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“A situação da classe operária é a base real e o ponto de partida de todos 
os movimentos sociais de nosso tempo porque ela é, simultaneamente, a 

expressão máxima de nossa miséria social.”  
Engels, Friedrich. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. 
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RESUMO 

 

Este trabalho investiga as lutas dos trabalhadores bancários contra a 

superexploração do trabalho na ditadura no Brasil, especialmente entre os 

anos de 1964 a 1980. Ao longo de nossa pesquisa retomamos suas 

finalidades, seus instrumentos, suas articulações, seus embates mais 

importantes contra a ditadura pós-64.  

 Partimos das lutas dos trabalhadores bancários nesse período, porque 

reconhecemos a importância da resistência e do enfrentamento destes ao 

aprofundamento do processo de oligopolização do capital. A economia 

brasileira passava por uma avassaladora concentração e centralização de 

capital, que ganhava contornos oligopolistas, sendo fundamental entender esse 

momento de intensas lutas operárias no Brasil, de articulação dos 

trabalhadores contra o aprofundamento da lógica de subordinação brasileira 

aos ditames imperiais do capitalismo monopolista.  

 

 

Palavras-Chave: Superexploração do Trabalho, Ditadura, Sistema Financeiro, 

Trabalho Bancário, Lutas, Sindicalismo.  
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ABSTRACT 

 

This paper investigates the bank workers struggles against the 

overexploitation of labor during the dictatorship in Brazil, especially between the 

years of  1964 to 1980. Throughout our research we looked into their purposes, 

their instruments, their strategies, and their most important struggles against 

post-64 dictatorship. 

We begin studying the struggles of bank workers in this period, because 

we recognize the importance of their resistance and confrontation against the 

deepening of the process of oligopoly of capital. The Brazilian economy was 

going through an overwhelming concentration and centralization of capital, 

which gained oligopolistic characteristics, therefore it’s critical to understand 

that moment of intense labor struggles in Brazil, and of the workers strategies 

against the  deepening of the Brazilian subordination to monopolistic 

 capitalism. 

 

 

Keywords: Overexploitation of Labor, Dictatorship, Financial System, Banking 

Work, Fights, Unionism.  
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INTRODUÇÃO 

   

 

Este trabalho tem como objeto de estudo as lutas dos trabalhadores 

bancários contra a superexploração do trabalho na ditadura no Brasil, 

especialmente entre os anos de 1964 a 1980. Ao longo de nossa pesquisa 

retomamos as finalidades dessas lutas, seus instrumentos, suas articulações, 

seus embates mais importantes contra a ditadura pós-64.  

 Tomamos as lutas dos trabalhadores bancários nesse período, porque 

reconhecemos a importância da resistência e do enfrentamento destes ao 

aprofundamento do processo de oligopolização do capital1. A economia 

brasileira passava por uma avassaladora concentração e centralização de 

capital, que ganhava contornos oligopolistas, sendo fundamental entender o 

momento de intensas lutas operárias no Brasil, de articulação dos 

trabalhadores contra o aprofundamento da lógica de subordinação brasileira 

aos ditames imperiais do capitalismo monopolista. Compreender tal processo 

consiste numa urgência humano-societária, pois implica desvendar o sentido 

do “desenvolvimento” brasileiro, que ao reiterar sua posição subordinada na 

divisão internacional do trabalho, evidencia um desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo mundial. 

 A política financeira e bancária tinha a função de criar as bases para a 

expansão da acumulação, em especial criando canais para o financiamento do 

padrão de acumulação que se aprofundava sob a predominância dos setores 

de bens de consumo duráveis, sob o controle do capital estrangeiro. Para que 

tal mecânica funcionasse nas condições de um país subordinado ao capital 

estrangeiro, seriam “necessários o concurso dos dinheiros internacionais e a 

aplicação do arrocho salarial sobre a grande massa dos trabalhadores. O 

primeiro aparece sob a forma de investimentos diretos e muito especialmente 

                                                             
1
 Oligopólio: “Tipo de estrutura de mercado, nas economias capitalistas, em que poucas 

empresas detêm o controle da maior parcela do mercado. O oligopólio é uma tendência que 

reflete a concentração da propriedade em poucas empresas de grande porte, pela fusão entre 

elas, incorporação ou mesmo eliminação (por compra, dumping e outras práticas restritivas) 

das pequenas empresas”. SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. São Paulo: Ed. 

Best Seller, 1994, p. 245. 
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de empréstimos. O arrocho preserva a existência da mão-de-obra barata e 

faculta a produção de bens, ditos competitivos para o mercado internacional”.2   

Na análise crítica dos nódulos ideológicos que compõem a Ideologia 64, 

Antônio Rago Filho, também atento a essa problemática, observa que “com o 

processo desenvolvido a partir de 1964, com o primado do desenvolvimento 

acelerado do regime militar, a economia nacional foi definitivamente 

incorporada às estruturas internacionais, seja no plano econômico seja no 

político. Os setores dinâmicos da acumulação monopolista passam a ser 

controlados pelos capitais estrangeiros, com isso a burguesia nacional se 

subordina cada vez mais aos desígnios e também às estruturas internacionais 

de poder (...). Desmanchava-se, assim, todas as ilusões de uma burguesia 

nacionalista que tendo em mira a sua emancipação particular, se colocava 

como a representante dos interesses gerais, aqui, ao contrário, apoiando–se 

em formas autocráticas, atuou mais como uma burguesia com interesses cada 

vez mais mesquinhos e particularistas, acelerando o processo de concentração 

e centralização do capital, por meio da superexploração do trabalho e com a 

exclusão das maiorias do próprio mercado interno”.3 

 A produção nacional é direcionada para dois polos principais, conforme 

observou José Chasin: “De um lado, intensifica-se a produção dos bens de 

consumo duráveis (automóveis, eletroeletrônicos e correlatos); para seu 

consumo é estruturado, internamente, um mercado privilegiado e reduzido. É o 

pacto com o segmento alto das camadas médias. Paralela e combinadamente, 

é desencadeado um esforço exportador”.4 

 As reformas empreendidas pela ditadura tiveram claro objetivo de 

consolidar um sistema que privilegiou o capital financeiro internacional, 

relegando o segundo plano aos parceiros nacionais, bem como implicou na 

superexploração do trabalho para a maior parte da classe trabalhadora. “Numa 

palavra, a organização dada à produção nacional é que determina a 

                                                             
2
 CHASIN, José. As máquinas param, germina a democracia. In: _____. A Miséria Brasileira: 

1964-1998 - do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 

2000, p. 85. (Grifos no original). 
3
 RAGO FILHO, Antônio. A Ideologia de 64: Os Gestores do capital Atrófico. Tese (Doutorado 

em História) – Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 1998, pp. 323-324. 
4
 CHASIN, José. op. cit., p. 85. 
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avassalante desigualdade na distribuição da riqueza. Em outros termos, a 

forma atual da produção da riqueza é que causa diretamente a 

superexploração do trabalho, isto é, a miséria das massas trabalhadoras”.5    

 A superexploração do trabalho constitui uma particularidade do 

capitalismo brasileiro que ganhou centralidade nas lutas dos bancários no 

período da ditadura. E esse enfrentamento foi decisivo na medida em que: 

“Sendo a estrutura econômica vigente a responsável direta pelo arrocho, é 

impossível melhorar a distribuição sem reorganizar a produção. Não se trata, 

portanto, de ‘acrescentar’ à organização atual da produção uma política de 

distribuição melhor e mais justa, esta só se torna possível com a modificação 

efetiva da própria estrutura produtiva”.6 

 Tendo arrimo na superexploração do trabalho o capitalismo brasileiro 

faria das formas autocráticas e bonapartistas de estado a condição para a sua 

reprodução. “Os setores dominantes, nacionais e estrangeiros, realizam seus 

lucros, mantêm-se politicamente unidos e consideram as formas ditatoriais da 

gestão do estado como uma solução muito adequada, ‘naturalmente’ ajustada 

à necessidades ‘gerais’ do país”.7 

 Ao analisar a ditadura pós-1964, é preciso “principiar compreendendo 

que nem as ditaduras, nem os milagres são novidades na história brasileira; ao 

contrário, fazem parte lamentavelmente, do que há de mais característico, 

profundo e dominante da nossa formação histórica. Ditaduras e ‘milagres’ 

traduzem o caráter essencial de nossa formação e estruturas coloniais”.8  

 Nesse diapasão, Chasin relembra os momentos mais decisivos do nosso 

processo econômico-social: “sucessivamente tivemos o ‘milagre’ da cana-de-

açúcar, o ‘milagre’ da mineração, o ‘milagre’ do café, e finalmente, dentro do 

                                                             
5
 CHASIN, José. As máquinas param, germina a democracia. In: _____. A Miséria Brasileira: 

1964-1998 - do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 

2000, p. 85. (Grifos no original). 
6
 Ibidem, p. 85. 

