissão. 

 Nesse processo de instabilidade ocorreram eleições em outubro de 1962, 

caracterizadas pelo crescimento eleitoral do PTB, que nesse momento era o partido que 

mais crescia no Brasil e aglutinava em torno de si projetos de reformas estruturais e 

amplos setores da esquerda nacionalista. Segundo Soares (2001), seu crescimento tendia 

a acentuar-se, enquanto partidos de orientação conservadora (UDN e PSD) decaíam. É 

importante esclarecer, porém, que apesar desse processo, a UDN e o PSD eram ainda 

partidos muito fortes e influentes na política nacional, e juntos, faziam contrapeso ao 

PTB. Carone (1985) indica que as eleições de 1962 foram fundamentais para o reforço 

dos golpistas, e essas forças vinham agindo com mais intensidade a partir de 1962, com 

episódios como o ataque à sede da UNE, em janeiro, e ao jornal Última Hora, em 

fevereiro. Nesse ano, fundam-se o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), Esses institutos financiaram 

deputados e governadores como Ademar de Barros (SP) e Ildo Meneghetti (RS), este 

último derrotou o candidato de Brizola (CARONE, 1985, p.186).  

 O gabinete Brochado da Rocha deu lugar ao gabinete Hermes Lima, que foi 

articulado como um governo provisório, pois esperava-se a volta do presidencialismo 

no plebiscito de janeiro de 1963. Segundo Toledo (1983, p.36), o gabinete estava 

comprometido com o objetivo presidencialista, requerido por líderes como Leonel 

Brizola, Juscelino Kubitschek, Cid Sampaio e inclusive udenistas como Magalhães 

Pinto, Juraci Magalhães e Carlos Lacerda. O CGT e a CNTI (Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Indústria) conclamavam o não ao parlamentarismo e o sim ao 

presidente João Goulart e seu projeto de reformas estruturais (TOLEDO, 1983, p.38).  
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 Amplos setores da sociedade brasileira disseram não ao parlamentarismo no 

plebiscito de 06 de janeiro de 1963, numa proporção de 5 votos a 1 (TOLEDO, 1983, 

p.39). O regime parlamentarista era ineficiente do ponto de vista administrativo, a 

Constituição de 1946 era feita para um regime presidencialista, e quase todos 

concordavam que o Brasil precisava de um governo forte para responder à crise 

econômica e política. 

 Chegava ao fim um período de “desgoverno” característico do regime 

parlamentarista, no qual as decisões estavam travadas e todos os setores da sociedade 

brasileira exigiam a solução imediata dos problemas políticos e econômicos 

presenciados no momento. O governo João Goulart seria colocado a prova para 

responder a esses problemas a partir de 1963, iniciando o governo com sérias 

desaprovações por parte do governo dos Estados Unidos, pois durante todo o ano de 

1962, os jornais estadunienses apontavam para os problemas brasileiros como a inflação 

e as “calamidades de pobreza” registradas no Nordeste (CARONE, 1985, p.183). 

Durante a visita de Robert Kennedy ao Brasil, o mesmo chamou a atenção de Goulart 

quanto à presença de comunistas no governo e nos sindicatos. Se essa situação se 

mantivesse, o Brasil teria problemas econômicos com os Estados Unidos. Diante da 

intromissão, Goulart respondeu que esses problemas eram internos, e não diziam 

respeito aos Estados Unidos (CARONE, 1985, p.183). 

 

4.3. A INADEQUAÇÃO DO CONCEITO DE POPULISMO PARA A ANÁLISE DO 

GOVERNO JOÃO GOULART 

 

 Alguns autores apontam que o governo Goulart era populista (IANNI, 1978; 

WEFFORT, 2003). O populismo, segundo Weffort (2003), é um estilo de governo 

sensível às pressões populares que se instalou no Brasil no pós-30, caracterizado pela 

manipulação das aspirações populares (ainda que esta não fosse absoluta), ideologia 

confusa e personalização do poder. As massas populares, ao mesmo tempo em que 

legitimam o poder do chefe populista, são usadas como massa de manobra por esses 

chefes, pois elas não possuem autonomia política em relação ao Estado.  

 O populismo é caracterizado pelo domínio dos chefes políticos demagógicos que 

vão de Vargas à Jânio Quadros, de Adhemar de Barros à João Goulart, políticos que se 

dizem salvadores do povo, milagrosos, que se utilizam do oportunismo para ganhar 

eleições. 
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 Há outro grupo de autores que contesta o conceito de populismo, em especial, 

Reis Filho (2001) e Ferreira (2001; 2004). Para Ferreira (2001, p.103), os trabalhadores 

não eram um “simples objeto de regulamentação estatal” e tinham interesses comuns 

com o Estado. Segundo Demian Bezerra de Melo (2009, p.7), esse grupo de autores 

argumenta que os trabalhadores não foram manipulados por Vargas, e sim fizeram um 

pacto com o mesmo, e escolheram a aliança com Vargas dentro de um “campo de 

possibilidades”. 

 Na contramão dessa abordagem, há autores como Boito Júnior (2005) que 

definem esse período como um predomínio de um reformismo superficial, onde 

prevalece a passividade política da classe trabalhadora. O estado bloqueia a organização 

coletiva dos trabalhadores, pois a estrutura sindical seleciona as suas lideranças. Dessa 

maneira, as lutas do movimento sindical se tornam moderadas. 

 Autores de orientação trabalhista que pertenceram ao PTB nesse período (Darcy 

Ribeiro e Moniz Bandeira) rejeitam a aplicação do conceito de populismo para o caso 

do governo João Goulart. Para Moniz Bandeira (2010, p.98), o conceito de populismo 

menospreza o sentido da luta de classes presentes nas reivindicações do proletariado 

brasileiro quando afirma que a legislação trabalhista foi uma doação de Vargas aos 

trabalhadores em troca do atrelamento dos mesmos ao movimento sindical tutelado pelo 

Estado. Bandeira afirma que a legislação trabalhista foi antes resultado de lutas dos 

trabalhadores. Para o autor, o conceito de populista perde rigor científico na medida em 

que não considera as especificidades de cada país da América Latina que se 

“enquadraria” nessa categoria, além de não diferenciar os líderes que o conceito 

denomina de “populistas”. Nessa mesma linha, Darcy Ribeiro (1983) considera João 

Goulart um reformista, e não populista. Sua base política é composta de assalariados 

organizados em torno dos sindicatos, pautado pelo nacionalismo e pelas reformas de 

base.  

 Nesse trabalho, não utilizamos o conceito de populismo para definir o governo 

João Goulart. A ele, nos referimos e utilizamos de categorias como reformismo e 

trabalhismo. Este trabalho analisou sócio historicamente o desenvolvimento do 

trabalhismo no Brasil, e não reduz a participação popular na política e no movimento 

sindical como “manipulada”, “cooptada”, “alheia aos seus reais interesses”, como  

conceito de populismo defende. Tão pouco analisou o PTB com a premissa de ser um 

partido de ideologia “confusa e arbitrária”, composto por “chefes demagogos” que se 
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utilizam de um “reformismo superficial” para “bloquear a livre organização da classe 

trabalhadora”. 

 Por outro lado, este trabalho não compartilha da visão dos críticos do conceito 

de populismo como Ferreira (2001), no sentido de que os trabalhadores “escolheram” 

dentro de um “campo de possibilidades” a “aliança” política com Vargas como a melhor 

alternativa. Nessa perspectiva, os trabalhadores eram “conscientes” de suas escolhas e 

não “vítimas” do Estado. Esse tipo de abordagem invisibiliza o fato de que a estrutura 

sindical montada nos anos Vargas era corporativista, hierarquizada, verticalizada e 

atrelada ao Estado, vícios que não devem ser deixados de fora da análise para a 

compreensão do movimento sindical e trabalhista no Brasil. Essa estrutura, conforme o 

visto neste trabalho, sofreu várias mudanças. O sindicalismo era, na ditadura Vargas, 

atrelado e controlado pelo Estado, com predominância de lideres “pelegos”, distantes 

das bases do movimento sindical (os operários), com características cupulistas. Nessa 

época, predominava a exigência de atestado ideológico como pré-requisito nos 

sindicatos para evitar a liderança comunista, havia constantes intervenções dentro dos 

sindicatos, as greves eram controladas e reprimidas antes mesmo de se tornarem uma 

ameaça. Na análise feita por este trabalho, mostrou-se que esse cenário se modificou 

muito a partir do governo democrático de Getúlio Vargas. Suas principais mudanças 

referem-se ao fim das intervenções do Estado nos sindicatos, eleições livres, sem a 

interferência do Estado, fim da exigência do atestado ideológico e consequente inserção 

legal dos comunistas nas diretorias dos sindicatos (antes disso, sindicatos com a 

presença de comunistas ou lideranças não atreladas ao governo não eram reconhecidos 

pelo Ministério do Trabalho), ascensão de lideranças autênticas no movimento sindical, 

e com elas, o fortalecimento das pautas nacionalistas e reformistas, somadas ao aumento 

salarial e à expansão dos direitos trabalhistas
62

. 

 Essas mudanças indicam que o movimento sindical da época de João Goulart na 

presidência da república era muito diferente do implantado por Vargas na ditadura do 

Estado Novo (1937-1945). Porém, nesse período, a estrutura sindical ainda apresentava 

vícios do corporativismo. Delgado (1986, p.32) afirma que o CGT, ao mesmo tempo em 

que nega a estrutura sindical corporativa (estabelecendo na sua cúpula uma dinâmica 

horizontal de organização) e reforçava a mesma, na medida em que não promovia a 

horizontalização das suas relações com as bases sindicais. Segundo a autora, o CGT não 

tinha lideranças intermediárias em contato direto com as suas bases, o que revela uma 
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 Todo esse cenário se soma com o avanço da lei de previdência de 1960 
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dinâmica cupulista que limita a organização sindical
63

. O CGT e sua organização não 

superaram os limites do sindicalismo tradicional, bem como sua verticalização e 

hierarquização. Apontar os avanços e as vicitudes do movimento sindical nesse período 

é uma das tarefas da pesquisa sociológica, e é o que tenta-se fazer nesse trabalho. 

 

4.4. O GOVERNO PRESIDENCIALISTA DE JOÃO GOULART 

 

 Em 23 de janeiro de 1963, João Goulart assumiu poderes presidenciais após a 

desaprovação popular do regime parlamentarista. Goulart tinha o papel de superar a 

crise econômica e aliviar as tensões sociais e crises políticas (TOLEDO, 2004, p.15). 

Uma da primeiras medidas adotadas pelo governo presidencialista foi a adoção do Plano 

Trienal, proposto pelo economista e Ministro do Planejamento Celso Furtado, com a 

colaboração de San Tiago Dantas, então Ministro da Fazenda.  

 O primeiro ministério presidencialista de João Goulart foi de centro-esquerda 

(BANDEIRA, 2010, p.206), a fim de colocar em prática a política de estabilização em 

prol do desenvolvimento econômico (SKIDMORE, 2010, p.278) com Celso Furtado a 

frente do Ministério do Planejamento e San Tiago Dantas na Fazenda. Dantas era o líder 

da “esquerda positiva
64

” (que defendia conciliação com o centro, ao mesmo tempo em 

que propagava as reformas sociais). Já o Ministério do Trabalho era ocupado por 

Almino Afonso, do grupo Compacto do PTB, integrante da “esquerda negativa”, o que 

revelava a proximidade de João Goulart com as esquerdas que focalizavam 

prioritariamente as reformas sociais e estavam intimamente ligados ao sindicalismo e 

aos comunistas. Para o ministério da guerra foi convocado o general Amaury Kruel. O 

ministério era composto também por Hermes Lima, João Mangabeira, entre outros. 

 

4.4.1. O Plano Trienal 

  

 Conforme visto anteriormente, o governo JK foi caracterizado não apenas por 

êxitos na política de estabilidade, industrialização e crescimento, como também por 

medidas que tiveram conseqüências nos governos futuros (Jânio Quadros e João 

Goulart). Carlos Lessa (1982) chama a atenção para o caráter excludente do 
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 Na falta de lideranças no topo do movimento sindical, as bases são imobilizadas. Isso aconteceu com o 

golpe de 1964. A repressão e a prisão de lideranças da cúpula do movimento, somada a falta de lideranças 

intermediárias (que atuaria diretamente com as bases) impossibilitou uma  reação operária contra o golpe. 
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 Definição de San Tiago Dantas, em diferenciação ao que este chamava de “esquerda negativa”. 
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desenvolvimento industrial brasileiro até os anos 60, que colocava em segundo plano 

preocupações quanto as “processo inflacionário, desequilíbrio externo e disparidades 

regionais”(LESSA, 1982, p.12). Segundo o autor, o Plano de Metas de JK não dedicava 

atenções quanto à modificação estrutural do setor agropecuário ou ao problema da má 

distribuição de renda, das desigualdades regionais e do crescente endividamento 

externo. Todas essas contradições do desenvolvimento industrial brasileiro ressoaram 

nos anos 60. 

 O Plano Trienal tinha diferenças em relação aos planos anteriores. A começar, 

ele se deparou com taxas inflacionárias gritantes. Segundo Fonseca (2004), a taxa de 

inflação em 1961 foi de 47,8% e em 1962 foi de 51,7%. Já a taxa de crescimento do PIB 

vinha decaindo. Se em 1961, registrava 8,6%, em 1963, essa taxa foi de 0,6%
65

. 

