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Histórico do GT Comissão da Verdade no MTE

Recomendação do Grupo 

dos Trabalhadores na 

CNV (GT-13): 

16. Fazer um levantamento, a cargo 

do Ministério do Trabalho e 

Emprego, de todas as entidades 

sindicais que sofreram 

intervenção no período 

investigado pela Comissão 

Nacional da Verdade, sendo que 

o Estado deve enviar oficialmente 

um pedido de desculpas, abrindo 

a possibilidade de serem 

indenizadas pela destruição de 

seus bens.



Histórico do GT Comissão da Verdade no MTE

 Criação do GT em abril de 2016

 Início das atividades em 08 de dezembro de 2016

 Reuniões bimestrais com participação de nove 
Centrais Sindicais e o IIEP



Objetivos da pesquisa

1. Levantamento do modus operandi das intervenções do 

MTE nas entidades sindicais

2. Investigação da atuação do SISNI (DSI e ASIs) contra as 

entidades dos trabalhadores





Onde estão os documentos

1. Documentação nos depósitos do MTE

2. Documentação no Arquivo Nacional

(Acervo SNI + alguma caixas entregues pelo MTE em 92)

Obs.: Não foram localizados ainda os arquivos da 

Secretaria de Relações de Trabalho e não foram 

acessados os documentos do gabinete do ministro



O caminho: participação intensa do movimento 
sindical

 Pesquisa, documentação e comunicação

 Audiências Públicas:

05/07 – Belém

25/07 – Rio de Janeiro

12/09 – Recife

26/09 – Porto Alegre

21/11 – Brasília

05/12 – São Paulo (ato de encerramento)



O caminho: participação intensa do movimento 
sindical

Testemunhos de trabalhadores, sindicalistas, 

advogados, assessores perseguidos ou vigiados

&

Documentação de vigilância e perseguição



Encerramento

Ato dia 05 de dezembro (terça-feira) 

em São Paulo

Entrega do Relatório Final



Algumas pré-conclusões

Os documentos indicam a permanência do Estado

intervindo nas entidades de forma contínua durante

décadas.

O Estado vigia, persegue e declara a entidade “acéfala”,

“dirigentes ausentes”.

Em alguns períodos como o Estado Novo, o “sindicalismo

ministerialista” de DUTRA e depois de 64 a situação

piorou. A polícia sempre fez parte das ações do MTE.

A partir de 64 há uma relação institucional com os

tentáculos dos serviços de segurança nos ministérios e
nas empresas.



Estrutura proposta

para cada capítulo:

- características do 
período

- casos exemplares

- documentação coletada

- testemunhos

Apontamentos para o Relatório



 Proposta de divisão em capítulos por 

período:

- 1930 – 1945: criação e consolidação do 

Ministério do Trabalho e da estrutura 

sindical nos governos de Vargas

Apontamentos para o Relatório



Arquivo Nacional - MTE
NOVA LIMA (1936)

Filinto Müller atesta, a
pedido da empresa, que a
diretoria do Sindicato é
suspeita (comunista).

O controle é político e
ideológico.



Apontamentos para o Relatório

- 1945 – 1964: “intervalo democrático”

- 1945 – 1951: o governo Dutra e o 

sindicalismo ministerialista



• 1946/47: cassação do 

PCB e fechamento da 

Confederação Geral dos 

Trabalhadores do Brasil 

(CGTB)

(…) determina, expressamente, que se 
promova a substituição (…) das diretorias e 
conselhos fiscais de entidades sindicais que 
(…) tenham contribuído para a Confederação 
dos Trabalhadores Brasileiros (CGTB)



- 1964: ditadura civil-militar reforça a lógica 

intervencionista do MTE.

 Intervenções e prisões determinadas pelas FFAA 

Normatização da repressão contínua => 

mudança de padrão

Apontamentos para o Relatório



A linguagem… 

- infiltração comunista

- clandestina

- elementos infiltrados

- identificação

- caracterização

- simpatizantes

- inocentes úteis

- antecedentes





Apontamentos para o Relatório 

(períodos)

- 1964-65: O tsunami das cassações e 

intervenções. 

- Reestruturação e aprofundamento dos organismos de 

vigilância e repressão aos trabalhadores.

- Final da década de 70: dissuasão 

- Intervenções do período da transição e no enfrentamento às 

greves.



Apontamentos para o Relatório 

(períodos)

- Pós 1985: olhos e braços do Estado

- As intervenções do MTE terminam, mas a espionagem do 

Estado continua nas entidades de trabalhadores e 

movimentos

- As Forças Armadas fazem intervenções “armadas”:

• CSN (1988)

• Itaipu (1989)

• Petroleiros (1995) 



120 metros com 3,50 de altura x 5,00 largura

Depósitos do Ministério do Trabalho