7
 Ibidem, p. 85. 

8
 CHASIN, José. Conquistar a Democracia pela Base. In: _____. A Miséria Brasileira: 1964-

1998 – do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, p. 

59. 
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‘milagre’ da industrialização subordinada ao imperialismo, o menor e mais curto 

de todos, o ‘milagre’ de 1968 a 1973”.9 

 Assim, é necessário analisar a especificidade de cada uma dessas 

ditaduras e milagres, sua dinâmica, “suas contradições próprias e 

decorrentemente o modo pelo qual principalmente as massas devem lutar 

contra elas”.10 

 O movimento dos trabalhadores bancários revelou, nesse sentido, 

avanços e limites, evidenciando que o movimento da classe se forja na luta 

diretamente. Nos avanços vimos uma intensa disposição para a luta e o 

enfrentamento à política econômica alicerçada na superexploração do trabalho, 

do mesmo modo identificamos suas debilidades e fragilidades. 

 As lutas dos bancários nos mostraram que não houve um só ano da 

ditadura em que os trabalhadores não tenham enfrentado a bota bonapartista. 

Enfrentamento fundamentalmente contra a política econômica, contra a 

desnacionalização da economia, contra a superexploração do trabalho. 

 Mas, o que significou essa intensificação da taxa de exploração 

efetivamente para os trabalhadores bancários na ditadura? A política salarial 

constituiu a viga mestra da política econômica. Mas ela, porém, tinha diversas 

faces. A própria oligopolização da economia brasileira, a concentração e 

centralização do capital aprofundava o agravamento das condições de 

reprodução da classe trabalhadora. Os reajustes salariais eram determinados 

por índices oficiais do governo, os trabalhadores foram proibidos de fazer 

greves, seus organismos foram invadidos e muitas foram as perseguições e 

violências cometidas contra os trabalhadores.  

 Num quadro de intensa repressão da ditadura, os bancários 

denunciaram os planos e objetivos do regime. Desde o início, portanto, o 

movimento dos trabalhadores não estava dormindo como nunca esteve ao 

longo de todo o período ditatorial. E para compreendermos essa oposição à 

                                                             
9
 CHASIN, José. Conquistar a Democracia pela Base. In: _____. A Miséria Brasileira: 1964-

1998 – do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, pp. 

59-60. 
10

 Ibidem, p. 60. 
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ditadura foi necessário partir das fontes documentais dos próprios 

trabalhadores.  

 Ao longo da emergência dos nexos causais mais essenciais de nosso 

objeto buscamos dialogar com alguns interlocutores. A maior parte dos estudos 

sobre o setor financeiro concentra-se nas disputas interburguesas, na análise 

da política financeira e bancária do governo, na investigação do papel dos 

banqueiros nesse processo11. Desse modo, são poucos os estudos sobre as 

próprias posições dos trabalhadores bancários nessas disputas, suas lutas, 

seus encaminhamentos, suas finalidades e objetivos. De modo que, a partir 

dessa constatação, percebemos a necessidade de nos debruçarmos sobre 

esse campo de estudo ainda pouco explorado pela historiografia. 

 Com relação aos estudos que analisam as posições dos trabalhadores 

bancários nessas disputas importa destacar a pesquisa Bancários: movimento 

sindical e participação política de Letícia Bicalho Canêdo12, que ao analisar o 

sindicalismo bancário ao longo do século XX, contribuiu de forma decisiva para 

compreendermos a articulação das lutas destes trabalhadores, a formação de 

oposições, e o período anterior à própria ditadura.  Seu estudo centrou-se mais 

nas questões específicas da representação sindical, apresentando importantes 

dados sobre níveis de sindicalização, representatividade nos diversos bancos, 

participação nas eleições sindicais, negociações. 

 O livro História dos Bancários: Lutas e Conquistas 1923-1993, publicado 

sob a coordenação de Dainis Karepovs e em parceria com o sindicato dos 

bancários de São Paulo13, também compõe e apresenta uma gama de fontes 

primárias que podem orientar nossas buscas e pesquisas. Detendo-se num 

período mais alargado, que vai desde a década de vinte até os anos noventa 

                                                             
11

 Como representantes desses estudos, gostaríamos de destacar os trabalhos de José Pedro 

Macarini e Ary Cesar Minella, ricas análises que contribuíram para a compreensão das 

disputas nas quais os trabalhadores bancários estavam inseridos. Cf. MACARINI, José Pedro. 

A política bancária do regime militar: o projeto de conglomerado (1967-1973). Economia e 

Sociedade, Campinas, v. 16, nº 3 (31), pp. 343-369, dez. 2007; MINELLA. Ary Cesar. 

Banqueiros: organização e poder político no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo/ANPOCS, 

1998. 
12

 CANÊDO, Letícia Bicalho. Bancários: Movimento Sindical e Participação Política. Série 

Teses. Campinas/SP: Ed. da UNICAMP, 1986. 
13

 KAREPOVS, Dainis. (Coord.) História dos Bancários: Lutas e Conquistas 1923-1993. São 

Paulo: Sindicato dos Bancários de São Paulo, 1994. 



17 
 

do século passado, também se apresenta como uma necessária referência 

historiográfica sobre as lutas dos bancários.  

 Já os trabalhos Transformações no sistema financeiro brasileiro e a 

automação nos bancos comerciais de Helena Bins Ely14 e Automação: Bancos 

e Bancários de André Accorsi
15

 tratam fundamentalmente da automação 

bancária e seus impactos no processo de trabalho no período por nós 

analisado. Tais obras foram fundamentais em nosso estudo por evidenciarem o 

surgimento dos centros de processamento de dados e dos sistemas on-line 

bem como os impactos dessas transformações tecnológicas e organizacionais 

para os trabalhadores. 

 Outra importante pesquisa consistiu na tese Trabalho e resistência na 

fonte misteriosa: os bancários no mundo da eletrônica e do dinheiro de Nise 

Jinkings16 que, apesar de tratar mais especificamente dos anos noventa, 

problematiza importantes desdobramentos da reforma bancária nas lutas dos 

bancários. 

Além desse diálogo com a historiografia, foi decisiva em nossa 

investigação, a retomada das fontes documentais dos trabalhadores. Fez-se 

imprescindível, portanto, partir dos documentos daquelas caixas misteriosas 

que encontramos na Central de Documentação do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região (CEDOC). 

 Ao pesquisar os materiais e conhecer as pessoas do acervo, que 

inclusive localiza-se dentro do sindicato, no cofre do antigo banco Martinelli, 

houve a oportunidade de tomar depoimentos de diversas pessoas que 

participam e participaram do movimento dos trabalhadores bancários. 

Trabalhadores, militantes e sindicalistas, movimentos populares, grupos de 

oposição, outros pesquisadores.  

 Esta pesquisa proporcionou ainda a participação nos congressos dos 

bancários, congressos intersindicais, debates, reuniões de campanhas 
                                                             
14

 ELY. Helena Bins. “Transformações no sistema financeiro brasileiro e a automação nos 

bancos comerciais”. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). 1992. (Mimeo).  
15

 ACCORSI, André. Automação: Bancos e Bancários. 1990. Dissertação (Mestrado em 

Administração) – Universidade de São Paulo (USP). São Paulo. 1990. 
16

 JINKINGS, Nise. Trabalho e Resistência na Fonte Misteriosa: os bancários no mundo da 

eletrônica e do dinheiro.  Campinas/SP: Editora da Unicamp; São Paulo: Imprensa Oficial do 

Estado, 2002. 
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salariais, reuniões em comandos gerais de greve, assembleias, piquetes. Ao 

participar diretamente das campanhas salariais dos bancários ao longo dos 

anos 2000, foi possível ter acesso à história de suas lutas, bem como uma 

compreensão mais viva desse movimento. Buscamos captar naquelas diversas 

fontes, toda a trama de relações que compreendem nosso objeto e, apenas 

após percorrer determinado complexo de mediações, foi possível articular o 

movimento do real. Conforme salienta Karl Marx no posfácio à segunda edição 

alemã do primeiro tomo de O Capital: “A pesquisa deve captar com todas as 

minúncias o material, analisar as suas diversas formas de desenvolvimento e 

descobrir a sua ligação interna. Só depois de cumprida essa tarefa pode-se 

expor adequadamente o movimento geral”.17  

 Tal assertiva de Marx foi retomada pelo filósofo José Chasin. Para ele a 

pesquisa constitui “uma destilação prévia de abstrações razoáveis. 