 José Carlos Pereira (1984, p.66) argumenta que esse processo é explicado pela 

crise de substituição de importações, caracterizada pela  

 

“pequena participação dos salários no aumento da produtividade (...) 

uma participação maior dos salários nesse aumento teria permitido 

dar maior dinamismo ao processo, pelo crescimento do mercado, 

tanto em virtude do maior poder de compra que proporcionaria aos 

assalariados já empregados (...) Tal, porém, não ocorreu. Grande 

parte da população não participou realmente do processo e 

permaneceu com poder de compra estagnado a níveis baixíssimos” 

 

 O Plano Trienal visava a profunda mudança estrutural na economia, pois os seus  

autores defendiam que problemas como a inflação tinham raízes estruturais, bem como 

o crescimento na economia só poderia ser retomado com a realização de tais reformas. 

Segundo Rafael Moraes (2012, p.3), Celso Furtado acreditava que a crise só seria 

solucionada com o aprofundamento da industrialização do país, que só ocorreria com 

reformas estruturais, especialmente a agrária
66

. A agricultura, para Furtado, era arcaica e 

atrasada, e representava o maior entrave para o desenvolvimento brasileiro. As reformas 

uniriam os setores “progressistas” (industriais e trabalhadores) contra os setores 

“arcaicos” (rentistas e latifundiários). A base progressista que se beneficiaria com os 

êxitos do plano teriam que ter boa vontade até o plano dar certo. Conforme indica 

Toledo (1983, p.46), os empresários teriam que moderar os apetites por lucros 
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 Com o fracasso do Plano Trienal, a taxa de inflação em 1963 foi de 79,9% e em 1964, de 92,1% 

(FONSECA, 2004). 
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 A manutenção do latifúndio não expandiria o mercado interno e manteria os baixos níveis de 

produtividade de alimentos, não suficientes para o consumo interno, o que gerava aumento de preços. 

Para conter esse processo, reformas eram essenciais. 
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crescentes, bem como os trabalhadores assalariados teriam que adiar greves por salários 

mais elevados. 

 O êxito do Plano Trienal dependia da aprovação, pelo Congresso, das reformas 

administrativa, tributária, bancária e, sobretudo, a agrária. Essa última dependia de uma 

mudança na Constituição de 1946. João Goulart encontra sérias dificuldades quanto à 

isso, bem como tinha dificuldades em fazer com que os trabalhadores e os industriais 

aderissem ao Plano Trienal. 

 Segundo Moraes (2012), os industriais apoiaram o Plano Trienal no primeiro 

momento, pois estes visavam estabilidade e equilíbrio econômico. Porém, estes se 

incomodavam com o projeto de salário móvel (reajustes automáticos dos salários com 

aumento da inflação), além de propostas como a estatização de empresas e reformas de 

base. Ou seja, o Plano Trienal defendido pela Indústria não era o mesmo que o 

defendido pelo governo. A indústria jamais defendeu reformas, ao contrário, sentia-se 

insegura diante delas, especialmente a agrária. Os industriais não viam que o problema 

agrário estava na distribuição de terras. Para eles, estava na falta de crédito para o setor 

rural, e a distribuição de terras geraria problemas ao invés de soluções (MORAES, 

2012, p.16). Os industriais não compartilhavam do pensamento do governo de que o 

Plano Trienal só alcançaria êxito no combate à inflação e a retomada do crescimento 

econômico com a realização de reformas de base. 

 Por outro lado, o CGT, organizações como o PUA (Pacto de Unidade e Ação), a 

FPN (Frente Parlamentar Nacionalista), a UNE, o Grupo Compacto do PTB, o ministro 

do trabalho Almino Afonso, entre outros, criticaram o Plano Trienal, contribuindo para 

o seu enfraquecimento. 

 Outros fatores de enfraquecimento do Plano Trienal devem-se ao espaço 

reduzido que a dupla San Tiago Dantas e Celso Furtado tiveram no decorrer dos meses 

de implantação do Plano, somado a uma maior aproximação de João Goulart com a 

esquerda nacionalista que clamava reformas. Segundo Fonseca (2004, p.612), isso se 

deve principalmente pelo fracasso da viagem de San Tiago Dantas a Washington. 

Dantas buscou respaldo internacional e boa vontade do governo norte-americano, 

juntamente com os organismos financiadores para renegociar a dívida externa e 

conseguir novos financiamentos. Cabia ao Brasil mostrar aos Estados Unidos que estava 

se enquadrando no receituário financeiro propugnado pelo FMI e pelo governo norte-

americano para pedir ajuda financeira (TOLEDO, 1983, p.49). O governo norte-

americano resolveu liberar o empréstimo a conta-gotas, pela desconfiança que nutria 
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quanto a Goulart (liberou apenas U$$84 milhões dos U$$398,5 milhões acertados) e 

esperava deste a indenização da AMFORP
67

 por um preço de U$$135 milhões 

(FONSECA, 2004, p.612). A esquerda nacionalista criticou tal acordo, contestado por 

números gritantes avaliados por técnicos do governo Goulart, que avaliavam os bens da 

AMFORP por um preço de U$$57 milhões, que incluíam 12 usinas obsoletas. Diante de 

tais denúncias, Goulart recuou e desautorizou a transação de San Tiago Dantas 

(TOLEDO, 1983, p.51). 

 O Plano Trienal não obteve resultados desejados, o crescimento econômico 

estava estagnado e a demanda por maiores salários aumentava. San Tiago Dantas 

afastou-se do Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, ocupado por Celso 

Furtado, foi extinto em junho de 1963. 

 

4.4.2. A Reforma Ministerial de Junho de 1963 

 

 Conforme já visto, a política de planejamento proposta pelo Plano Trienal era 

intrinsecamente ligada à realização de reformas de base, pois os problemas econômicos 

causados pelo subdesenvolvimento tinham raízes estruturais. Toledo (1983, p.53) 

argumenta que, com o insucesso do Plano Trienal e as tentativas infrutíferas de 

aprovação das reformas no Congresso Nacional, Goulart voltou-se para a continuidade 

das lutas por reformas de base, ou seja, o que restou do Plano Trienal e o que era 

cobrado por sua principal base política: os trabalhadores sindicalizados. Esse processo 

foi lento. A mudança ministerial de junho de 1963 não significou uma “guinada à 

esquerda”, e sim uma tentativa de reorganização de forças para dar prosseguimento ao 

seu governo e ao programa de reformas.  

 Os novos ministros são os seguintes: Darcy Ribeiro (Casa Civil), Antônio 

Ferreira de Oliveira (Minas e Energia), Paulo de Tarso (Educação e Cultura), Abelardo 

Jurema (Justiça), Evandro Lins e Silva (Relações Exteriores), Amaury de Oliveira e 

Silva (Trabalho e Previdência Social) e Jair Dantas Ribeiro (Guerra) (CARONE, 1985, 

p.195). 
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 American Foreign Power, subsidiária da Bond and Share, empresa norte americana que foi 

nacionalizada. 
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5. O MINISTÉRIO DO TRABALHO DURANTE A GESTÃO DE AMAURY DE 

OLIVEIRA E SILVA 

 

 Amaury de Oliveira e Silva foi o político escolhido por João Goulart para ocupar 

o Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) em substituição a Almino 

Affonso a partir de junho de 1963. Manteve-se no cargo até o golpe de 1 de abril de 

1964 e enfrentou todo o período de crise e instabilidade do governo João Goulart., 

somado as sucessivas greves e contestações da direita contra o que estes chamavam ser 

a instalação de uma “República Sindicalista no Brasil”. Amaury Silva se deparou com 

os mesmos dilemas enfrentados por João Goulart, quando este último ocupou o 

Ministério do Trabalho (reação da direita contra o aumento do salário mínimo e 

mobilizações populares, o distributivismo salarial como solução do movimento grevista, 

acusações de apoiar a “República Sindicalista” no Brasil), somados a uma situação 

ainda mais complexa do que a enfrentada por Goulart há dez anos atrás (1953), como o 

aumento da inflação e a desaceleração do crescimento econômico. Em resposta à esses 

problemas, Goulart tentou promover o Plano Trienal, mas como já visto nesse trabalho, 

o mesmo não logrou êxito. Sua outra alternativa foi uma maior aproximação com os 

projetos de reformas da esquerda nacionalista. Lucília Neves Delgado elucida como foi 

o ano de 1963 para o seu governo, que, segundo a autora: 

 

“foi todo marcado pelas oscilações de João Goulart. Pressionado 

pelos setores conservadores, que sempre lhe dedicaram não mais do 

que um incipiente aceno de apoio, procurou, sem êxito, aproximar-se 

desses segmentos. Propostas como a do Plano Trienal tinha, como um 

de seus principais objetivos, demonstrar aos investidores, 

empresários, proprietários rurais e setores expressivos das Forças 

Armadas que sua rela intenção não era a de abraçar a causa das 

reformas, a um nível que pudesse ameaçar a estrutura social e 

econômica do país (...) (No entanto, a) polarização dos contrários não 

funcionou (...) No final de 1963, após várias reformas ministeriais, 

ficaria claro que Jango não poderia, definitivamente, contar com o 

apoio dos proprietários rurais, assolados pelo fantasma da reforma 

agrária, dos empresários, que se indignaram com a crescente 

mobilização e reivindicações dos trabalhadores urbanos e, finalmente, 

dos militares conservadores. As Forças Armadas viam, na expansão 

comunista, uma série ameaça à hierarquia militar, uma vez que 

sargentos e marinheiros também participavam de inúmeras 

manifestações reivindicativas” (DELGADO, 1989, p.279-280). 

 

 A gestão de Amaury foi caracterizada pelas constantes oscilações entre posições 

de apoio integral às reivindicações reformistas, e tentativas de controle do movimento. 



87 

 

Mas isso não significa que o governo Goulart foi populista, pois o movimento sindical, 

nesse período, estava caminhando para uma autonomia em relação ao Estado, e em 

vários momentos o governo e o Ministério do Trabalho não conseguiu conter o avanço 

das lutas sindicais. O reformismo e o atendimento às demandas do movimento sindical, 

entretanto, não excluem alguns vícios característicos do corporativismo ainda presentes 

nessas organizações.  

 Amaury Silva obteve reconhecimento de categorias sindicais pela sua atuação no 

Ministério do Trabalho (caracterizada pela negociação, diálogo, incentivo aos 

benefícios trabalhistas), o que rendeu, por exemplo, o apoio dos sindicalistas 

paranaenses à sua candidatura ao governo do estado em 1965 (UH, 06/03/64, p.6) e a 

cogitação de aumento dos poderes de Amaury Silva dentro do governo Goulart. O 

presidente queria criar o Ministério Extraordinário para Assuntos do Governo, que teria 

Amaury Silva como o seu primeiro ocupante (UH, 06/01/64, p.8). Por outro lado, em 

alguns momentos críticos de sua gestão, noticiou-se que Amaury Silva tinha pedido 

demissão do cargo ou que Jango o trocaria. Mesmo com esses falsos boatos, Amaury 

Silva continuou à frente da pasta até o último dia do governo João Goulart. Sua gestão 

conviveu com a crise e o golpismo, somada às greves nos dois principais estados 

governados pela oposição mais ferrenha a João Goulart (Guanabara e São Paulo). 

Também foi caracterizada pela continuidade do processo de moralização do Ministério 

do Trabalho, combatendo práticas empreguistas no interior da pasta (principalmente na 

Previdência Social), bem como a aceitação de lideranças autênticas do movimento 

sindical, e não atreladas a máquina ministerial, sem preconceitos quanto às filiações 

políticas e ideológicas
68

. Amaury se esforçou em promover a expansão da rede de 

atuação e assistência da Previdência Social, especialmente em seu estado, Paraná, para 

aumentar seu prestígio junto ao eleitorado paranaense e viu a ascensão do movimento 

sindical rural, que começava a dar seus primeiros passos com incentivo do Ministério 

do Trabalho. Suas relações com o movimento sindical eram em grande parte, atreladas 

as orientações do presidente João Goulart. Essa atuação é típica do grupo dos 

“pragmáticos reformistas” do PTB, conforme a classificação de Delgado (2001) vista no 

capítulo 2. Ora recuando, ora se aproximando do movimento sindical e de suas 

reivindicações, suas medidas na pasta agradaram e desagradaram o mesmo movimento. 
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 Amaury Silva não fazia distinção entre comunistas e católicos quando o Ministério do Trabalho 

reconhecia algum sindicato rural, por exemplo. Tampouco se negava em dialogar com lideranças 

comunistas do CGT. 
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Diante disso, analisaremos a gestão de Amaury Silva nos apegando a essas 

características listadas acima. 

 

  

5.1. A POSSE DE AMAURY SILVA E SUAS RELAÇÕES COM O MOVIMENTO 

SINDICAL  

 

 Amaury Silva não pertencia ao Grupo Compacto do PTB, como Almino 

Affonso. Ao contrário desse último, ele não incentivava greves (mas também não as 

desaprovava), agindo sempre com moderação e negociação entre as partes envolvidas 

na busca de entendimento. A nomeação de Amaury Silva para o Ministério do Trabalho 

e Previdência Social visava uma maior moderação das relações entre o governo e o 

movimento sindical. Amaury Silva era originário de um estado que não possuía 

nenhuma tradição na pasta do Trabalho. O PTB paranaense, ao que tudo indica, era uma 

seção de grandes ligações com o grupo de João Goulart dentro do PTB. Antes de tudo, 

Amaury Silva pertencia a uma seção do PTB que Goulart depositava confiança. Isso em 

grande parte explica a sua nomeação para o Ministério do Trabalho, além de outros 

motivos, explicitados no capítulo 2.  