Procedimento no qual a decantação preliminar é, por assim dizer, erradia, um 

trabalho de sapa em que a força de abstração confronta de saída e sem 

qualquer ponto de arrimo a imediatez do todo sensível do objeto, uma 

aproximação cognitiva, pois, que se defronta com a face lisa e desprovida da 

textura de mediações que faz do objeto ou de conexões únicas de objetos 

singularidades efetivas, mas que está oculta na totalidade muda com que os 

mesmos se apresentam na abstratividade própria e incontornável à relação 

imediata do sujeito com o concreto indecifrável. É o momento do trânsito entre 

a afirmação e a dissolução da certeza sensível imediata”.18 

 As determinações mais fundamentais que constituem nosso objeto de 

estudo, seu complexo objetivo, foram nosso ponto de partida, “elevando o 

procedimento cognitivo à analítica do reconhecimento do ser precisamente 

assim”.19 Ao contrário de partirmos de uma prévia ideação, de modelos de 

interpretação da realidade, com hipóteses a serem comprovadas ou não pela 

pesquisa buscamos, através da “análise imanente”20, desvelar a orgânica 

                                                             
17

 MARX, Karl. Do posfácio à segunda edição alemã do primeiro tomo de O Capital. In: Marx & 

Engels – Obras escolhidas - V.II, p. 17.   
18

 CHASIN, J. Marx – Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. São Paulo: Boitempo. 

2009, p. 221. 
19

 Ibidem, p. 58.   
20

  É a análise que parte da orgânica e estrutura interna do objeto, no qual “o ser é chamado a 

parametrar o conhecer; ou, dito a partir do sujeito: sob a consistente modalidade do rigor 
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própria das lutas dos trabalhadores, seus avanços e limites dentro de 

possibilidades históricas dadas.  

 Para a realização desta investigação tivemos, como salientamos 

anteriormente, acesso a uma incrível diversidade de fontes documentais. Tais 

consistiram em: planos econômicos da ditadura; legislação do período; acordos 

e convenções coletivas de trabalho; materiais de planejamento sindical (atas de 

reuniões, relatórios, balanços e regimentos); atas de assembleia; depoimentos 

e entrevistas publicadas; entrevistas realizadas; documentos sonoros; 

documentos iconográficos (fotografias, desenhos e charges); imagens em 

movimento; estudos, relatórios e artigos do Dieese publicados na imprensa 

sindical; convocatórias da delegacia regional e do ministério do trabalho; 

recursos judiciais e ações de cumprimento; solicitações de esclarecimentos, 

moções, abaixo assinados e protestos.  

 Além da grande imprensa, analisamos ainda os jornais dos 

trabalhadores, em especial, a imprensa bancária. Um jornal, porém, foi uma de 

nossas fontes mais relevantes, a Folha Bancária. O principal e um dos mais 

antigos jornais dos bancários de São Paulo. Jornal editado desde 1939, 

quando substituiu outro importante jornal dos trabalhadores bancários, o Vida 

Bancária. O jornal Vida Bancária tem sua primeira edição em 1924 perdurando 

até a edição nº 177 em 1939.  O que permite uma infinidade de estudos sobre 

o movimento operário brasileiro.  

 Há, no entanto, uma questão muito importante a considerar. O período 

por nós analisado foi um momento de recrudescimento da violência. A ditadura 

foi implacável com os trabalhadores. Sendo os organismos operários 

fortemente atacados, inclusive seus jornais. Dessa forma, o jornal Folha 

                                                                                                                                                                                   
ontológico, a consciência ativa procura exercer os atos cognitivos na deliberada subsunção, 

criticamente modulada, aos complexos efetivos, às coisas reais e ideais da mundaneidade”. 

Ibidem, p. 58. (Grifos no original). Ainda segundo o filósofo brasileiro “o conhecimento é 

possível, a ciência pode alcançar seus objetivos, mas não há caminho pré–configurado, uma 

chave de ouro ou uma determinada metodologia de acesso ao verdadeiro. A contrário, há 

sempre que galgar escarpas, ou seja, abrir caminhos através do próprio objeto, devassá–lo no 

corpo a corpo com a pesquisa (...) Não há guias, mapas ou expedientes que pavimentem a 

caminhada, ou pontos de partida ideais previamente estabelecidos. O rumo só está inscrito na 

própria coisa e o roteiro da viagem só é visível, olhando para trás, do cimo luminoso, quando, a 

rigor, já não tem serventia, nem mesmo para outras jornadas, a não ser como cintilação 

evanescente, tanto mais esquiva ou enganosa quanto mais a risca for perseguida, exatamente 

porque é a luminosidade específica de um objeto específico”. Ibidem, pp. 231–232.     
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Bancária, também sofreu com as intervenções e violências praticadas. Sua 

edição foi proibida logo quando se irrompeu o golpe de 1964. Voltando a ser 

editada a partir de setembro do mesmo ano, pelas mãos de uma junta 

governativa, ou seja, pelos interventores. Já em 1965, com novas eleições 

sindicais, a Folha Bancária voltaria a ser publicada pelos bancários.   

 Foram muitas alterações e intermitências ao longo do período da 

ditadura. Todavia, apesar dessas dificuldades, o jornal Folha Bancária constitui 

a principal fonte para analisar as forças em disputa ao longo de nosso período. 

Ainda hoje é o principal jornal bancário e financiário de São Paulo, Osasco e 

Região, chegando a superar a edição número 5.630 em fevereiro de 2013. É, 

portanto, expressão tanto dos momentos favoráveis quanto dos momentos 

desfavoráveis aos trabalhadores bancários.  

 Por meio dessa poderosa fonte pudemos ter acesso ao cotidiano dos 

trabalhadores, suas condições de vida e de trabalho. Através da Folha 

Bancária, pudemos perceber quais foram as principais formas de luta, contra o 

que os trabalhadores se voltaram. Seus instrumentos, o conteúdo de suas 

finalidades, suas conquistas, suas derrotas. Houve a possibilidade de 

apreender as críticas, as denúncias e oposições dos trabalhadores bancários, 

bem como suas fragilidades e ilusões. 

 Através da imprensa bancária tivemos a periodicidade tão fundamental à 

análise histórica, à compreensão articulada da história das lutas dos 

trabalhadores bancários. Essa periodicidade permitiu que tivéssemos acesso e 

acompanhássemos a realidade do trabalhador brasileiro no momento do 

aprofundamento da superexploração do trabalho, da ditadura.  

 Muitas vezes seus artigos, charges e caricaturas não apresentavam 

autoria, uma vez que era um momento muito perigoso, no qual se falava de 

lado e olhando pro chão! Entretanto, enunciavam contundentes críticas à 

violência institucionalizada.  

 Concluindo esse nosso breve introito, convém tecer algumas 

considerações acerca da estrutura geral do trabalho, apresentando suas partes 

constitutivas e sua relação com o objeto investigado. 
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No 1º Capítulo, intitulado A superexploração do trabalho e a política 

econômica da ditadura: breves considerações sobre a instauração do padrão 

de acumulação oligopolista no Brasil nosso propósito foi o de buscar 

compreender o chão material onde a luta dos trabalhadores bancários se 

processou, i.é, como se estruturou o modo de produção e reprodução da 

economia brasileira sob a regência dos militares, sob a política econômica 

instaurada pela ditadura pós-64.  

Para tanto, no item 1.1., recuamos à segunda metade dos anos 1950 (no 

“Plano de Metas” do governo Juscelino Kubitscheck) período em que se iniciou 

a implantação do novo padrão de acumulação que será aprofundado pela 

ditadura pós-64. Posteriormente, no item 1.2., apresentamos a política 

implantada pelos gestores do capital no limiar da ditadura, discutindo, dentre 

outras importantes questões, o Plano de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

o intenso processo inflacionário do período, bem como as reformas tributária, 

financeira e institucional com vistas à retomada da expansão do sistema.  