 Na ocasião de sua posse, o Jornal do Brasil (JB, 18/06/63, p.3) descreveu 

Amaury Silva como um político de centro que “detesta tanto a direita quanto a 

esquerda”, especialmente o comunismo. O mesmo jornal noticiou que houve uma certa 

insatisfação do CGT e do PUA em relação à nomeação de Amaury no Ministério. Nesse 

contexto, Osvaldo Pacheco
69

 afirmou que as greves não seriam freadas, ou seja, tratava-

se de uma declaração de “boas vindas” ao novo ministro, que servia mais como aviso 

(JB, 21/06/63, p.8). 

 O jornal Última Hora noticiou que Almino Affonso não teve nenhuma 

interferência na escolha de Amaury Silva para a pasta do Trabalho (UH, 19/06/66, p.2). 

Na cerimônia de posse, Amaury Silva pediu o apoio dos trabalhadores para a 

“preservação da paz social”. Demonstrou o seu apoio às reformas de base, que, segundo 

Amaury, corrigiria as “distorções de uma estrutura sindical ultrapassada, injusta e 

desumana” e também às reivindicações dos trabalhadores. Nesse discurso, afirmou 

quais eram as prioridades de sua gestão: a promoção da sindicalização rural e a melhor 

estruturação da Previdência Social (UH, 20/06/63, p.2). Prometeu amplo debate com os 
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 Comunista, pertencente ao sindicato dos estivadores, era um dos grandes nomes do CGT. 
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sindicatos, respeito ao direito de greve, fortalecimento das entidades sindicais e combate 

aos pelegos, numa política de defesa do Plano Trienal (UH, 20/06/63, p.2). Demonstrou 

também amistosidade em relação ao ministro anterior, Almino Affonso, “um dos 

maiores líderes da esquerda brasileira”.  

 Na coluna de João Pinheiro Neto, no Última Hora, o ex-ministro do trabalho 

(nomeado superintendente da SUPRA alguns dias depois) se compara a Amaury Silva, 

com quem afirma compartilhar a defesa da democracia, da sindicalização rural e outras 

reformas para corrigir os valores ultrapassados de uma “sociedade cheia de falhas e 

injustiças” (UH, 22/06/63, p.4). O Última Hora não vê a nomeação de Amaury Silva 

como uma provocação de João Goulart para atingir o CGT. Já o Jornal do Brasil 

assegura que dificilmente Amaury Silva legarizaria o CGT (JB, 18/06/63, p.3). O jornal 

também noticiou que o CGT estava insatisfeito com a nomeação de Amaury Silva, 

assim como com boa parte da reforma ministerial, ameaçando, por isso, romper com o 

governo (JB, 22/06/63, p.8). 

 Um das primeiras medidas de Amaury foi a determinação de um levantamento 

de todos os funcionários do Ministério do Trabalho em missões no exterior para 

verificar os gastos e a importância de tais viagens ao país (JB, 27/06/63, p.12), 

revelando o seu perfil moralizador à frente da pasta, reforçado pelo reexame de 

nomeações feitas na Comissão de Imposto Sindical (CIS), autarquia do Ministério do 

Trabalho (UH, 26/06/63, p.8). 

 O Jornal do Brasil destacou que o novo ministro não tinha compromisso nem 

com o sindicalismo de esquerda, nem com o de direita (JB, 30/06/63, p.14) e pretendia 

reestabelecer o clima de cordialidade existente no ministério antes da gestão Affonso. 

No entanto, o mesmo jornal afirma que Amaury estava mantendo assessores e auxiliares 

de Affonso nos seus respectivos cargos. Outra mudança promovida por Amaury Silva 

foi a volta de Dante Pelacani
70

 ao cargo de diretor do Departamento Nacional de 

Previdência Social (DNPS), pois o mesmo se encontrava licenciado do cargo por 

discordar de alguns pontos da política de Almino Affonso. Isso repercutiu 

positivamente dentro do Ministério do Trabalho (JB, 30/06/63, p.14) 

 No mesmo mês em que Amaury tomou posse no Ministério do Trabalho, a luta 

dentro do sindicalismo estava em curso. De acordo com Delgado (1986, p.64), de um 

lado está a UST (União Sindical dos Trabalhadores), uma organização de oposição ao 

CGT, contrária à aliança entre a ala esquerda do PTB e os comunistas no movimento 
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 Sindicalista comunista, era vice-presidente do CGT. 
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sindical. A UST tinha o apoio dos governadores Adhemar de Barros (SP) e Carlos 

Lacerda (GB) e também era prestigiado por João Goulart. O apoio deste último era 

motivado pelas constantes pressões do CGT a seu governo, além das ameaças de greve-

geral pelo CGT entre os meses de maio e julho de 1963.  

Nesse contexto, João Goulart afastou Almino Affonso do Ministério do 

Trabalho, pois este estaria comprometido mais com o CGT do que com o próprio 

presidente. Também questionava as políticas adotadas por João Goulart e não o 

consultava quando tomava as suas decisões. Amaury tomou posse do cargo 

primeiramente por se tratar de um político moderado e de inteira confiança de Goulart 

para tratar dos assuntos da pasta que o presidente mais conhecia: o Trabalho. Muitas 

decisões de Amaury à frente da pasta passavam pelo presidente
71

. 

O manifesto da UST (UH, 29/06/63, p.8) declarava que estava do lado da Igreja 

Católica, do Papa Paulo VI, de Goulart e de Amaury para a preservação da paz social. A 

UST declarava apoio as reformas de base, ao desenvolvimento industrial e agrícola, a 

contenção da inflação e a melhora na remuneração dos trabalhadores, com salário-

móvel, profissional e familiar (UH, 05/07/63, p.8). A vinculação de João Goulart à UST 

foi enfraquecida, na medida em que este se aproximava do CGT, ordenando o mesmo 

para Amaury (JB, 14/07/63, p.16). A UST, criada pelos esforços do assessor sindical de 

João Goulart, Gilberto Crockatt de Sá, era vista por Jango como uma central formada de 

líderes não autênticos e pelegos, pois os mesmos não possuíam vinculações com a 

classe trabalhadora. Goulart também se reaproximou do CGT devido à forte inserção 

desta central no movimento sindical camponês, ainda incipiente. 

 Essa aproximação foi evidente em muitas ações de Amaury Silva. O ministro 

declarou a Osvaldo Pacheco a sua disposição de manter as portas abertas com os 

dirigentes sindicais, sem discriminação de ordem ideológica (UH, 02/07/63, p.10). Em 

resposta à essa abertura de diálogos, o CGT manifestou o seu apoio ao governo nas 

homenagens à Getúlio Vargas, pois ajudou a organizar, juntamente com a CNTI, a 

inauguração do busto do líder no saguão do Ministério do Trabalho. Nessas 

homenagens, Amaury Silva discursou sobre a lealdade dos trabalhadores a Getúlio 

Vargas, à necessidade de reformas, à emancipação econômica do Brasil e à defesa da 

democracia (UH, 28/08/63, p.8). A aproximação entre Jango, o Ministério do Trabalho 
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 Segundo o Jornal do Brasil (07/07/63, p.15), Amaury Silva era subordinado à política de Goulart, 

respeitava as suas vontades e submetia os cargos de confiança do Ministério para a aprovação de João 

Goulart. Amaury Silva não pertencia ao Grupo Compacto do PTB e era independente em relação ao CGT. 
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e o CGT teve os seus embates. Um desses se refere à derrota de Dante Pelacani na 

direção do DNPS (Departamento Nacional de Previdência Social), que causou protestos 

da CNTI e do CGT. Para essas entidades, isso foi uma manobra do assessor sindical de 

João Goulart, Gilberto Crockatt de Sá, atitude que afastava as bases operárias do 

presidente João Goulart. Amaury Silva classificou tal ato como “necessário”, devidos às 

“circunstâncias políticas do governo” (UH, 24/12/63, p.2). Segundo Delgado (1989, 

p.280), para derrotar Dante Pelacani, o governo firmou um acordo com os 

empregadores dentro do DNPS para eleger um representante governamental para a 

direção do DNPS. Apesar do profundo desagrado diante dessa medida, a CNTI negou 

rompimento com João Goulart dias depois, e o ministro Amaury Silva apaziguou os 

ânimos afirmando que o governo não tinha interesse em excluir representantes dos 

trabalhadores nos órgãos da Previdência Social, nem afastar Clodsmith Riani
72

 da 

presidência da CNTI (UH, 28/12/63, p.2) (as eleições da CNTI ocorreram dias depois). 

Essa rusga entre o governo/Ministério do Trabalho e o CGT/CNTI foi neutralizada com 

as eleições para a nova diretoria da CNTI. O Última Hora noticiou que Amaury Silva 

apoiaria a eleição de situação da diretoria da CNTI (ou seja, Clodsmith Riani, 

representante da aliança entre petebistas do Grupo Compacto e comunistas) (UH, 

06/01/64, p.4), em detrimento da chapa de oposição. Essa chapa foi encabeçada por 

Crockatt de Sá e pela UST em defesa de um sindicalismo livre de “extremismos de 

esquerda e de direita”, em especial do “comunismo desagregador, que insufla greves 

inoportunas” (UH, 06/01/64, p.8). Amaury Silva teve uma importância central para 

ajudar a manter o apoio do movimento sindical ao presidente. O ministro aconselhou 

Goulart a não hostilizar o grupo de Riani e prometeu conseguir delegados na CNTI para 

a chapa de Riani (JB, 03/01/64, p.9). Segundo o Jornal do Brasil, tais atitudes de 

Amaury Silva tinham o propósito de conseguir apoio do CGT e do sindicato dos 

bancários do Paraná para a sua candidatura ao governo do estado nas eleições de 1965 

(JB, 03/01/64, p.10). Com isso, ele esperava o apoio dos comunistas para a sua 

candidatura (JB, 05/01/64, p.9). Goulart foi neutro nessa eleição, e desautorizou o apoio 

de Amaury Silva à chapa de Riani (JB, 05/01/64, p.9). A chapa de Clodsmith Riani foi 

reeleita. Diante disso, Goulart prometeu de aliar com a CNTI se, em troca, os 

trabalhadores apoiassem as reformas de base integralmente (JB, 07/01/64, p.3). A 
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 Presidente da CNTI, fazia parte da aliança entre trabalhistas do grupo compacto e comunistas no 

movimento sindical  representado pela CNTI e pelo CGT. Essa aliança era hegemônica nesse momento, e 

dela, faziam parte importantes nomes como Osvaldo Pacheco, Dante Pelacani, Clodsmith Riani, entre 

outros.  
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demonstração de que João Goulart estava com boa vontade com as esquerdas 

(trabalhistas do grupo compacto e comunistas) foi a demissão de Gilbert Crockatt de Sá 

da assessoria sindical da presidência, vista como uma “vitória contra os inimigos da 

classe trabalhadora”. Para a CNTI, Goulart não precisava de intermediários para com os 

trabalhadores (UH, 13/01/64, p.2). Goulart ficou irritado com Sá principalmente depois 

da criação da UST, com o propósito de esvaziar o CGT, estratégia que não deu certo e  

que abalou a popularidade do presidente junto aos sindicalistas (JB, 12/01/64, p.9). O 

apoio de Amaury a Riani causou irritação dos dirigentes da UST, que romperam com o 

mesmo e anunciaram o apoio a JK ou Carlos Lacerda nas eleições de 1965. Os 

dirigentes também contestaram a demissão de Crockatt de Sá (JB, 23/01/64, p.13) 

 

5.2. AMAURY SILVA E OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA 

 

 Um dos principais nortes da gestão de Amaury Silva foi a moralização dos 

Institutos de Previdência
73

 (IAPS). Amaury Silva decretou a demissão de procuradores, 

fiscais e tesoureiros dos IAPS, nomeados sem concurso, mesmo esses cargos sendo 

técnicos. Amaury Silva também promovia um maior controle do DNPS para evitar o 

desvio de verbas (UH, 05/09/63, p.8). As demissões de nomeados geraram revoltas dos 

integrantes dos IAPS, provocando uma crise sindical e administrativa no interior dos 

Institutos de Previdência. Os integrantes argumentavam que as nomeações foram feitas 

seguindo critérios justos, e a ação de Amaury Silva lesava a autonomia dos IAPS (UH, 

06/09/63, p.8). Muitos integrantes do PTB não gostaram dessa medida de Amaury, pois 

muitos desses cargos estavam sendo ocupados por petebistas. Mesmo com os protestos, 

Amaury Silva exigiu o cumprimento das demissões, que eram necessárias, para corrigir 

irregularidades como corrupção passiva, venda de nomeações, falsificamento de 

assinaturas e nepotismo dentro dos IAPS, apuradas pelo próprio Ministério do Trabalho 

e Previdência Social (UH, 07/09/63, p.8). 

 A gestão de Amaury Silva cobrou dos IAPS a dinamização de seus serviços, 

para atender o maior número possível de trabalhadores (UH, 02/01/64, p.2). Também 

tornou pública a má condição financeira da Previdência Social (UH, 08/08/63, p.8). 
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 Outra característica da gestão de Amaury Silva foi a promoção da moralização interna do Ministério do 

Trabalho. Amaury determinou a realização de exames de suficiência para funcionários da pasta (JB, 

21/08/63, p.14). 
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 A Previdência Social teve importância vital dentro do Ministério. Ela cumpria 

não só a sua principal função principal (o pagamento de aposentadorias), como também 

abrangia uma ampla rede de assistência aos trabalhadores. O esforço de Amaury Silva 

para cobrir a rede de atendimento de serviços da Previdência Social como o SAMDU 

(Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência) e a CIS (Comissão de Imposto 

Sindical) para o maior número possível de municípios foi um dos seus principais 

objetivos dentro do ministério. Pensando em sua base política, várias cidades 

paranaenses foram contempladas com a extensão da rede de serviços da Previdência, 

que incluía assistência médica domiciliar, serviço médico preventivo, instalação de 

gabinetes médicos, dentários e de raios-X, cursos profissionalizantes e de alfabetização, 

encaminhamento de trabalhadores desempregados, entre outros (UH, 30/10/63, p.2; UH 

26/11/63, p.8; UH 21/01/64, p.6; UH 24/02/64, p.8). 

  

5.3. O MOVIMENTO GREVISTA NA GESTÃO AMAURY SILVA 

 

 Amaury Silva se deparou com greves de diversas categorias durante a sua gestão 

no Ministério do Trabalho (bancários, trabalhadores de carris urbanos, ferroviários, 

aeroviários, marítimos, arrumadores, funcionários da PETROBRÁS, operários navais, 

radialistas, professores, enfermeiros, telegrafistas, alfaiates, costureiros, portuários, etc). 

Constantemente, Amaury Silva pedia ajuda para João Goulart nas negociações, era 

conhecido também pela sua capacidade de enfrentamento de horas ininterruptas de 

negociação entre empregados e empregadores. Essas greves requeriam 

majoritariamente, o aumento salarial (pois o salário era deteriorado pela inflação). O 

CGT e as confederações que tinham a aliança entre os trabalhistas do grupo compacto e 

os comunistas aliavam essas lutas em prol da melhoria salarial com a demanda por 

reformas de base, ora cobrando, ora apoiando João Goulart. O presidente, de maneira 

parecida, ora mantinha certa distância desses grupos, manifestando atitudes dúbias, ora 

manifestava o seu apoio a esses grupos. Goulart em momento algum reprimiu 

movimentos populares (até porque este era a sua principal base de apoio) e grevistas, 

mesmo com os prejuízos que estes poderiam causar à sua imagem pública. Ele jamais 

tratou a questão social como um “caso de polícia”, pois isso seria a renegação de sua 

própria trajetória política. O seu ministro do Trabalho, Amaury Silva, agia nessa mesma 

direção. Sua gestão foi marcada por grandes greves nos estados de São Paulo (SP) e 

Guanabara (GB), governados por inimigos políticos de João Goulart (Adhemar de 
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Barros e Carlos Lacerda, respectivamente). Estes aproveitavam os momentos de greve 

para denegrir a imagem do presidente, acusando-o de ser o causador da “desordem, caos 

e anarquia”, provocado pelas greves, pois estávamos vivendo em uma “República 

Sindicalista”, governada por comunistas mancomunados com Moscou, o que era uma 

ameaça à “democracia”. Aos inimigos de João Goulart, a questão social era um “caso de 

polícia”, e a “democracia” defendida por estes era livre de “greves promotoras da 

discórdia e da agitação social”, ou seja, era livre da participação popular, extensão da 

democracia e do sufrágio eleitoral para os mais amplos setores da sociedade. 

“Democracia”, para esses grupos, era um privilégio de “capazes e preparados” e não 

para a “massa iludida e desordenada” por “sindicalistas comunistas” e “demagogos 

varguistas”. O que estava em disputa na sociedade brasileira nessa época correspondia à 

mesma situação enfrentada por Getúlio Vargas e seu então Ministro do Trabalho, João 

Goulart, no período de 1953-1954, conforme o visto no capítulo 3
74

. Sabemos que a 

crise de 1954 resultou no suicídio de Getúlio Vargas. Os desdobramentos da política 

reformista promovidas pelo governo Jango resultarão no golpe de 1964.  

 

5.3.1. O movimento grevista em São Paulo e na Guanabara  

 

 A primeira grande greve enfrentada por Amaury Silva foi a greve de Santos. 

Segundo Delgado (1986, p.65), essa greve foi ocasionada pela recusa da Santa Casa à 

atender reivindicações salariais dos enfermeiros de Santos. Isso ocasionou uma greve de 

solidariedade decretada pelo CGT e FSD (Fórum Sindical de Debates).  

 Essa greve paralisou todas as atividades da cidade e a violência dos policiais do 

governo do estado contra os manifestantes passou dos limites. Amaury Silva pediu 

ajuda do Ministro da Justiça, Abelardo Jurema, para solicitar a libertação de 

manifestantes e Adhemar de Barros negou (UH, 03/09/63, p.2). A polícia se utilizou de 

violência, bombas de gás lacrimogêneo e prisões de manifestantes. Enquanto Amaury 

Silva negociava a solução da greve, Adhemar se recusava a fazer o mesmo. O CGT 

denunciou que o governador pretendia usar a greve como pretexto para o golpe (UH, 

05/09/63, p.2). No dia 06 de setembro de 1963, a greve de Santos chegou ao fim. 

                                                           
74

 Porém, a crise de 1964 foi ainda mais contundente, não só porque se instalou uma ditadura militar, 

como também questões como a reforma mais radicais na sociedade brasileira, como a agrária se 

colocaram com muito mais intensidade. O anti-comunismo nessa conjuntura era ainda mais intenso. 
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Amaury Silva acusou Adhemar de Barros pela greve de Santos e seus conseqüentes 

prejuízos por recusar-se a negociar (UH, 07/09/63, p.2). 

 Outra greve ocorreu em outubro de 1963, denominada de “Greve dos 700 mil”. 

Segundo Delgado (1986, p.66), essa greve paralisou 14 categorias profissionais de 78 

sindicatos pelo direito da CNTI representar essas categorias nas negociações salariais 

(se pretendia aumento de 100%). A FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo) não aceitou tais reivindicações. Para evitar a greve, Amaury Silva tentou 

negociar com representantes da FIESP, CNTI, PAC (Pacto de Ação Conjunta), mas as 

negociações fracassaram (UH, 29/10/63, p.2). Deflagrada a greve, para evitar a adesão  

à mesma, o governador Adhemar de Barros fez um apelo, em cadeia de rádio e TV, para 

os trabalhadores comparecerem ao trabalho: 

 

“Não se deixem envolver em conversa fiada (...) não entrem em greve 

pelo amor de Deus. Agüentes a mão. Sejam condutores, não 

conduzidos. É um apelo de amigo (...). Vocês são inteligentes o 

bastante para discernir entre o bem e o mal (...) se o trabalhador parar, 

amanhã haverá o caos. Os líderes que preconizam a greve estão à 

serviço de Pequim, Moscou ou Havana. Quem quiser trabalhar 

amanhã terá a minha garantia (...) assegurarei a tranquilidade da 

família paulistana a qualquer preço (...). Tenho certeza que o 

excelente dispositivo policial do governo do estado de São Paulo 

impedirá a qualquer custo, mesmo usando a violência, se for 

necessário, a ação desses grupos que tentam impedir o livre acesso de 

operários às fábricas e, nesse particular o II Exército está 

integralmente com o governo de São Paulo e o ajudará no que for 

preciso (...). Não haverá, em São Paulo, distúrbios, badernas ou 

confusões (...). O II Exército, se sair às ruas, será para preservar a 

autoridade do governo paulista, a tranqüilidade do povo obreiro de 

São Paulo para defender a qualquer preço a propriedade privada e 

impedir a ação nefasta dos piquetes” (JB, 29/10/63, p.5). 

 

 João Goulart considerou as reivindicações justas e fez um apelo aos empregados 

e empregadores entrarem em acordo (JB, 30/10/63, p.3). Amaury Silva disse a Goulart 

que a culpa da greve era dos empregadores, que não negociaram nem nas reivindicações 

preliminares (JB, 31/10/63, p.4). O ministro defendeu que a greve não devia ser tachada 

de ilegal, como fez a decisão do Tribunal do trabalho, e sim um direito, que ainda não 

era regulamentado (JB, 31/10/63, p.4). A adesão à greve foi considerada baixa, pois a 

repressão de Adhemar de Barros agiu intensamente, conforme o prometido. Amaury 

Silva denunciou as ações arbitrárias da polícia de Adhemar de Barros, que espancava e 

prendia trabalhadores, além da invasão e depredação dos sindicatos (UH, 31/10/63, p.2). 
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 Segundo Delgado (1986, p.66), a greve conquistou aumento imediato de 80% no 

salário, e 25% a mais distribuídos em seis meses. As negociações pela CNTI ser a 

representante das categorias em questão foram parcialmente cumpridas. 

 Em outras greves, como a dos ferroviários, Adhemar de Barros também recusou-

se a negociar. Nessa greve, Amaury Silva criticou a postura do governador, que fazia “o 

jogo da provocação” e que semeava “a discórdia e a intransigência” (UH, 30/10/63, 

p.2). 

 A primeira greve mais séria que Amaury Silva se deparou no estado da 

Guanabara foi em outubro de 1963, na qual os trabalhadores dos carris elétricos 

(bondes) e dos empregadores da Light (Companhia de Energia Elétrica e Gás) exigiram 

aumento salarial (UH, 11/10/63, p.2). Amaury sugeriu que as tarifas de energia, gás e 

telefone e das passagens dos bondes fossem aumentadas para atender ao pedido dos 

grevistas. A greve dos bondes deixou o estado da Guanabara sem esses serviços, e 

durou três dias. Ela acabou pelos esforços de negociação entre os Ministros do 

Trabalho/ Minas e Energia e os grevistas, pois Carlos Lacerda se recusou a negociar. 

 Os governadores da Guanabara e de São Paulo, com esses comportamentos, 

demonstraram que enxergavam a questão sindical como um “caso de polícia”, conforme 

o visto no início dessa seção, e porque também queriam aprofundar a crise do governo 

João Goulart. 

 

5.3.2. Lutas Sindicais pelo aumento do mínimo e avanço das leis trabalhistas 

 

 Conforme o visto na seção sobre o Ministério do Trabalho no período 

parlamentarista, o então ministro do Trabalho, João Pinheiro Neto aumentou o salário 

mínimo em novembro de 1962. Os líderes sindicais não ficaram totalmente satisfeitos 

com o ajuste feito pelo governo, porém os mesmos minimizaram esse fato para uma 

dedicação na luta pelo Plebiscito e pela volta do presidencialismo. O ano de 1963 foi 

marcado por um crescimento muito alto da inflação (conforme o visto na seção sobre a 

1° fase presidencialista do governo Goulart). Foi marcado também pelo fracasso do 

Plano Trienal, que não conseguiu conter a inflação e nem acelerar o crescimento. O 

salário mínimo, que foi reajustado em 1962, se deteriorou a cada dia, o que fortaleceu o 

movimento grevista em prol do aumento salarial. Esta explosão dos movimentos 

reivindicatórios no governo Goulart aconteceu não apenas por se tratar de um governo 

trabalhista que negociava com os trabalhadores, mas também e principalmente, pelas 
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conseqüências da política econômica do governo JK, que, com o passar dos anos, 

deteriorou o poder de compra dos assalariados e o salário real da classe trabalhadora. 

 A luta pelo aumento do salário mínimo se fez presente durante todo o ano de 

1963, mais intensamente a partir do segundo semestre, período que corresponde à 

gestão de Amaury Silva. 

 O primeiro ato de Amaury nesse sentido foi a entrega de um memorial da CPOS 

(Comissão Permanente de Orientação Sindical) pelo reajustamento do salário mínimo 

para João Goulart (UH, 15/07/63, p.2). A CNTI lutava não apenas pela revisão salarial, 

como também pelo salário-família e férias de trinta dias para todos os trabalhadores 

(UH, 14/08/63, p.8). Amaury anunciou que providenciou estudos do Ministério do 

Trabalho e do SEPT (Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho) para o 

rezoneamento do mínimo em todos os estados. Tudo isso envolvia uma comissão 

composta de empregados e empregadores (UH, 14/09/63, p.8). 

 A luta pelo aumento do salário mínimo se somou com a luta pelo salário móvel. 

Trata-se de um aumento automático dos salários à medida que a inflação subia. Isso 

tinha o propósito de evitar as greves salariais (UH, 04/11/63, p.11). Os industriais e o 

Congresso não receberam bem a proposta. Esse projeto tramitou meses no Congresso, 

até ser aprovado. 

 Outro avanço nas leis trabalhistas se deu com a regulamentação do salário 

família. Com exceção dos trabalhadores rurais, domésticos e autônomos, todos os 

demais trabalhadores passariam a receber o salário família, correspondente a 5% do 

salário mínimo por dependente (filhos menores de 14 anos) (UH, 26/11/63, p.8).  

 Mas a luta pelo novo mínimo persistiu. Em setembro de 1963, o Ministro do 

Trabalho afirmou que começaria os estudos para o seu aumento. No entanto, em 11 de 

dezembro de 1963, o Última Hora noticiou que o Ministério ainda não tinha iniciado os 

estudos de revisão salarial. Isso provocou uma maior pressão do CPOS, PUA e CGT 

para o aumento do rezoneamento do mínimo, inclusive com ameaças de greve-geral. 

Membros da CPOS acusaram Amaury Silva de ter adiado os estudos sobre o 

rezoneamento, dificultando a revisão salarial (UH, 16/01/64, p.8) e passam a exigir o 

aumento de 100% no salário mínimo até o dia 31 de janeiro de 1964 ou greve (UH, 

20/01/64, p.6). Amaury Silva conversou com os representantes das Confederações do 

Comércio e da Indústria (CNC e CNI), que se mostraram contrárias ao aumento de 

100% e do rezoneamento do mínimo (UH, 24/01/64, p.6). O CGT e a CNTI cobravam 

insistentemente o aumento 100% do salário mínimo, que se tornou realidade em 23 de 
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fevereiro de 1964 (um ano e três meses após o último reajuste). Amaury Silva, nessa 

ocasião, discursou: 

 

“Há mais de dez anos, um jovem ministro do trabalho era mal 

compreendido por ter sido defensor dos despossuídos. Hoje um novo 

lançamento será feito em sua folha corrida porque não trai, como 

presidente, aqueles quem como ministro, defendeu (...). Desde há 

muitos anos, o preço do nosso desenvolvimento econômico tem 

pesado duramente sobre as costas dos trabalhadores (...). Não é o 

salário que mantém o Brasil submetido a uma estrutura agrária 

feudal, anti-econômica e anti-social. Não é o salário que sonega 

gêneros ao mercado. Não é o salário que especula com o dólar, não é 

o salário que nos sangra com remessas de lucros, juros e royalties. 