Já adentrando na análise do famigerado “milagre econômico” (1968-

1973), apresentamos no item 1.3., a perversa estrutura econômica em que este 

se baseou, expondo o diagnóstico e a resposta dos trabalhadores a esse 

grande enigma. Já no item 1.4., intentamos apresentar a que se deveu a crise 

do “milagre”, essa brusca desaceleração da “milagrosa” expansão da economia 

(1968-1973), verificada já a partir do segundo semestre de 1973. Finalizando, 

pois, o delineamento crítico da política econômica da ditadura, discutimos ainda 

a inglória “luta” do general-presidente Ernesto Geisel, que pelas ambiciosas 

metas do II PND, pretendia contornar o evidente estrangulamento da economia 

brasileira representado pelo crônico e crescente desequilíbrio do balanço de 

pagamentos. 

 Concluído o delineamento das determinações mais gerais da política 

econômica da ditadura, seguimos, no Capítulo 2 – A oligopolização do sistema 

financeiro no Brasil: a estratégia da acumulação da ditadura e a oposição dos 

trabalhadores bancários, na exposição mais detida das principais 

transformações operadas na caracterização e funções do sistema financeiro, 

apresentando a constante oposição dos trabalhadores bancários às reformas 

instituídas pela ditadura.  
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 No item 2.1., tratamos das disputas empreendidas pelos trabalhadores 

bancários no início dos anos 1960, em torno da Reforma Bancária. No item 

2.2., discutimos os encaminhamentos contraditórios da reforma bancária 

durante o governo João Goulart e no item 2.3., a implantação arbitrária da 

mesma no início da ditadura. Ainda analisando a reforma bancária, 

apresentamos no item 2.4., a especialização como característica particular da 

reforma Campos-Bulhões, e no item 2.5., a política financeira e bancária no 

“milagre” econômico, i.é, o projeto de conglomeração (1967-1973) implantado 

pelo primeiro delfinato. Por fim, no item 2.6., apresentamos a oposição dos 

trabalhadores bancários ao projeto de conglomeração, à intensa infiltração do 

capital estrangeiro na economia brasileira e às consequências nefastas de todo 

esse processo.   

No Capítulo 3 – As lutas dos trabalhadores bancários contra as 

ofensivas do capital oligopolista tratamos fundamentalmente do enfrentamento 

às ofensivas da ditadura contra a organização dos trabalhadores.  

No item 3.1., discutimos as intervenções nos organismos dos bancários 

(sindicatos, federações e confederações). No item 3.2., trabalhamos com os 

depoimentos e entrevistas de trabalhadores perseguidos, presos e todo o 

ambiente de terror engendrado pela ditadura. Já no item 3.3., a política salarial 

é destrinchada tanto pelas leis instituídas no período quanto pelos 

enfrentamentos dos bancários contra essa legislação. Dando sequência à 

análise da política salarial, o item 3.4., destaca a perda da estabilidade no 

emprego e a instituição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

as altas taxas de rotatividade nos postos de trabalho provenientes desse 

processo. Também encadeada a essa discussão, no item 3.5., analisamos os 

impactos da política salarial e do FGTS nos anos 1970.  

Já no item 3.6., nos debruçamos na análise da automação e 

reengenharia de processos nos bancos no período. Buscamos entender como 

foi o surgimento e implantação dos Centros de Processamento de Dados e dos 

Sistemas On-line. E, por fim, este capítulo estuda ainda os processos de 

terceirização nos bancos no item 3.7. 

No Capítulo 4 – Reemergência das greves dos trabalhadores bancários: 

o momento culminante do enfrentamento da superexploração do trabalho nos 
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debruçamos sobre as campanhas salariais dos bancários, sua organização e 

seus objetivos. No item 4.1., analisamos a campanha pela reposição salarial, 

iniciada ainda em 1977, contra os índices oficiais manipulados pelo governo. 

No item 4.2., esboçamos a constituição das oposições sindicais que ganharam 

reverberação na campanha salarial de 1978 demonstrando ainda as 

transformações na atuação sindical. A estruturação do sindicato e sua 

departamentalização são trabalhadas no item 4.3. Os grupos de bancos, ou 

grupos de trabalhadores por empresas são analisados pelo item 4.4. As 

regionais ou subsedes e suas funções dentro da campanha salarial são 

estudadas no item 4.5. No item 4.6., nossa investigação tratou do 1º Encontro 

Nacional das Oposições Sindicais Bancárias e suas deliberações. 

A campanha salarial de 1979 é objeto direto do item 4.7., e trata da 

nacionalização da campanha salarial e da unificação da data base para 

reajuste salarial dos bancários bem como da greve fortemente reprimida pela 

polícia. Finalmente no item 4.8., analisamos a campanha salarial de 1980 e a 

articulação com outras categorias de trabalhadores, a operação eficiência e 

segurança e as manobras dos banqueiros com a nova lei salarial e de greve 

em seu favor. 
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CAPÍTULO 1 

A superexploração do trabalho e a política econômica da 
ditadura: breves considerações sobre a instauração do padrão 

de acumulação oligopolista no Brasil. 

 

1.1. A herança do governo JK: pré-condições da crise de 1964. 

 

 Para entendermos o campo de possíveis das lutas dos trabalhadores no 

período de que nos ocupamos é incontornável compreendermos o chão 

material onde essa luta se processou, como se estruturava o modo de 

produção e reprodução da economia brasileira sob a regência dos militares, 

sob a política econômica instaurada pela ditadura pós-64. 

 No entanto, para melhor apreendermos a política econômica da ditadura 

no Brasil, faz-se necessário retornar, ainda que de modo breve, à segunda 

metade dos anos 1950, período em que se inicia a implantação de um novo 

padrão de acumulação que, como veremos, será aprofundado pela ditadura 

pós-64.  

 Sem sombra de dúvida, afirma Francisco de Oliveira, 

o perfil da economia brasileira hoje [1977] não apenas não pode ser entendido 
senão tomando-se como referência básica a segunda metade dos anos 
cinquenta, como os problemas que emergem hoje na primeira linha da pauta 
do futuro comportamento da economia nacional, são rigorosamente, os sinais 
do esgotamento do padrão de acumulação ali iniciado ou ampliado, se se quer 
relativizar a questão. Não se trata de uma leitura linear da história econômica 
do País, desde que sequencialmente, uma etapa sucede a outra; trata-se de 
entender o que foi o referido padrão de acumulação cujas bases foram 
assentadas pelo chamado “Plano de Metas” do Governo Jucelino 
Kubitscheck.21  

 

 Segundo o sociólogo, o padrão de acumulação brasileiro intentado até 

meados dos anos 1950, fundava-se na premissa de uma expansão mais 

equilibrada entre os três departamentos da economia nacional22. Dentre eles 

                                                             
21

 OLIVEIRA, Francisco M. Cavalcanti de. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de 

Janeiro: Ed. Graal, 1977, pp. 76-77.  
22

 “Para que prossigamos nossa análise, necessário é entendermos, grosso modo, o esquema 

da reprodução ampliada de Marx (Capital, V. II – “A reprodução e circulação do capital social 

em conjunto”). Para Marx a reprodução ampliada deve ser estudada a partir de relações entre 
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destacava-se o setor produtor de bens de produção, principalmente os 

chamados bens intermediários, empreendimentos com ampla presença estatal 

– as denominadas indústrias de base (combustíveis fósseis – petróleo, 

siderurgia, energia). 

 Todavia, esse padrão de acumulação intentado até os anos 1950, que 

evidentemente não chegou a se consolidar de modo efetivo, já tem no governo 

Café Filho, sob a regência liberal do Ministro da Fazenda Eugênio Gudin, sua 

primeira alteração, sendo o governo de Jucelino Kubitscheck o responsável 

pela sua mudança definitiva. A partir de então, esse novo padrão de 

acumulação, que terá na superexploração da classe trabalhadora e no capital 

estrangeiro suas duas principais forças propulsoras, centrar-se-á na expansão 

sem precedentes do denominado Departamento III da economia, expansão em 

grande parte assegurada seja pela concentração de renda gestada no período 

pré-anos 1950, seja pela redefinição da própria divisão internacional do 

trabalho, no qual 

a industrialização das economias dependentes entrava na divisão internacional 
do trabalho do mundo capitalista como uma nova forma de expansão desse 
sistema, elevando-se do antigo patamar de produtores de matérias-primas 
versus produtores de manufaturas para produtores de manufaturas de 
consumo versus produtores de manufaturas de bens de produção.23  

 

 No que se refere à concentração de renda – condição necessária à 

existência de um mercado interno suficiente para o consumo dos bens duráveis 

produzidos agora pelos novos ramos industriais implantados no Departamento 

III – importa assinalar que tal estava garantida pelo alto grau de excedente 

formado nas mãos do setor privado, resultado do padrão de acumulação 

vigente até meados dos anos 1950.24 Desse modo, portanto, verificava-se uma 

                                                                                                                                                                                   
dois departamentos, quais sejam: o produtor de bens de produção e bens intermediários 