Não é o salário, enfim, que impede as reformas exigidas pela 

consciência nacional” (UH, 24/02/64, p.4). 

 

 

5.4. PROCESSO DE SINDICALIZAÇÃO RURAL E PROMOÇÃO DA REFORMA 

AGRÁRIA 

 

 A gestão de Amaury Silva à frente do Ministério do Trabalho foi caracterizada 

pelo impressionante aumento de sindicatos rurais: de 150 para 1150 (GOMES, 2007a, 

p.63). Isso foi resultado de uma política que já vinha sendo promovida pelo governo 

Goulart, especialmente com a promulgação do Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) 

(Lei n° 4214, de 02 de março de 1963)
75

.  

 Mesmo apresentando problemas, essa mediada revolucionou o campo brasileiro, 

pois a legislação trabalhista implementada por Getúlio Vargas a partir da década de 

1930 não contemplou os trabalhadores agrícolas, somente os trabalhadores urbanos, 

excluindo, portanto, a maior parcela dos trabalhadores
76

. A ideia de sindicalização rural 

foi colocada no projeto de Getúlio Vargas desde a sua campanha presidencial em 1930, 

e sua defesa foi decorrente nos seus discursos até 1954. No entanto, foi somente no 

governo João Goulart que a questão da sindicalização rural e extensão dos direitos 

                                                           
75

 Projeto de lei de autoria do petebista Fernando Ferrari, rejeitado pela Câmara dos deputados em 1957, 

reapresentado em 1960, novamente rejeitado e finalmente aprovado, com algumas modificações em 1963. 

O ETR, segundo Silva (2006, p.183) apresentava alguns vícios como a transposição da legislação 

trabalhista urbana para o meio rural sem levar em conta suas especificidades, o controle político do 

Estado na vida sindical, por meio do imposto sindical, a unicidade sindical, a verticalidade da estrutura 

sindical, a simetria organizacional idêntica entre sindicatos patronais e de trabalhadores, entre outros 

vícios. 
76

 Em 1950, a população urbana brasileira representava 36,16% da população, enquanto a população rural 

representava 63,84%. Já em 1960, a população urbana representava 45,08% e a população rural 

representava 54,92% (IBGE, Séries Estatísticas. População por situação de domicílios. Disponível em: 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br 

http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/
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trabalhistas para os trabalhadores do campo se colocou efetivamente. Essa medida 

contou com o apoio dos setores que estavam ao lado dos camponeses e trabalhadores 

rurais (comunistas e Igreja Católica, majoritariamente). Isso foi um processo que 

correspondia aos anseios das lutas camponesas que emergiram no decorrer dos anos 

1950 (com a atuação das Ligas Camponesas, principalmente). 

 A gestão de Amaury Silva foi caracterizada pela defesa da extensão da 

assistência previdenciária ao trabalhador rural (UH, 01/07/63, p.2) e pelo incentivo à 

sindicalização rural no Sul do país, especialmente no seu estado, o Paraná. 

 Leila Stein (2008, p.138) enfatiza as características positivas do Estatuto do 

Trabalhador Rural, a começar pela regulamentação e legalização do contrato de trabalho 

rural, que não existia antes do ETR. Nesse contexto, os latifundiários podiam fazer o 

que quisessem com os trabalhadores rurais, pois não havia nenhuma regulamentação de 

trabalho, nem proteção ao trabalhador rural. Com o ETR, logo se iniciariam greves por 

“elevações de salários e melhores condições de trabalho, além de campanhas pela 

aplicação do salário mínimo ao campo” (STEIN, 2008, p.138).  

 Amaury Silva enfrentou uma grande greve camponesa, que contou com 200 mil 

camponeses, reivindicando aumento salarial de 80% e outros benefícios. Essa greve 

aconteceu na Zona do Açúcar, em Pernambuco, e atingiu todos os engenhos de açúcar. 

Amaury se dirigiu a Recife para procurar conciliação, e lá se encontrou com o 

governador Miguel Arraes (UH, 19/11/63, p.2). Após negociações, a greve foi 

solucionada, com aumento de 80% no salário, pagamento pelos dias de greve e não 

punição dos participantes do movimento (UH, 21/11/63, p.2). 

 A política em defesa da Reforma Agrária e da sindicalização rural promovida 

pelo governo João Goulart provocou seus opositores. A começar pelos próprios 

fazendeiros. O Última Hora noticiou os choques armados de fazendeiros de Cascavel, 

no Paraná, contra o delegado da SUPRA, Felisbino Martins (UH, 19/02/64, p.4). Na 

região de Governador Valadares, fazendeiros estariam dispostos a “rechaçar à bala” 

qualquer tentativa de reforma agrária. Contrataram jagunços para impedir a organização 

dos trabalhadores rurais, e já tinham espancado o presidente de um sindicato dentro da 

Igreja onde este se encontrava (UH, 20/02/64, p.2). 

 Apesar dessa ofensiva, a sindicalização rural não parava de crescer, e esse 

processo ascendente deve muito a algumas portarias assinadas durante a gestão de 

Amaury Silva. Esse processo se deu da seguinte maneira: de junho de 1963 a novembro 

de 1963, o Ministério do Trabalho e a CONSIR (Comissão Nacional de Sindicalização 
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Rural) decidiam juntos o reconhecimento dos sindicatos. A partir de novembro de 1963, 

esse processo passou para a CONSIR, por iniciativa de uma portaria assinada por 

Amaury Silva (STEIN, 2008, p.154). Assim, a CONSIR passou a concentrar poder: 

“quem obtivesse maioria na CONSIR e tivesse maior número de assessores e 

pareceristas, reconheceria mais sindicatos” (STEIN, 2008, p.159). Quando o 

reconhecimento de sindicatos passou para a CONSIR, o processo passou a ser mais 

rápido e simples. Dentro da CONSIR, havia uma aliança entre os comunistas e a Ação 

Popular (STEIN, 2008, p.156). Amaury Silva baixou outra portaria (MTPS 531, 20 de 

novembro de 1963) que simplificava ainda mais o processo de reconhecimento de 

sindicatos (STEIN, 2008, p.159). 

 O ápice do processo de sindicalização rural foi a fundação da CONTAG, em 

dezembro de 1963, o órgão máximo do sindicalismo dos trabalhadores rurais dentro da 

legislação inaugurada pelo ETR, em janeiro de 1963. Essa ocasião foi uma resposta a 

uma confederação criada por católicos conservadores em Natal, Rio Grande do Norte. 

Segundo Lyndolpho Silva (1994), a Confederação foi recriada em dezembro por não 

reconhecer a ação anterior dos católicos. Essa refundação foi consentida por Amaury 

Silva e patrocinada pela CONSIR, Ministério do Trabalho e pela SUPRA. Nessa 

ocasião, disputaram a Ação Popular, a ULTAB e católicos conservadores reunidos em 

torno de Dom Eugênio Salles. Os comunistas, segundo Silva (1994) tentaram uma 

aliança com os católicos conservadores. Estes, por sua vez, não aceitaram, só aceitariam 

uma aliança com a Ação Popular (AP). Diante disso, os comunistas se aliaram à AP e 

conquistaram a diretoria da CONTAG, com Lyndolpho Silva como presidente.  

 A promoção da sindicalização rural essencial para o projeto reformista do 

governo João Goulart. Os trabalhistas acreditavam que o sindicato seria o porta-voz  das 

aspirações camponesas em prol da reforma agrária, vista como necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil 

 A reforma agrária foi um tema central no governo João Goulart, do início ao seu 

fim, com a assinatura do decreto n° 53.700, de 13 de março de 1964, feito pela SUPRA, 

que desapropriava terras em torno das rodovias e ferrovias federais por interesse social, 

o primeiro passo para a realização de uma reforma agrária efetiva. A reforma agrária 

pregada por João Goulart foi um dos principais motivos para a sua derrubada por forças 

contrárias às reformas em 1° de abril de 1964.  

 Para grande parte da esquerda nacionalista, o atraso do capitalismo no Brasil era 

resultado de uma estrutura de propriedade rural arcaica, baseada no latifúndio, que 
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impedia a expansão do mercado interno e o desenvolvimento da industrialização, e 

ainda provocava a inflação, pela insuficiente oferta de alimentos para o Brasil. Os 

trabalhistas defendiam o lema “Terra para quem trabalha”, isto é, “para quem vive do 

próprio trabalho e produz alimentos para o Brasil”, opostos aos latifundiários 

improdutivos que seriam as causas do atraso brasileiro, na visão dos trabalhistas. O 

projeto de reforma agrária dos trabalhistas tinha a intenção de responder os problemas 

que se colocavam, não era revolucionário, mas capitalista, no sentido de “criar 

proprietários e propriedades”, conforme aponta o ex-ministro do Trabalho e ex-

presidente da SUPRA, João Pinheiro Neto (1977, p.91) em entrevista ao CPDOC. 

 Por outro lado, os trabalhistas procuravam incorporar o homem do campo ao 

cenário político, aumentando as suas bases eleitorais (MARTINS, 1986, p.91) e tirar o 

controle das elites rurais em relação à massa camponesa, que era influenciada nas 

tomadas de decisões e implementação de políticas (GRYNSZPAN; DEZEMONE, 2007, 

p.214). O Governo João Goulart buscava incorporar os camponeses às decisões 

políticas, levando em conta as suas aspirações. Os nacionalistas de esquerda defendiam 

a extensão do direito de voto aos analfabetos, que constituíam metade da população 

brasileira. Grande maioria desse grupo morava no campo, sem cidadania, acesso à 

educação e saúde, muitas vezes na miséria e na fome, devido às precárias condições que 

o campo oferecia, ocasionados pelo latifúndio improdutivo. Durante séculos, suas vozes 

foram silenciadas pelas classes dominantes. Porém, na conjuntura do final dos anos 50/ 

início dos anos 60, finalmente o campesinato estava sendo levado em conta, 

especialmente devido à emergência de lutas organizadas. 

 A reforma agrária era indispensável para promover o desenvolvimento do 

capitalismo e para a redução das tensões e desigualdades sociais no campo e na cidade, 

pois proporcionaria melhores condições de vida ao homem do campo, ao mesmo tempo 

em que diminuiria as greves urbanas por maiores salários. Isso se devia ao fato de que a 

inflação diminuiria com a reforma agrária, devido ao maior abastecimento do mercado 

interno causado pela melhor distribuição de terras (por isso que a realização da Reforma 

Agrária era pré-condição do sucesso do Plano Trienal). A reforma agrária, no projeto 

trabalhista, não visava a “luta de classes” ou a “agitação social”, como os seus 

opositores acusavam. Distribuir a propriedade da terra não significava um ato contra a 

propriedade ou “propagação do comunismo”. Ao contrário, somente as terras 

improdutivas, que não cumpriam sua função social, seriam desapropriadas pelo 

governo, mediante o pagamento em longo prazo em títulos da dívida pública, 
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modificando a Constituição de 1946 (que determinava que toda desapropriação devia 

ser paga previamente e em dinheiro).   

 

5.5. AMEAÇAS DO GOLPISMO, O “PERIGO” DO COMUNISMO E O PEDIDO DE 

ESTADO DE SÍTIO  

 

 Caio Navarro de Toledo (2004, p.18) defende a ideia de que toda a fase do 

governo Goulart conviveu com o espectro do golpe de Estado, a começar na sua origem 

(a renúncia de Jânio Quadros). O golpismo era proveniente de setores da direita, embora 

alguns autores enfatizem o papel das esquerdas para a eclosão do golpe, como é o caso 

de Ferreira (2004). 

 O golpismo estava presente em diversas declarações de Carlos Lacerda. Em 

julho de 1963, Lacerda lançou sua “Carta ao Povo”, com declarações que denegriam o 

governo Goulart. O ministro da Casa Civil, Darcy Ribeiro, declarou que a carta era uma 

ameaça à democracia, pois os golpistas queriam evitar que o Brasil se tornasse 

autônomo e realizasse as reformas de base (JB, 09/07/63, p.10). O CGT, nesse 

momento, preparava uma greve anti-golpe (UH, 08/07/63, p,2). 

 Em agosto de 1963, as “classes produtoras” (latifundiários) de Goiás lançaram 

um manifesto de crítica ao governo Goulart, afirmando que não abririam mão de 

“qualquer terreno à agitação social”. Nesse manifesto, estavam temerosos pela 

democracia, ameaçada por “reformas demagógicas” (JB, 13/08/63, p.3). 

 No editorial do Jornal do Brasil do dia 01/09/63, o jornal alerta que em nome da 

reforma agrária, o Brasil estava no reino da corrupção e da demagogia, incluindo a 

infiltração de comunistas no poder. Nesse mesmo mês, o general Peri Bevilacqua 

insultou o movimento sindical e o CGT, o que causou insatisfação dos sindicalistas 

(UH, 26/09/63, p.8). Em outubro de 1963, Carlos Lacerda deu uma entrevista ao jornal 

Los Angeles Times afirmando que o Brasil estava mergulhado no caos e no comunismo. 

 Após essas declarações, Goulart, incentivado pelos seus ministros militares, 

encaminhou ao Congresso o pedido de aprovação do estado de sítio, para evitar uma 

“guerra civil”, silenciar Carlos Lacerda e Adhemar de Barros (TOLEDO, 2004, p.18). O 

CGT discordou dessa mediada, pois temia que o estado de sítio silenciasse as esquerdas. 

Preparou uma ameaça de greve contra essa medida, mas mesmo assim, não rompeu com 

o presidente Goulart (DELGADO, 1986, p.68). Goulart, percebendo que as esquerdas e 

a sociedade em geral discordaram de tal medida, retirou o pedido. 
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 As declarações dos governadores Carlos Lacerda e Adhemar de Barros de que o 

Brasil estava à beira de um golpe de estado promovido pela esquerda comunista foram 

constantes (conforme o visto nesse capítulo). Somado a isso, Bilac Pinto, presidente da 

UDN, acusava João Goulart de estar preparando uma revolução no Brasil, com 

sindicatos armados de camponeses. Tratava-se de um “movimento golpista” de 

orientação marxista leninista para a “conquista do poder, controle físico e psicológico 

das populações”, que eclodiria uma “guerra revolucionária”. Esta já estava em curso, 

pela infiltração comunista no governo, nas Forças Armadas, na promoção de greves, no 

estímulo à invasão de terras, etc (JB, 22/01/64, p.4).  

 De fato, a aliança entre comunistas e trabalhistas no Brasil (PCB e PTB) nesse 

período era um fato, especialmente no movimento sindical. Ambos tinham projetos 

parecidos no momento referido, especialmente no que se refere à promoção de reformas 

de base. Entretanto isso não significa que o Brasil estava em uma etapa pré-socialista, 

ou ao ponto de ser “anexado” pela União Soviética em algum momento. Os objetivos 

desses grupos, nessa conjuntura, eram outros. 

 Para os comunistas, a etapa da revolução nesse momento não era a socialista, e 

sim a etapa democrático-burguesa para a promoção do desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil (para os comunistas, o Brasil era um país semi-feudal que estava num estágio 

incipiente de desenvolvimento do capitalismo, entravado pelas classes agrárias). Só 

depois que o capitalismo fosse plenamente organizado e desenvolvido é que se poderia 

almejar a sociedade socialista, na qual o proletariado “maduro” e “organizado” (devido 

ao desenvolvimento do capitalismo) poderia tomar o poder da burguesia industrial. Mas, 

no momento histórico pelo qual passava a sociedade brasileira no final da década de 

1950 e início da década de 1960, os comunistas acreditavam que, segundo Mantega 

(1984, p, 62) a burguesia industrial e o proletariado estariam na mesma trincheira, 

porque suas contradições tornavam-se secundárias quando comparadas com as que 

ambas tinham em relação aos latifundiários feudais e outras classes “arcaicas”. Nesse 

sentido, havia um entendimento de que a burguesia industrial e o proletariado eram 

aliados na realização da revolução democrático-burguesa, pois era de interesse dessas 

classes a decadência das classes agrárias “atrasadas” para a promoção do 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil. 

 Os trabalhistas também acreditavam que existia uma contradição entre classes 

“arcaicas” (latifúndio) e as classes “progressistas” (operariado e industriais). As classes 

“progressistas” estariam unidas pelas reformas de base, especialmente a agrária, com 
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interesse no desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Isso é expresso em declarações 

como do industrial Guilherme da Silveira Filho, citado pelo Última Hora: “industriais 

brasileiros e sindicatos dos trabalhadores precisam de um maior mercado de consumo e 

trabalho que somente será conquistado com a reforma nas estruturas na nossa 

sociedade” (UH, 06/09/63, p.2). 

 Essa contradição existente entre os latifundiários e os industriais (o primeiro 

arcaico e o segundo progressista) que essas parcelas das esquerdas acreditavam ter não 

se verificou no período
77

, o que em grande parte explica o fracasso da adesão dos 

setores industriais as reformas de base e a subestimação que as esquerdas tinham em 

relação ao potencial golpista desses grupos.  

 

5.6. OS ÚLTIMOS MESES DO GOVERNO JOÃO GOULART: APROXIMAÇÃO 

COM AS ESQUERDAS E ECLOSÃO DO GOLPE MILITAR 

 

 Goulart, no início de 1964, avançava cada vez mais em direção à promoção das 

reformas de base e aproximação com as esquerdas, com medidas como a 

regulamentação da remessa de lucros ao exterior, salário móvel, salário família, 

aumento de 100% do salário mínimo, promoção da reforma agrária e da sindicalização 

rural, etc. Ao mesmo tempo, ele não cedia totalmente às reivindicações das esquerdas 

(Goulart não nomeou Leonel Brizola para Ministro da Fazenda no final de 1963, como a 

esquerda desejava, e sim, o banqueiro Nei Galvão), pretendendo demonstrar ao restante 

da sociedade que seu governo era “confiável” e não acabaria no “comunismo”.  

 Goulart, segundo Delgado (1989, p.279) oscilou entre posições de apoio 

explícito às reivindicações reformistas dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que 

tentava controlar essas mesmas reivindicações. 

 A gestão de Amaury Silva conviveu com essas nuances da relação entre o 

governo e o movimento sindical. Conforme o visto nesse capítulo, Goulart manteve por 

um bom tempo Gilberto Crockatt de Sá na sua assessoria sindical, mesmo isso 

desagradando boa parte da esquerda sindical (Grupo Compacto do PTB e PCB). 

Crockatt de Sá promoveu a UST para liquidar com o CGT, outra medida que 

desagradou grande parcela do movimento sindical, pois a UST era composta por líderes 

“pelegos”, ministerialistas, sem ligação com reivindicações populares. Amaury Silva 

recolocou Dante Pelacani (PCB/CGT) na diretoria do DNPS, e em outro momento, 
                                                           
77

 Para uma visão panorâmica dessa ideia, ver Pereira (1984, p.100-101) 
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contribuiu para o seu afastamento do cargo. Amaury Silva se aproximou muito das 

esquerdas sindicalistas quando apoiou a reeleição de Clodsmith Riani para a presidência 

da CNTI, afastando-se da chapa da UST. Amaury Silva apoiava greves (declarava que 

toda reivindicação salarial era legítima), também fazia grandes esforços para evitá-las, e 

solucioná-las, sem jamais reprimir qualquer movimento. 

 Jorge Ferreira (2004, p.192) tenta ressaltar o papel das esquerdas nesse período 

para a eclosão do golpe de 1964, alegando que as mesmas pressionavam o governo e 

mobilizavam trabalhadores nas ruas, sem pensar em “concessões e compromissos”, 

“atacando” o Congresso em um processo crescente de “radicalização”.  

 No estudo aprofundado sobre a gestão de Amaury Silva, visto nesse trabalho, 

percebemos que esse processo não foi bem assim, especialmente no caso da atuação das 

esquerdas no movimento sindical (com a aliança entre o Grupo Compacto do PTB e o 

PCB). O CGT, por exemplo, mesmo discordando de João Goulart em vários momentos 

(como as políticas de seu assessor sindical Crockatt de Sá, a tentativa de 

enfraquecimento do CGT pela UST, as atitudes neutras de Goulart para com o setor 

reformista majoritário no movimento sindical, o pedido de estado de sítio, o Plano 

Trienal, etc) em nenhum momento rompeu com o presidente, o que demonstra uma 

postura de negociação e apoio ao governo Goulart. Isso quer dizer que as principais 

entidades da esquerda brasileira (CGT e CNTI) e a aliança entre trabalhistas do Grupo 

Compacto e comunistas no movimento sindical exerciam pressões sobre o presidente, 

criticavam e discordavam de suas medidas, mas isso não desembocou em um 

“rompimento” ou “confronto” com o presidente. O CGT e a CNTI foram pacientes 

quanto o aumento do salário mínimo, que permaneceu o mesmo entre novembro de 

1962 e fevereiro de 1964. Isso significa que o salário mínimo ficou congelado durante 

um ano e três meses, com a inflação, segundo Fonseca (2004) de 51,7% em 1962, 

79,9% em 1963 e 92,1% em 1964. O CGT ameaçou greve-geral, mas esperou até 

fevereiro, pois confiava na palavra de Amaury Silva e João Goulart, pois esses 

demonstravam comprometimento com o aumento e preservação da renda dos 

assalariados (com medidas como o salário móvel e salário família)
78

.  

 Em decorrência do processo inflacionário, diversas categorias de trabalhadores 

entraram em greve por aumento salarial. Embora o governo quisesse evitá-las, ele não 

                                                           
78

 Não cabe afirmar que por isso, o CGT era “massa de manobra”do presidente porque colaborava com o 

governo, mesmo porque essas manifestações críticas ao governo demonstravam a sua autonomia, ainda 

que esta estivesse em processo, pois os sindicatos mantinham características do corporativismo. 
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conseguiu. Goulart não desaprovava essas greves, pois isso seria a negação de tudo o 

que ele fez durante sua trajetória política e sua passagem no Ministério do Trabalho, 

entre os anos de 1953 e 1954 (visto no capítulo 3 do presente trabalho). Durante o 

período em que Amaury Silva ocupou o Ministério do Trabalho, uma das suas maiores 

habilidades foi o poder de negociação, diálogo e paciência com os movimentos 

grevistas e sindicais. Os trabalhistas entendiam que os trabalhadores do campo e das 

cidades tinham o direito de participar da política, de exercer a cidadania, exigir direitos 

e reformas estruturais. Mas determinados setores da sociedade brasileira não 

compartilhavam da mesma visão. Segundo Moniz Bandeira: 

 

“A hostilidade contra o movimento sindical, sobretudo contra a 

participação na política, aumentava nas Forças Armadas. Eram os 

preconceitos fechados de classe que se desnudavam. As associações 

rurais e comerciais, as confederações das indústrias, enfim, todas as 

atividades patronais podiam expressar-se livremente, inclusive 

insuflar a guerra civil e a deposição no governo, sem nenhum 

constrangimento. Os sindicatos dos trabalhadores, não. Os 

trabalhadores não tinham o direito de participar da política, pois as 

classes dirigentes julgavam que somente elas deviam influir nas 

decisões do seu estado. A democracia não podia ser tão democrática 

assim. Seria comunismo. A legalidade, subversão. Na verdade, todos 

os esforços de organização e mobilização da vontade popular 

assombravam os empresários e os fazendeiros”. (BANDEIRA, 2010, 

p.243).  

 

 O momento crucial do governo João Goulart antes de sua derrubada foi o 

comício de 13 de março, na Central do Brasil. Esse momento foi representativo da 

união das esquerdas em defesa do governo Goulart e das reformas de base, sobretudo a 

agrária. Políticos mais “radicais” da esquerda, como Leonel Brizola, estiveram 

presentes no Comício, apoiando João Goulart. Alguns dias depois, Brizola declarou: 

“achamos que o Jango do Comício voltou a ser o Jango do Ministério do Trabalho (...). 

Agora ele veio para as posições reclamadas pelos companheiros” (JB, 21/03/64, p.3). 

 João Goulart, no Comício, fez um discurso histórico: 

 

Chegou-se a proclamar, trabalhadores brasileiros, que esta 

concentração seria um ato atentatório ao regime democrático como se 

no Brasil a reação ainda fosse dona da democracia, ou proprietária 

das praças e ruas. Desgraçada democracia a que tiver de ser 

defendida por esses democratas. Democracia para eles não é o regime 

da liberdade de reunião para o povo. O que eles querem é uma 

democracia de um povo emudecido, de um povo abafado nos seus 

anseios, de um povo abafado nas suas reivindicações. A democracia 
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que eles desejam impingir-nos é a democracia do antissindicato, ou 

seja, aquela que melhor atenda aos seus interesses ou aos dos grupos 

que eles representam. A democracia que eles pretendem é a 

democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A 

democracia que eles querem, trabalhadores, é para liquidar com a 

Petrobrás, é a democracia dos monopólios, nacionais e internacionais, 

a democracia que pudesse lutar contra o povo, a democracia que 

levou o grande Presidente Vargas ao extremo sacrifício (...). Não há 

ameaça mais séria para a democracia do que tentar estrangular a voz 

do povo, dos seus legítimos líderes populares, fazendo calar as suas 

reivindicações (GOULART, 2010, p.80).(...) A Constituição atual, 

trabalhadores, é uma Constituição antiquada, porque legaliza uma 

estrutura sócio-econômica já superada, uma estrutura injusta e 

desumana. O povo quer que se amplie a democracia, quer que se 

ponha fim aos privilégios de uma minoria; quer que a propriedade da 

terra seja acessível a todos; que a todos seja facilitado participar da 

vida política do país, através do voto, podendo votar e ser votado; que 

se impeça a intervenção do poder econômico nos pleitos eleitorais e 

que seja assegurada à representação de todas as correntes políticas, 

sem quaisquer discriminações, ideológicas ou religiosas (GOULART, 

2010, p.82) 

 

  

 Goulart buscava ampliar a democracia para os mais amplos setores da sociedade, 

realizando reformas estruturais que desenvolveriam o capitalismo no Brasil. 

Democracia, nesse sentido, incluía a participação de comunistas e do movimento 

sindical no processo decisório. Contra essa democracia, setores empresariais, 

latifundiários, classe média, políticos golpistas, setores estrangeiros e das Forças 

Armadas desencadearam o golpe que depôs João Goulart. Conforme Toledo (2004, 

p.24) salienta, não devemos silenciar o fato de que muitas vezes as esquerdas foram 

intransigentes com o governo, muitas vezes enfraquecendo-o, mas isso não anula o fato 

de que quem armou o golpe foram setores retrógrados da sociedade.  