(Departamento I) e o produtor de bens de consumo (Departamento II). Há, contudo, uma outra 

divisão feita posteriormente pelos analistas, mas que se funda na reprodução ampliada de 

Marx, em que se introduz um novo departamento (Departamento III) que seria aquele 

correspondente à produção de bens de consumo para os capitalistas, isto é, bens de consumo 

duráveis”. CASTILHO, Eribelto Peres. Formação Econômica do Brasil no Pensamento de 

Francisco de Oliveira. 2008. Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Estudos 

Pós-Graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São 

Paulo. 2008, p. 126 (nota 549).   
23

 OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. op. cit., p. 83. 
24

 Em ponto pequeno, dirá Oliveira: “o padrão de acumulação perseguido na etapa 

imediatamente anterior [pré-1950], que só parcialmente havia sido implementado, gerou a 
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mudança no perfil da demanda, fenômeno que será identificado como 

“demanda reprimida”, termo construído pelo Grupo Misto BND-CEPAL em 

1954.25 

  No entanto, se por um lado havia condições concretas ao incentivo à 

implantação do Departamento III na economia nacional (a redefinição da 

divisão internacional do trabalho e a denominada demanda reprimida); por 

outro, essa mudança do padrão de acumulação apresentava, desde o início, 

uma patente inviabilidade: observando de forma mais atenta à relação entre o 

desenvolvimento do Departamento I (bens de produção) no Brasil até os anos 

1950, com as exigências produtivas da implantação do denominado 

Departamento III (bens de consumo duráveis) podia-se identificar claramente 

um nó górdio: o de não ter o Departamento I brasileiro condições de oferecer 

bens de produção suficientes às exigências do Departamento III, tendo, 

portanto, este último, de recorrer a crescentes importações destes bens.  

 Dessa forma, frente aos constantes desajustes existentes entre a 

incipiente produção do Departamento I brasileiro e a crescente necessidade de 

bens de produção do Departamento III, podia se antever o ponto de 

estrangulamento exatamente nas exportações primárias brasileiras26, 

exportações que, por maior que fosse o esforço, não teriam o condão de suprir 

à economia do país das divisas suficientes à importação dos bens de produção 

necessários à implantação do Departamento III. 

                                                                                                                                                                                   
formação de um excedente, em mãos do setor privado da economia, cujo grau de 

concentração, em termos de renda se se quiser tinha aumentado sem sombras de dúvidas: 

salários reais praticamente constantes [numa economia inflacionária] e aumentos da 

produtividade logrados no chamado setor produtivo estatal e transferidos ao setor privado, eis a 

fórmula da incipiente concentração”. OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. op. cit., p. 83. 
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 Grupo que identificava a existência de uma demanda nova que poderia ser explorada pela 

criação de um Departamento III (bens duráveis). O trabalho do Grupo Misto foi o de fazer um 

levantamento exaustivo dos principais pontos de estrangulamento da economia brasileira – 
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escassez estrutural de divisas na economia brasileira. A partir deste diagnóstico, caberia às 

comissões propor projetos e planos específicos para a superação dos pontos de 

estrangulamento, considerando as repercussões e as necessidades criadas pela introdução de 

novos ramos industriais, como a indústria automobilística.  
26

 “Historicamente, o Departamento I da economia nacional, como de resto, de qualquer outra 

economia dependente – situa-se fora do circuito interno da acumulação: situa-se no interior das 

economias centrais e, nas economias dependentes, são as exportações, sobretudo 

primárias que cumprem o papel de financiar as compras de bens de produção. Esse tipo 

de relação, como é óbvio, exporta também o estímulo à produção de bens de produção”. 

OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. op. cit., pp. 84-85. (Grifos nossos) 
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 Diante de evidente inviabilidade, surge o seguinte questionamento: 

Como o governo Kubitscheck, frente os limites de nossa pobre acumulação de 

bases nacionais, conseguiu financiar, tanto externa, quanto internamente, a 

implantação definitiva do “custoso” Departamento III na economia brasileira? 

No que tange ao financiamento externo, importa registrar o crescente 

recurso ao capital estrangeiro sob a forma de investimento direto, de capital de 

risco27, possibilidade amplamente explorada pelo governo Kubitscheck por 

meio da famigerada Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito 

(SUMOC28): 

A famosa instrução 11329, da gestão Gudin, forneceu o modelo: investimentos 
diretos sem cobertura cambial, que foi utilizada à exaustão pelo Governo 
Kubitscheck. Assim, entrou praticamente todo o capital destinado à indústria 
automobilística, construção naval e outros setores contemplados no Plano de 
Metas, com o que, para um curto período e nestas condições, solucionava-se o 
problema do financiamento externo da acumulação de capital.30 

 

 O recorrer ao capital estrangeiro não apenas “solucionou” o problema do 

financiamento externo da economia brasileira, mas proporcionou, sobretudo, 

uma “nova força” ao processo de acumulação rumo à predominância do 

                                                             
27

 A própria Folha Bancária, já nos idos dos anos 1970, chama a atenção para a ampla 

utilização do recurso ao capital estrangeiro a partir dos anos 1950. “Na segunda metade da 

década de 1950, intensificaram-se as entradas de capital estrangeiro no Brasil, através da 

aquisição de empresas existentes, associação a grupos nacionais ou estabelecimento de 

novas unidades produtoras”. POIS É. O capital estrangeiro nos bancos está aumentando. 

Folha Bancária. nº 323, out./nov. de 1971, p. 6.   
28

 “A Superintendência da Moeda e do Crédito (Sumoc), criada em 1945, tinha como função 

fiscalizar o sistema bancário nacional e elaborar a política monetária e cambial”. RAGO, Maria 

Aparecida de Paula. José Ermínio de Moraes – A Trajetória de um empresário nacional. São 

Paulo: Ed. Paz e Terra, 2008, p. 52. (coleção São Paulo no bolso) 
29
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internacional, que garantiria um diálogo aberto em um momento em que a economia brasileira 

passava por dificuldades. A necessidade de empréstimos e renegociação dos compromissos 

externos para melhorar a situação cambial do país eram medidas consideradas urgentes e 

Gudin parecia ser a pessoa ideal para gerir esses problemas”. CAPUTO, Ana Claudia. 

Desenvolvimento Econômico Brasileiro e o Investimento Direto Estrangeiro: Uma Análise da 

Instrução 113 da SUMOC – 1955/1963. 2007. Dissertação (Mestrado em Economia). 

Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro. 2007, pp. 35-36. 
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 OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. op. cit., p. 85. (Grifos nossos). 
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Departamento III, pois a pobre base de acumulação capitalista da economia 

brasileira no pré-anos 1950 não poderia por si só realizar essa tarefa. Desse 

modo, mediante a associação do capital nacional com o capital estrangeiro 

para o fornecimento da necessária acumulação prévia, Know how, a economia 

brasileira passou a incorporar rapidamente uma tecnologia mais avançada 

fazendo com que a produtividade desse um enorme salto, potencializando a 

reprodução de capital e a consequente acumulação. 

 Com efeito, assinala Oliveira, 

sobre um mercado de trabalho marcado pelo custo irrisório da força de 

trabalho, os ganhos de produtividade logrados com a nova tecnologia vão 

acelerar ainda mais o processo de concentração de renda. A acumulação dá, 

aí, um salto de qualidade: a mera transferência de tecnologia, isto é, ‘trabalho 

morto externo’, potencializa enormemente a reprodução do capital.31  

 

 De fato, os salários reais nesse período foram rejustados a taxas 

irrisórias, enquanto a produtividade do trabalho na economia, particularmente 

nos novos ramos do Departamento III, só faziam crescer32. De modo que “o 

diferencial produtividade/salários começou a ampliar-se consideravelmente, 

aumentando as margens de lucratividade dos novos setores e ramos e 

constituindo-se em poderosa fonte de acumulação potencial”.33 

 A essa perversa forma de financiamento interno da economia brasileira – 

a do aumento da taxa de exploração da força de trabalho, que fornecerá os 

excedentes internos para a acumulação – somava-se ainda:  

                                                             
31

 OLIVEIRA, Francisco M. Cavalcanti de. Crítica à Razão Dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 2003, pp. 76-77. 
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 Tavares, analisando o período observa: “O volume de lucros industriais deve ter-se ampliado 
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obra (sic!), mercado protegido do exterior e, naturalmente, oligopólico, de tal modo que não 

havia pressão da concorrência para transmitir aos consumidores, via preços, os incrementos 

de produtividade. Por outro lado, o aumento dos lucros explica a capacidade das empresas de 

manterem elevadas taxas de imobilização fundamentalmente à custa de recursos próprios até 

época recente”. TAVARES, Maria da Conceição. Da Substituição de Importações ao 

Capitalismo Financeiro – Ensaios sobre Economia Brasileira. 4º ed. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1975, p. 148. 
33

 OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de 

Janeiro: Ed. Graal, 1977, p. 89. 
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A política monetária e financeira, reflexo em grande parte do conservadorismo 
da política fiscal, [que] deu lugar a uma espiral inflacionária que não apenas 
contribuiu para erosionar poderosamente o poder aquisitivo dos salários, mas 
funcionou, pelo menos nos primeiros anos, como poderoso mecanismo 
adicional de acumulação.34 

 

Vê-se, portanto, que a aceleração da inversão do padrão de acumulação 

operada a partir do período Kubitscheck requereu, frente à pobre base 

capitalista interna, um aumento na taxa de exploração da força de trabalho que 

forneceu os excedentes internos para a acumulação. Tal constituiu-se, 

sobretudo, pelo crescente diferencial salário real/produtividade e pela 

sobejamente conhecida espiral inflacionária, que corroia vorazmente o poder 

aquisitivo dos trabalhadores, dando ensejo às inúmeras movimentações destes 

nos anos 1950 e início dos anos 1960.35 

Todavia, dentre todas as consequências da inversão do padrão de 

acumulação brasileiro rumo à predominância do Departamento III, talvez a 

mais singular delas consistisse na frequente crise do Balanço de Pagamentos, 

crise gerada a partir de então pela patente contradição entre uma 

“industrialização voltada para o mercado interno, mas financiada ou controlada 

pelo capital estrangeiro e a insuficiência de geração de meios de pagamento 

internacionais para fazer voltar à circulação internacional de capitais a parte do 

excedente que pertence ao capital internacional”.36 

Nesse sentido, Castilho enfatiza que: 

ao contrário do anterior padrão de acumulação fundado na agroexportação 
que, ao produzir a mercadoria exportável gerava ao menos os meios de 
pagamentos do capital internacional, no novo padrão inaugurado pós-anos 
1950 tal possibilidade inexistirá, ou seja, sendo nossa indústria voltada para o 
mercado interno, mas de propriedade do capital estrangeiro, não se gerará, 
consequentemente, os meios de pagamentos internacionais (dólares) 
suficientes tanto para a reprodução ampliada do capital, quanto para fazer 
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 OLIVEIRA, Francisco. M. C. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de Janeiro: Ed. 

Graal, 1977, p. 89. 
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 Um excelente trabalho que apresenta o papel crucial da classe operária, e demais classe 
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(1950-1964). 2006. Tese (Doutorado em História) – Departamento de História da Faculdade de 
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 OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. op. cit., p. 87. 
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retornar à circulação internacional do capital-dinheiro a enorme massa de 
lucros obtidos pelas empresas estrangeiras aqui instaladas.37  

 

Ou seja, se até então as crises do Balanço de Pagamentos em 

economias periféricas como a do Brasil se davam em função da circulação 

internacional de mercadorias, agora, sob o novo padrão implantado, as crises 

se dão em função da circulação internacional do dinheiro-capital aprofundando-

se sobremaneira a subordinação financeira do país. Em última instância, trata-

se de uma “crise de realização dos excedentes internos que não podem 

retornar à circulação internacional do dinheiro-capital; e, em suma, crise gerada 

pela enorme gravitação das empresas de capital estrangeiro”.38 

A essa crise, já eclodida no último ano do governo Kubitcheck, seguirá 

uma prolongada recessão até 1967. Entrementes, o governo Goulart, que 

como a presidência de Jânio da Silva Quadros tornou-se prisioneiro do padrão 

de acumulação iniciado no governo Kubitcheck, intenta uma política econômica 

consubstanciada no Plano Trienal de autoria do então Ministro do 

Planejamento Celso Furtado, visando contornar a já longa crise. 

A essência de tal plano, que ortodoxamente objetivava conter a espiral 

inflacionária pela “preparação e implementação de uma recessão atenuada”39, 

apresentava-se evidentemente contraditória: de um lado a política econômica 

do período procurava restabelecer a expansão do “processo de acumulação de 

capital, e, de outro, não podendo penalizar as classes trabalhadoras de onde 

retirava seu apoio político, vai levar à falência toda a política econômica, e não 

apenas ela: também o regime democrático”.40 
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 CASTILHO, Eribelto Peres. Formação Econômica do Brasil no Pensamento de Francisco de 

Oliveira. 2008. Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Estudos Pós-
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1.2. Expansão econômica brasileira (1964-1967): a recessão calculada.  

 

Quando do golpe militar em 1964, os gestores do capital têm de dar uma 

resposta à crise há tempos instaurada. Para tanto, lançam mão de um novo 

programa econômico já no governo Castello Branco – o Plano de Ação 

Econômica do Governo (PAEG) –, que sob a regência do economista Roberto 

de Oliveira Campos “pratica uma política de recessão calculada, cujo sentido é 

o de preparar as bases institucionais para um processo de concentração de 

capital que vinha se dando caoticamente”.41 Em suma, mesmo a expensas das 

contradições gestadas no período anterior, não “se muda o padrão de 

acumulação, sustentado na expansão do Departamento III; pelo contrário, é no 

novo período que essa predominância vai aparecer de forma cabal”.42 

Visando conter a “máquina infernal da inflação”43, e interpretando essa 

inflação como sendo de demanda44, Roberto Campos, como forma de se 

propiciar o ambiente adequado à retomada dos investimentos públicos e 

privados, propõe então como remédio a já usual contenção salarial, o corte nos 

gastos governamentais, a contenção do crédito e a redução dos meios de 

pagamentos45, medidas de cunho eminentemente monetarista-ortodoxa a que 

se seguirá uma prolongada recessão até o primeiro semestre de 1967. 
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inflacionária do período. RANGEL, Inácio. A Inflação Brasileira. 1º ed. São Paulo: Editora 
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No artigo intitulado A Picada está aberta para os colonizadores, 

publicado na Folha Bancária em setembro de 1966, os trabalhadores bancários 

já identificavam no PAEG – do dócil funcionário do FMI, o Sr. Roberto Campos 

–, um novo colonialismo submisso às demandas internacionais. Insistiam na 

crítica ao aspecto econômico do Plano, alertando sobre os impactos negativos 

à classe trabalhadora: 

Voltamos a insistir, mais uma vez, no aspecto econômico da política do 
governo, por entendermos que o ‘X’ do problema reside nessa particularidade 
que a maioria do povo desconhece, por ignorância dos ensinamentos de 
economia política ou por não ter oportunidade, através da imprensa diária de 
conhecer a verdade. O governo, instituído pela força das armas em primeiro de 
abril de 1964, elaborou um plano de trabalho intitulado ‘Programa de Ação 
Econômica’. Um homem – instrumento dócil do Fundo Monetário Internacional 
– chamado Roberto Campos foi o autor intelectual desse programa. Para servir 
ao seu amo, o Sr. Roberto atirou à cara da Nação as suas teorias. (...) Por 
enquanto ele abriu apenas uma picada, conforme se pode deduzir da leitura do 
‘Programa de Ação do Governo’. E por essa picada – que levará à destruição 
da Previdência Social e de outros direitos trabalhistas, estão entrando os 
colonizadores que completarão a tarefa do Sr. Roberto Campos.46 

 

Todavia, à já longa recessão, agravada ainda pela austeridade das 

medidas anti-inflacionárias do PAEG, não somente impactou nas já precárias 

condições de reprodução da classe trabalhadora, mas principalmente 

desagradou – e isso é o que realmente importa para os militares – o próprio 

capital monopolista. Os gestores do capital são forçados então a abandonar a 

severidade imposta pelas medidas monetaristas de Roberto Campos (corte nos 

gastos governamentais, contenção do crédito, redução dos meios de 

pagamentos), dando início a uma nova política – seletiva – de combate à 

inflação, política seletiva que “distingue, antes, seletividade de classes sociais e 

privilegia as necessidades da produção”.47 

Buscando privilegiar as necessidades da produção, particularmente do 

Departamento III, abandona-se, portanto, a política de  

contenção de crédito, a de contenção dos gastos governamentais, e a 
perspectiva global de contenção da demanda; a política implantada, seletiva 

                                                                                                                                                                                   
pagamentos”. KON, Anita. Introdução: A Experiência Brasileira de Planejamento Público 

Federal. In: KON, Anita (Org.). Planejamento no Brasil II. Coleção Debates. São Paulo: Ed. 