 Por não aceitarem “o povo nas ruas” e a promoção de reformas sociais que 

modificariam a estrutura de classes no Brasil, em prol do desenvolvimento do 

capitalismo, no dia 01 de abril de 1964, João Goulart foi deposto. Em nome da 

“restauração da legalidade” e da “pureza democrática” (JB, 02/04/64, p.3), o Brasil 

viveu sob uma ditadura por quase 21 anos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A presente monografia analisou a trajetória política de Amaury de Oliveira e 

Silva e os caminhos trilhados para esse chegar ao Ministério do Trabalho, bem como a 

sua gestão ministerial. Para a análise de sua atuação nessa pasta, buscou-se apoio na 

contextualização sócio-histórica do cargo, desde as suas origens até a gestão do ministro 

antecessor de Amaury Silva, ou seja, Almino Affonso, uma das lideranças do Grupo 

Compacto do PTB. A contextualização política e econômica do governo João Goulart 

também se fez presente nessa análise, entendendo Amaury Silva e sua gestão como 

produtos de um contexto determinado, que desembocou no golpe de 1° de abril de 1964. 

 As origens da carreira política de Amaury Silva nos remetem a seção paranaense 

do Partido Republicano. Observamos que a sua carreira política começa a obter êxito 

depois que se casa com uma jovem de origem familiar ligada as famílias tradicionais do 

Partido Republicano, passando a morar em Londrina. Concluímos que Amaury Silva 

realizou um trajeto que foi feito por muitos membros de seu partido em direção à 

promissora região Norte do estado, muitos desses membros pertencentes à mesma 

geração de Amaury Silva. A atenção dos partidos do Paraná em relação à região Norte é 

explicada pelo processo de transformações que o estado passava entre as décadas de 

1940 e 1950, pois a economia cafeeira passou a ser a maior fonte de riquezas para o 

Paraná. Em parte desse período, um republicano governou o estado: Bento Munhoz da 

Rocha Netto. Este podia exercer uma liderança moral dentro do partido. No entanto, ele 

não se comprometeu com tal papel. O Partido Republicano, assim, apesar de apresentar 

certo vigor, começa um processo permanente de perda de quadros, brigas internas e 

decadência organizacional. Amaury Silva, por esses motivos e por um desentendimento 

com o seu cunhado, Renato Loures Bueno, deixa o partido, pensando até em desistir da 

carreira política. O presidente da seção regional do PTB, Abilon de Souza Naves, o 

convida então a entrar no PTB. Amaury Silva aceita o convite e leva consigo outros 

deputados republicanos.  

 A ida de um republicano, ligado aos valores tradicionais do período pré-trinta 

para um partido de orientação trabalhista, com valores representativos do período pós-

trinta e do legado de Vargas pode parecer contraditória, em um primeiro momento. No 

entanto, ela é planamente compreensível se considerarmos a Revolução de 30 como 

uma modernização conservadora (visto no capítulo 3), que não destituiu totalmente as 

antigas classes dominantes do poder, e sim, incorporou novas classes. Além disso, o 
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próprio Vargas era um político da República Velha, que no pós-trinta, promoveu 

políticas inovadoras de promoção da industrialização via Estado e integração da classe 

trabalhadora urbana nas pautas estatais, como o capítulo 3 aponta. Ao nível de análise 

regional, o PTB se aliou ao Partido Republicano em alguns momentos, possuindo 

algumas semelhanças entre ambos.  

 É importante destacar que Amaury Silva só conseguiu ser nomeado ministro do 

Trabalho por pertencer a uma seção do PTB que apresentava altos índices de 

crescimento e prestígio junto ao eleitorado paranaense e que era intrinsecamente ligada 

ao grupo de João Goulart dentro do PTB nacional, conforme o visto no capítulo 2. 

Concluímos nesse trabalho que Amaury Silva era membro de uma seção do PTB que 

não questionava a autoridade de Goulart como outras seções (São Paulo e Guanabara, 

por exemplo). Amaury Silva substituiu Almino Affonso, um político do Grupo 

Compacto do PTB que tomava decisões no Ministério do Trabalho que nem sempre 

agradavam o presidente (inclusive questionavam Goulart), que tampouco era informado 

previamente do que acontecia na pasta do Trabalho. Amaury Silva não pertencia ao 

grupo Compacto do PTB, era um político mais moderado, com perfil com 

características parecidas com o grupo de João Goulart dentro do PTB, de forte 

orientação reformista, com características distintas de Almino Affonso. 

 Sua gestão conviveu com a crise e o golpismo, somada às greves nos dois 

principais estados governados pela oposição mais ferrenha a João Goulart (Guanabara e 

São Paulo). Também foi caracterizada pela continuidade do processo de moralização do 

Ministério do Trabalho, combatendo práticas empreguistas no interior da pasta 

(principalmente na Previdência Social), bem como a aceitação de lideranças autênticas 

do movimento sindical, e não atreladas a máquina ministerial, sem preconceitos quanto 

às filiações políticas e ideológicas. Amaury se esforçou em promover a expansão da 

rede de atuação e assistência da Previdência Social, especialmente em seu estado, o 

Paraná, para aumentar seu prestígio junto ao eleitorado paranaense e viu a ascensão do 

movimento sindical rural, que começava a dar seus primeiros passos com incentivo do 

Ministério do Trabalho. Suas relações com o movimento sindical eram em grande parte, 

atreladas as orientações do presidente João Goulart. Ora recuando, ora se aproximando 

do movimento sindical e de suas reivindicações, suas medidas na pasta agradaram e 

desagradaram o mesmo movimento, e este trabalho analisou aprofundadamente essas 

relações.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A: Perfil de representação dos deputados estaduais do PTB do Paraná (1947-

1966) 
  

Deputado Local de 

Nascimento 

Formação Carreira/Principais 

Cargos Ocupados 

Reduto Eleitoral 

Aldo Laval 

(1947-1950) 

Ponta Grossa, 

PR, 1905 

Contador Guarda-livros Paraná Tradicional 

Aldo Silva 

(1947-1950) 

Curitiba, PR, 

1914 

Bacharel em 

Direito-

Curitiba-PR 

Professor de ensino 

superior, advogado, 

jornalista, promotor 

público, delegado, 

radialista no PR e 

RJ, fazendeiro de 

café e cereais  

Norte Cafeeiro 

Antônio dos 

Santos Filho 

(1947-1950) 

Santos, SP Química 

Industrial, 

Curitiba-PR 

Professor de curso 

técnico 

Paraná Tradicional 

Júlio Rocha 

Xavier (1947-

1950)/1951-

1955) 

Ponta Grossa, 

PR, 1911 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Advogado, 

Secretário da 

delegacia regional 

do Ministério do 

Trabalho, delegado, 

juiz e Prefeito de 

Carlópolis 

Norte Cafeeiro 

José Machuca 

(1947-1950) 

Itararé, SP, 

1915 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Caixeiro de banca 

de jornais e revistas, 

Diretor Geral do 

Departamento 

Estadual de 

compras, 

colaborador de 

jornais, lutou na 2° 

Guerra Mundial 

Norte Cafeeiro          

José Darú 

(1947-1950) 

Curitiba, PR, 

1903 

Primário Agricultor, operário, 

agrimensor, 

industrial e 

comerciante. 

Exerceu o cargo de 

Conselheiro da 

Caixa de Habitação 

Popular do Estado 

Paraná Tradicional 

Antônio 

Annibelli 

(1951-

1955/1955-

1958)/(1959-

1962) 

São Paulo, SP, 

1911 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Promotor adjunto 

em Ipiranga e 

Clevelândia, 

Promotor Público 

Federal e Prefeito de 

Clevelândia. 

Ocupou a 

presidência da 

Assembléia 

Legislativa entre 

1951-1958, 

Sudeste 
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deputado federal 

Raul Rezende 

Filho (1951-

1955)/(1955-

1958) 

Mirai, MG Contabilidade, 

Rio de Janeiro 

Contador, 

Comerciante, 

fazendeiro e 

cafeicultor no Norte 

do Paraná 

Norte Cafeeiro  

José Hoffman 

(1951-1955)/ 

(1959-1962) 

Ponta Grossa, 

PR, 1904 

Cursou Liceu 

em São Paulo  

Trabalhou no 

comércio do pai, 

jornalista e vereador 

em Ponta Grossa 

Paraná Tradicional 

Dagoberto 

Pusch (1951-

1955) 

Castro, PR, 

1905 

Medicina, 

Curitiba, PR 

Médico e vereador 

em Apucarana 

Norte Cafeeiro 

Antônio Baby 

(1951-1955) 

Rio Claro, PR, 

1903 

Telégrafo Telegrafista da 

Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio-Grande, 

deputado federal 

Paraná Tradicional 

Alcides 

Caetano (1951-

1955) 

Tanabí, SP, 

1920 

Primário 

incompleto 

Servente de 

pedreiro, barbeiro, 

funcionário da caixa 

Econômica Federal 

em Tanabí, 

cafeicultor em 

Alvorada do Sul 

Norte Cafeeiro 

Francisco 

Silveira da 

Rocha (1951-

1955) 

São Simão, SP, 

1880 

Ginásio Comerciante, 

dedicado à lavoura 

cafeeira em 

Mandaguari 

Norte Cafeeiro 

 

 

 

 

 

Gastão Vieira 

Alencar (1951-

1955) 

Curitiba, 1902 Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Vereador em 

Cornélio Procópio 

Norte Cafeeiro 

Francisco 

Soares (1951-

1955) 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Divonsir Borba 

Cortes (1951-

1955) 

Curitiba, PR, 

1909 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Promotor Público 

em diversas cidades 

e regiões do Paraná, 

Delegado de Ordem 

Política e Social de 

Curitiba, advogado 

em Londrina, 

deputado federal 

Norte Cafeeiro 

Jorge de Lima 

(1951-1955)/ 

(1955-1958) 

Curitiba, PR, 

1916 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Funcionário da 

Caixa Econômica 

Federal, jornaleiro, 

alfaiate, Promotor 

Público em Siqueira 

Campos, exerceu a 

secretaria do 

Trabalho e 

Assistência Social, 

deputado federal 

Norte Cafeeiro 
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Mário Batista 

de Barros 

(1955-1958)/ 

(1959-1962) 

Curitiba, PR, 

1911 

Medicina, 

Curitiba, PR 

Assistente de 

Professor no Rio de 

Janeiro, médico em 

Curitiba e Castro, 

Secretário de Saúde 

Pública, quando 

instalou o Serviço 

de assistência 

médica domiciliar 

em Curitiba  

Paraná Tradicional 

Miguel Buffara 

(1955-1958) 

Santos, SP, 

1913 

Bacharel em 

Direito 

Industrial, advogado 

e comerciante, 

deputado federal, 

Promotor Público 

em Morretes, 1935-

1938; Secretário do 

Trabalho e 

Assistência Social 

do Paraná, 1956-

1958. 

 

Paraná Tradicional 

Domicio 

Scaramella 

(1955-1958) 

Curitiba, PR, 

1917 

Ginásio Comerciante e 

industrial 

madeireiro, vereador 

em União da 

Vitória, 2° secretário 

da Assembléia 

Legislativa por três 

vezes 

Sudeste 

Pedro Liberti 

(1955-1958)/ 

(1959-1962) 

Leme, SP, 

1911 

Primário Agricultor, 

motorista e 

comerciante. 

Prefeito de Rolândia 

Norte Cafeeiro 

Pedro Mariucci 

(1955-1958) 

Monte Claro, 

SP, 1913 

Secundário Comerciante, 

vereador e prefeito 

de Cornélio 

Procópio 

Norte Cafeeiro  

Joaquim Néia 

de Oliveira 

(1955-

1958)/(1959-

1962)/ (1963-

1966) 

Ribeirão Claro, 

PR, 1927 

Bacharel em 

Direito 

Prefeito de Ribeirão 

Claro, assessor da 

Secretaria de 

Educação e Cultura, 

diretor da Secretaria 

de Justiça 

Norte Cafeeiro 

Libânio 

Cardoso 

(1955-1958)/ 

(1959-1962) 

São José dos 

Pinhais, PR, 

1910 

Medicina, 

Curitiba, PR 

Médico em Curitiba, 

Diretor de hospitais 

de Castro e prefeito 

dessa última cidade 

por duas vezes 

Paraná Tradicional 

José Silveira 

(1955-1958) 

Bom Jesus do 

Itabapoana, RJ, 

1918 

Medicina, Rio 

de Janeiro 

Vereador em 

Cambuci, RJ, e 

Mandaguari, PR, 

Prefeito de Nova 

Esperança e 

deputado federal 

Norte Cafeeiro 
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Jorge Nassar  

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Curitiba, PR, 

1925 

Ginásio  Comerciante e 

radialista. 

Proprietário da 

‘Rádio Curitibana’. 

Reeleito, teve seu 

mandato cassado 

Paraná Tradicional 

Luiz Alberto 

Dalcanalle 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Caxias, RS, 

1931 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Agricultor, 

industrial, professor 

e advogado. Líder 

do PTB na 

Assembléia. 

Reeleito, teve seu 

mandato cassado. 