Perspectiva, 1999, p. 20. 
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nesse sentido, passou a ser contrária à anterior: aumento dos créditos, 
aumentos dos gastos governamentais, estímulo à demanda. Foi preciso a 
recessão para que a situação de classe abrisse os olhos dos detentores do 
poder e forçasse o abandono da ideologia economicista do sr. Roberto Campos 
e seus continuadores.48 

 

Para a realização da política acima descrita, valeu-se a ditadura de 

importantes instrumentos que buscavam “resolver” os problemas de 

financiamento interno para a continuidade da expansão da acumulação de 

capital. Nesse sentido, importa registrar as relevantes reformas tributária,49 

financeira e institucional com vistas à retomada da expansão do sistema. 

Como forma de se obter os recursos “adicionais não inflacionários para 

cobertura do déficit da União; (...) eliminar incentivos que a inflação trazia ao 

atraso no pagamento de impostos; estimular a formação de poupanças 

individuais; recuperar o prestígio da dívida pública, abrindo a perspectiva da 

subscrição voluntária de títulos”50 realizou-se uma reforma fiscal 

“aparentemente progressiva, mas de fundo realmente regressiva, em que os 

impostos indiretos crescem mais que os diretos”.51 
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Com essa audaz reforma fiscal, consubstanciada na Lei nº 5.172 de 25 

de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o Estado não só extorquiu 

mais uma vez o já magro poder aquisitivo do trabalhador, mas buscou, 

sobretudo, adequar às receitas do Estado 

à nova quantidade e qualidade da estrutura de produção, com a preeminência 
dos setores e ramos do Departamento III, ao mesmo tempo em que uma 
política de incentivos e de créditos fiscais fazia retornar parte do excedente 
captado pelo Estado como capital gratuito para as empresas que, conseguindo 
a façanha de pagar os novos impostos ampliados, os recebiam de volta sem 
juros e sem obrigações de retorno. Essa forma extremamente nova de capital 
financeiro geral administrado pelo Estado é característica da fase 
monopolista do capitalismo no Brasil.52  

 

Essa nova qualidade de capital financeiro geral administrado pelo 

Estado não se verificou apenas na nova estruturação tributária, mas se 

apresentou de forma mais evidente na nova estruturação do mercado de 

capitais: “Ao invés da formação de uma acumulação financeira (...) que partisse 

dos ativos reais do setor privado e como fração específica da mais-valia, 

ativasse a circulação do capital-dinheiro”53, temos a entrada maciça do Estado 

no mercado de capitais através das Letras e das Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional (LTN54 e ORTN55), transformando o Tesouro Nacional, e não 

o setor privado, no capital financeiro geral, no pressuposto do lucro privado. 

Todavia, de todos os instrumentos colocados em prática para o 

financiamento interno dessa política seletiva de combate à inflação, o menos 

original – daí sua extrema perversidade –, consistiu mais uma vez na repressão 

e superexploração dos trabalhadores:  

                                                             
52

 OLIVEIRA, Francisco. M. C. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de Janeiro: Ed. 

Graal, 1977, pp. 93 e 94. (Grifos nossos) 
53

 Ibidem, p. 94. 
54

 Letras do Tesouro Nacional (LTN). “Títulos de renda fixa, com taxas de juros convencionais, 

emitidos pelo governo federal e utilizados para financiar obras públicas e para controlar as 

operações open market [Mercado Aberto]. Quando há excesso de liquidez (muito dinheiro em 

circulação), o governo vende LTNs, ‘enxugando’ o meio circulante. Em caso contrário, o 

governo recompra esses títulos, repondo dinheiro em circulação”. Cf. SANDRONI, Paulo. Novo 

Dicionário de Economia. São Paulo: Ed. Best Seller, 1994, p. 201. 
55

 Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN). “Título negociável da dívida pública, de 

prazo fixo, emitido pelo governo federal, que rende juros e correção monetária mensal de 

acordo com os índices oficiais de inflação. A variação do valor das ORTN foi utilizada como 

fator de correção e reajustamento em outras áreas, como o setor imobiliário. Assim, 

trimestralmente – em janeiro, abril, julho e outubro – o valor de uma ORTN correspondia ao 

valor de uma UPC (Unidade Padrão de Capital). Em fevereiro de 1986, com a adoção do Plano 

Cruzado, a ORTN foi substituída pela OTN (Obrigação do Tesouro Nacional)”. Ibidem, p. 249.  
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um velho remédio, em desuso apenas nos manuais, é reativado em escala 
ampla e abrangente: a contenção dos salários, cuja possibilidade se dá pelo 

desmantelamento, em primeiro lugar da coalizão política anterior, e em 
segundo pela intervenção nos sindicatos, postos sob controle do Governo56. 
Que isso pudesse ampliar a crise do Departamento II [bens de consumo não 
duráveis] da economia, não importa muito: os interesses ali criados e em 
reprodução, embora poderosos, não são os mais importantes para o projeto da 
política econômica e, no limite, os empresários preferem que “se vão os anéis, 
mas fiquem os dedos”.57 

 

Ou seja, no afã de garantir o aprofundamento da expansão do padrão da 

acumulação de predominância do Departamento III, a política seletiva de 

combate à inflação procurou  

transferir às classes de rendas baixas o ônus desse combate, buscando que as 
alterações no custo de reprodução da força de trabalho não se transmitam à 
produção, ao mesmo tempo que deixa galopar livremente a inflação que é 
adequada à realização da acumulação, através do instituto da correção 
monetária, a prática, já iniciada em períodos anteriores, de fuga aos limites 
estreitos da lei da usura.58 

 

Nesse interregno de preparação das bases institucionais, de limpeza do 

terreno para a atuação do processo de concentração, convém ainda registrar o 

papel fundamental exercido pela Oligopolização do Sistema Financeiro no 

Brasil e pela Reforma Bancária, ocorridos a partir de 1964 e pela instituição dos 

Fundos Compulsórios – FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

criado em 1966, o PIS (Programa de Integração Social) e o PASEP (Patrimônio 

do Servidor Público), criados em 1970. Tais fatores, justamente por tocarem 

mais estreitamente o objeto por nós analisado – a luta dos trabalhadores 

bancários –, serão discutidos mais detidamente no 2º Capítulo. 

 

 

                                                             
56

 Em análise do ideário do grande mentor intelectual do PAEG, Melo observa que: “Roberto 

Campos justifica a ditadura militar também pelo seu efeito na economia, haja vista que o 

governo expulsa da cena política os partidários da plataforma nacional popular e os sindicatos 

combativos, abrindo caminho para a possibilidade de controlar a inflação às custas dos direitos 

dos trabalhadores”. MELO, Wanderson Fabio de. No Governo de Entressafra: a práxis de 

Roberto de Oliveira Campos durante o governo Castello Branco (1964-1967). 2002. 

Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Estudos Pós-Graduados em História 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 2002, p. 113. 
57

 OLIVEIRA, Francisco. M. Cavalcanti de. A Economia da Dependência Imperfeita. Rio de 

Janeiro: Ed. Graal, 1977, p. 93. (Grifos nossos) 
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 Idem, Crítica à Razão Dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p. 94-

95. 
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1.3. O enigma do “milagre” (1968-1973): pressupostos e consequências. 

 

Preparado o terreno para o aprofundamento do padrão da acumulação 

de predominância do Departamento III, o marechal Costa e Silva, operando 

amplamente com os instrumentos criados no governo anterior (controle 

salarial59, fundos compulsórios, política fiscal e financeira), retoma como que 

por “milagre” o crescimento econômico60, tendo como grande “feiticeiro” Delfim 

Neto, o então Ministro da Fazenda. 

A nova equipe governamental decidiu que a redução do ritmo inflacionário já 
tinha sido suficiente e que não era preciso provocar novas recessões. (...). 
Bastou abrir as torneiras do crédito para que a economia se reanimasse e, a 
partir do segundo semestre de 1967, apresentasse crescentes taxas de 
expansão.61 

 

Entretanto, numa economia industrial de predominância do 

Departamento III, voltada quase que exclusivamente para o mercado interno, 

qualquer expansão vai resultar, em curto ou longo prazo, no aumento da oferta 

de bens de consumo duráveis (mais automóveis, por exemplo), que necessitam 

encontrar mercado. 