Porta-voz de 

Amaury Silva em 

Curitiba 

Paraná Tradicional 

Miguel Dinizo 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Itatiba, SP, 

1914 

Medicina, 

Curitiba, PR 

Proprietário, diretor 

e médico do hospital 

Santa Margarida, de 

Cambará, vereador e 

prefeito dessa 

cidade, foi secretário 

da Saúde Pública 

Norte Cafeeiro 

 

Silvino Lopes 

de Oliveira 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Amaury de 

Oliveira e 

Silva (1959-

1962) 

Rio Negro, PR, 

1924 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Vereador em 

Londrina, deputado 

estadual, Senador e 

Ministro do 

Trabalho e 

Previdência Social 

Norte Cafeeiro 

Waldemar 

Daros (1959-

1962) 

Curitiba, PR, 

1916 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Agricultor, 

motorista, 

comerciante, 

vereador e prefeito 

de Rolândia, 

colaborador em 

jornais curitibanos, 

mandato cassado 

Norte Cafeeiro 

Elias Nacli 

(1959-1962)  

Borebi, SP, 

1928 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Comerciante, 

bancário, 

funcionário público, 

delegado e deputado 

federal 

Paraná Tradicional 

Moacyr 

Silvestre 

(1963-1966) 

Carazinho, RS, 

1926 

Sem dados 

disponíveis 

Prefeito de 

Guarapuava 

Paraná Tradicional 

Marino Pereira 

(1963-1966) 

Santos, SP, 

1916 

Medicina Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Miran Pirih 

(1963-1966) 

Rogotec, 

Iugoslávia, 

1920 

Sem dados 

disponíveis 

Cafeicultor Norte Cafeeiro 
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Leon Naves 

Barcelos 

(1963-1966) 

Barretos, SP, 

1932 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Contador, 

Procurador dos 

Ferroviários. 

Mandato cassado 

Paraná Tradicional 

Walter Alberto 

Pecoits (1963-

1966) 

Santa Maria da 

Boca do Monte 

Medicina Porto 

Alegre, RS 

Líder da revolta dos 

colonos de 1957, 

vereador e prefeito 

de Francisco 

Beltrão, mandato de 

deputado estadual 

cassado 

Sudoeste 

Eurico Batista 

Rosas (1963-

1966) 

Ponta Grossa, 

1915 

Engenharia 

Civil 

Professor, 

engenheiro, 

secretário de Estado 

dos negócios da 

viação e obras 

públicas, vereador 

pela UDN, prefeito 

em Ponta Grossa. 

Paraná Tradicional 

Piratan Araújo 

(1963-1966) 

Palmas, PR Contabilidade Contador, vereador 

e prefeito de Palmas 

Paraná Tradicional 

Tabela elaborada pela autora. Dados retirados de NICOLAS (1984) e fontes dispersas 
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ANEXO B: Perfil de representação dos deputados federais do PTB do Paraná (1947-

1966) 

 

  

Deputado Local de 

Nascimento 

Formação  Carreira/Principais 

Cargos ocupados 

Reduto 

Eleitoral
79

 

Rubens de 

Mello Braga 

(1947-1950)/ 

(1951-1954) 

Curitiba, PR, 

1910 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Comerciante, 

industrial, dirigente 

sindical, agricultor e 

pecuarista. Exerceu 

os cargos de 

secretário de 

Agricultura e do 

Interior e Justiça 

Paraná 

Tradicional 

Parahilio Borba 

(1951-1954) 

Guarapuava, 

PR, 1902 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Colaborador de 

jornais, telegrafista 

nos Correios e 

Telégrafos, 

advogado e vereador 

em Santo Antônio 

da Platina 

Norte Cafeeiro 

Sebastião 

Martins Vieira 

Lins (1951-

1954) 

Recife, PE, 

1901 

Bacharel em 

Direito, Rio de 

Janeiro 

Colaborador em 

jornais em Bauru, 

SP, advogado, 

exerceu o cargo de 

consultor geral do 

estado do Paraná 

Paraná 

Tradicional 

Antônio Baby 

(1955-1958)/ 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Rio Claro, PR, 

1903 

Telégrafo Telegrafista da 

Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio-Grande, 

deputado estadual 

Paraná 

Tradicional 

Cid Campelo 

(1955-1958) 

Teresina, PI Bacharel em 

Direito, Rio de 

Janeiro 

Promotor Público, 

Juíz de Direito, 

Corregedor Geral de 

Justiça, 

desembargador, 

exerceu a Secretaria 

do Trabalho 

Paraná 

Tradicional 

Divonsir Borba 

Cortes (1955-

1958) 

Curitiba, PR, 

1909 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Promotor Público 

em diversas cidades 

e regiões do Paraná, 

Delegado de Ordem 

Política e Social de 

Curitiba, advogado 

em Londrina e 

deputado estadual 

com votos dessa 

última cidade 

Norte Cafeeiro 

Heitor Pereira 

Filho (1955-

1958) 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 
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 Analisando os dados de NICOLAS, supõe-se que os deputados tiveram suas bases na região listada. 

Nesse trabalho, dividiu-se o Paraná em três regiões: Paraná Tradicional/Norte Cafeeiro/ Sudoeste 
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Jânio Quadros 

(1959-1962) 

Campo Grande, 

MS, 1917 

Bacharel em 

Direito, São 

Paulo, SP 

Vereador, prefeito e 

governador de São 

Paulo, exerceu a 

Presidência da 

República 

Notoriedade 

Nacional 

Jorge de Lima 

(1959-1962) 

Curitiba, PR, 

1916 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Funcionário da 

Caixa Econômica 

Federal, Promotor 

Público em Siqueira 

Campos, exerceu a 

secretaria do 

Trabalho e 

Assistência Social 

Norte Cafeeiro  

José Silveira 

(1959-1962) 

Bom Jesus do 

Itabapoana, RJ, 

1918 

Medicina, Rio 

de Janeiro 

Vereador em 

Cambuci, RJ, e 

Mandaguari, PR, 

Prefeito de Nova 

Esperança e 

deputado estadual 

Norte Cafeeiro 

Kalil Maia Neto 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

São Paulo, 1929 Engenharia 

Química, 

Curitiba, PR 

Engenheiro, 

empresário,  

Paraná 

Tradicional 

Petrônio Fernal 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Oliveira, MG, 

1916 

Bacharel em 

Direito 

Empresário, prefeito 

e advogado em 

Ponta Grossa 

Paraná 

Tradicional 

Miguel Buffara 

(1959-1962)/ 

(1963-1966) 

Santos, SP, 

1913 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Promotor Público 

em Morretes, 

advogado em 

Paranaguá, 

comerciante e 

industrial em 

Paranaguá e 

Maringá, deputado 

estadual 

Paraná 

Tradicional e 

Norte Cafeeiro 

Renato 

Celidônio
80

 

(1963-1966) 

Maringá Engenharia 

Agrônoma 

Presidente da 

Associação Rural de 

Maringá 

Norte Cafeeiro 

Fernando Gama 

e Souza (1963-

1966) 

Rio de Janeiro, 

RJ, 1925 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Trabalhou no 

gabinete dos 

presidentes 

Juscelino 

Kubitschek, Jânio 

Quadros e João 

Goulart, inspetor de 

Crédito agrícola do 

Banco do Brasil, 

Prefeito de Assaí 

Norte Cafeeiro 

Ivan Luz (1963-

1966) 

Sem dados 

disponíveis 

Bacharel em 

Direito 

Professor de Direito 

em Londrina, 

membro do 

Conselho diretor da 

UnB, assessor do 

Ministério da 

Norte Cafeeiro 

                                                           
80

 Informações retiradas de NEVES, 2002, p.189 
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Educação, 

Procurador do 

Tribunal de Contas 

da União 

Wilson 

Chedid
81

 (1963-

1966) 

Sem dados 

disponíveis 

Sem dados 

disponíveis 

Trabalhou no 

gabinete de Souza 

Naves, então diretor 

da CREAI do Banco 

do Brasil. 

Funcionário do 

Banco do Brasil 

 

Antônio 

Annibelli 

(1963-1966) 

São Paulo, SP, 

1911 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Promotor adjunto 

em Ipiranga e 

Clevelândia, 

Promotor Público 

Federal e Prefeito de 

Clevelândia. Como 

Deputado estadual, 

ocupou a 

presidência da 

Assembléia entre 

1951-1958 

Sudoeste 

Elias Nacli 

(1963-1966) 

Borebi, SP, 

1928 

Bacharel em 

Direito, 

Curitiba, PR 

Comerciante, 

bancário, 

funcionário público, 

delegado e deputado 

estadual 

Curitiba 

Tabela: elaborada pela autora. Dados retirados de NICOLAS (1984) 
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ANEXO C
82

- Eleições para prefeito nos municípios de Curitiba, Londrina, Foz do 

Iguaçu, Ponta Grossa, Paranaguá, São José dos Pinhais, Guarapuava, Cascavel e 

Maringá (1947-1964).  

 
 

Cidade/

Ano 

1947 1951 1954 1958 1962 

Curitiba Nomeado 

pelo 

governad

or 

Nomeado 

pelo 

governador 

Ney Braga 

(PSP-PR) 

PTB: 4° lugar 

Iberê de 

Mattos (PTB) 

Ivo Arzua (PDC) 

PTB: 2°lugar 

Cidade/

Ano 

1947 1951 1955 1959 1963 

Londrin

a 

Hugo 

Cabral 

(PL) 

PTB: 3° 

lugar 

Milton 

Menezes 

(UDN) 

PTB: 

2°lugar 

Antônio 

Fernandes 

Sobrinho 

(PSD/PR/PSP) 

PTB: 5°lugar 

Milton 

Menezes 

(UDN/PTB) 

José Hosken de 

Novais(UDN/PL/PRP) 

PTB: 3°lugar 

Foz do 

Iguaçu 

Julio 

Pasa 

(UDN) 

PTB: 

3°lugar 

Sem dados 

site TRE-PR 

Dirceu Lopes 

(PSD/PTB) 

Emílio 

Henrique 

Gomes (PTB) 

Osires Santos (UDN) 

Demais dados sem as 

siglas dos partidos 

Ponta 

Grossa 

João 

Vargas 

de 

Oliveira 

(UDN/P

L) 

PTB: 

4°lugar 

Petrônio 

Fernal 

(PTB) 

José Hoffman 

(PTB) 

Eurico Batista 

Rosas (PSP) 

Demais dados 

sem as siglas 

dos partidos 

José Hoffman (PTN)  

Sem candidato do 

PTB: não coligado/ 

sem candidato  

Paranag

uá 

João 

Eugênio 

Comines

e (PSD) 

PTB: não 

coligado/ 

sem 

candidato 

Roque 

Vernalha 

(PSD/PTB) 
 

João Eugênio 

Cominesi 

(PDC/PTB/PS

B) 

Joaquim 

Tramujas 

(PTN/PSB/PR

/PDC) 

PTB: 2°lugar 

Brazilio Abud (PTB) 

São 

José dos 

Pinhais 

Elpidio 

Espínola 

(UDN) 

(PSD/PT

B)2° 

lugar 

João Nestor 

(PTB) 

Benjamin 

Barbosa 

(UDN) 

PTB: Não 

coligado/sem 

candidato 

Flávio Zetoes 

(PTB) 

Atílio Talamini 

(UDN) 

PTB: 3°lugar 

Guarap

uava 

Juvenal 

Machado 

(PSD) 

PTB: não 

coligado/

sem 

José de 

Matos Leão 

(UDN/PRP/

PTB) 

Joaquim 

Prestes (PSD) 

PTB: não 

coligado/sem 

candidato 

Moacyr Júlio 

Silvestre 

(PTB/PRP) 

Nivaldo Passoa 

Kruger (PRP/PTB) 
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 Desempenho eleitoral do PTB em negrito 
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candidato 

Cidade/

Ano 

1947 1952 1956 1960 1964 

Cascave

l 

Sem 

dados 

TRE-PR 

José 

Formighieri 

(PTB) 

Helberto 

Schwarz 

(PSD) 

(PTB/UDN/PS

P/PR): 2° lugar 

Octacílio 

Mion 

(PTB/UDN/P

DC) 

Odilon Damasco 

Reinhardt (PTB) 

Maringá Sem 

dados 

TRE-PR 

Inocêncio 

Vilanova 

(PTB) 

Américo Dias 

Ferraz (PSP) 

PTB: 3° lugar 

João Paulino 

Vieira Filho 

(PSD) 

PTB: não 

coligado/sem 

candidato 

 

José Moreira de 

Carvalho 

(PDC/PSD/PTB/PR/

PSP/PRP) 

Dados retirados de TRE-PR. Tabela elaborada pela autora 
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ANEXO D- Número de deputados eleitos por partido para a Assembléia Legislativa do 

Paraná (1947-1962)  

 

Partido 1947 1950 1954 1958 1962 

PSD 16 16 11 17 8 

UDN 7 8 8 - 8 

PTB 6 12 11 13 12 

PCB 1 - - - - 

PRP 2 1 - - - 

PSP 1 2 7 4 - 

PR 4 - 7 - - 

PR-PST-

PL 

- 6 - - - 

PDC - - 1 3 12 

PRP-PTN-

PRT 

- - - 1 - 

PRP-PTN-

PST-PR-

PSP-MTR 

- - - - 6 

TOTAL 37 45 45 45 45 

Fonte: IPARDES, 2006, p.223. Grifos meus. 
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ANEXO E- Número de deputados eleitos por partido para a Câmara Federal (1947-

1962)  

 

Partido 1947 1950 1954 1958 1962 

PSD 6 3 4 4 6 

UDN 2 - 3 - - 

UDN-PR-

PST-PRP-

PL 

- 3 - - - 

UDN-PSP-

PR 

- - - 2 - 

PR - - 2 - - 

PTB 1 - 4 6 10 

PTB-PSP - 3 - - - 

PSP - - 1 - - 

PRP - - - 1 - 

PDC - - - 1 - 

PDC-UDN-

PTN 

- - - - 9 

TOTAL 9 9 14 14 25 

Fonte: IPARDES, 2006, p.223. Grifos meus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