Desse modo, restou-lhe a seguinte questão: Como compatibilizar a 

expansão desse padrão de acumulação, centrado no Departamento III e 

voltado para o mercado interno, com a necessidade sempre crescente de se 

criar mercados que possam consumir os bens de consumo duráveis?  

A resposta a esse enigma, que desafiou os ideólogos do capital em fins 

dos anos 1960, pode ser facilmente encontrada nas análises da tese aprovada 

                                                             
59

 “O controle efetivo dos salários confere, por sua vez, consistência ao conjunto da política 

econômica, cujos instrumentos monetários mostram a eficácia que os livros de texto lhes soem 

atribuir. O fenômeno da ‘estagflação’, isto é, o descenso das atividades com ascensão dos 

preços, resulta de uma política monetária que restringe o crédito e com isso desencoraja os 

investimentos, mas é incapaz de impedir que grupos fortemente organizados de trabalhadores 

continuem conquistando aumentos de salários e que empresas, que desfrutam de posições 

monopolistas passem o aumento de custos adiante, sob a forma de preços mais elevados”. 

SINGER, Paul. A Crise do milagre: interpretação crítica da economia brasileira. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1977, p. 61.   
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 A partir desse período, observa Oliveira, “a expansão da economia nacional disparou, 

conformando um novo recorde médio, em torno dos 8 a 9% anuais, para um período tão largo 

quanto o de sete anos, 1968-1974”. OLIVEIRA Francisco M. C. A Economia da Dependência 

Imperfeita. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 1977, p. 100. 
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 SINGER, Paul. op. cit., p. 61. 



37 
 

por unanimidade pelo plenário do X Congresso de Bancários e Securitários, 

realizado de 12 a 16 de julho de 1971 na cidade de Porto Alegre e publicado no 

editorial da Folha Bancária de junho/julho de 1972. 

Na tese, cujo título era “Problemas Nacionais – Política Econômica 

Financeira”62, os bancários e securitários criticavam o modelo de crescimento 

do país buscando entender porque a economia brasileira, que crescia a taxas 

extraordinárias como que por um “milagre”, não atendia às necessidades mais 

básicas dos trabalhadores. Nesse diapasão, questionavam eles:  

É com espanto que o trabalhador brasileiro confronta seu decrescente nível de 
vida com o anunciado crescimento econômico do país. Embora as estatísticas 
oficiais apresentem taxas elevadas de aumento da produção de bens e 
serviços, o assalariado continua apertando o cinto, passando necessidades e 
privações. A questão que se coloca para os bancários e securitários em 
particular e, também para os trabalhadores em geral, é a de saber que tipo de 
crescimento é esse e a quem realmente beneficia, de modo a compreender 
“PORQUE A ECONOMIA VAI BEM E O POVO VAI MAL”.63  

 

Nas “48 páginas de análise séria e objetiva, com várias ilustrações, 

gráficos e charges”64 apresentavam as “distorções” e “deformações” da 

estrutura econômica do país, considerando que o modelo de crescimento 

econômico oferecido à nação “não tem condições de resolver os graves 

problemas dos trabalhadores brasileiros. Isto porque repousa essencialmente 

num desenvolvimento dependente, subordinado ao capital estrangeiro e 

limitado pelas distorções estruturais de nossa economia”.65  

Para os bancários e securitários, essas “deformações” da estrutura 

econômica¸ agravadas pela política econômico-financeira em vigor, traduzir-se-

iam, portanto, em três ordens de fatores: 

Em primeiro lugar chamavam atenção para a “extrema concentração da 

propriedade (terra, indústrias, bancos e comércio) e da renda nacional”, 

concentração que seria, segundo eles, a causa “da existência de um pequeno 

                                                             
62

 O MODELO de Crescimento Brasileiro. Folha Bancária, São Paulo, nº 326, jun./jul. de 1972, 

p. 12. 
63

 Idem p. 12. 
64

 Idem, p. 12. 
65

 Idem, p. 12. 
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grupo de elevada renda, enquanto a maioria absoluta do povo continuava a 

margem do processo de desenvolvimento”.66  

Essa excessiva concentração da renda, onde “1% da população teria 

rendimento igual ao total de 50% da população”,67 seria o resultado da extrema 

concentração da propriedade dos meios de produção, circulação e distribuição, 

concentração claramente traduzida nos seguintes dados: 

No campo, 2,2% das propriedades registradas representavam 58,02% das 
terras. Nos centros urbanos, um número reduzido de grandes empresas 
controlava quase a metade de toda a produção industrial brasileira. Em São 
Paulo, por exemplo, 0,5% do total de empresas continham 32,8% do valor da 
produção industrial.68 

 

O segundo fator a contribuir com as deformações da estrutura 

econômica brasileira consistia, segundo as análises dos bancários e 

securitários, na crescente monopolização das atividades econômicas, que 

impedia a formação de um amplo mercado interno e determinava que a 

produção de bens e serviços se orientasse para atender tão somente as 

necessidades de uma minoria de alto poder aquisitivo. Denunciavam que cerca 

de 80% da população encontrava-se à margem do mercado de produtos 

industriais, vivendo no nível de subsistência, concluindo, consequentemente, 

que a “capacidade de consumir produtos industriais está, na verdade, 

concentrada em 5% do povo brasileiro apenas, e que absorvem 45% da renda 

nacional. Esse imenso poder de compra se traduz não no aumento quantitativo 

do consumo, mas num consumo cada vez mais sofisticado”.69 

Por fim, caracterizavam os ramos dinâmicos da indústria brasileira pela 

produção de bens supérfluos que seriam  

a cada dia mais diversificados para atender os requintes de um pequeno 
mercado de privilegiados, que hoje pode escolher entre mais de 20 tipos de 
carros de passeio, alguns de alto luxo70, podem optar entre 40 marcas 
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 MODELO de Crescimento Brasileiro. Folha Bancária, São Paulo, nº 326, jun./jul. de 1972, p. 

12. 
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 Idem, p. 12. 
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 Idem, p. 12.  
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 Idem, p. 12 
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 Fornecendo um exemplo concreto desse fenômeno, Oliveira observava em 1972 que: “No 

Brasil, recentemente, assiste-se uma evolução paradoxal do ponto de vista da teoria 

tradicional, na produção de automóveis. A Volkswagen é a única produtora nacional de 

veículos de passeio que, pelo volume de vendas de um único modelo – o conhecido ‘Fusca’ -, 

poderia beneficiar-se de economias de escala, reduzindo, portanto, o custo de produção do seu 
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diferentes de cigarros, escolher diferentes marcas de gravadores, geladeiras, 
televisões, vitrolas, ou as mais variadas marcas de cerveja, inclusive enlatadas. 
Enquanto isso, a produção de bens de consumo popular é limitada e mesmo 
inacessível à maioria do povo, em razão do baixo poder aquisitivo do 
trabalhador brasileiro.71 

 

Na mesma linguagem objetiva e fundamentada, a tese do X Congresso 

abordava ainda os aspectos da desnacionalização da economia nacional, 

assinalando criticamente que a “política salarial, imposta pelo governo, priva os 

trabalhadores dos benefícios que são acumulados pelo restrito grupo de altas 

rendas e transferido ao exterior”.72 

Em resumo, diante das análises acima descritas, desvendado estava o 

enigma do “milagre” econômico (1967-1973): a perversa concentração 

verificada nos extratos de altas rendas garantia o mercado necessário à 

expansão do Departamento III da economia brasileira, enquanto que aos 

trabalhadores restava suportar o decrescente nível de renda e o pauperismo 

sempre crescente de suas condições de vida, como forma de financiar essa 

expansão. 

Diagnosticando o enigma do “milagre”, concluía a tese do X Congresso 

dos Bancários e Securitários em julho de 1971: 

Da caracterização do modelo de desenvolvimento dependente adotado pelo 
Governo, chegamos à compreensão de que a política salarial e a supressão de 
fato da estabilidade do emprego [FGTS] não são medidas eventuais, 
representando, na verdade, postulados básicos desse desenvolvimento 
atrofiado. Essa política pode permitir o crescimento econômico por algum 
tempo. Porém, seus resultados não beneficiam a maioria dos trabalhadores 
urbanos e rurais, cujos salários continuam e continuarão a ser diluídos num 
crescente rebaixamento do seu nível de vida.73  

                                                                                                                                                                                   
modelo popular e, segundo a teoria convencional, ampliando o mercado. A política da 

Volkswagen tem sido completamente oposta a esse modelo: nos últimos anos, a empresa 

diversificou sua linha de produção, passando para a produção de um carro popular para mais 

de seis modelos diferentes, todos em linha ascencional de preços, buscando, justamente, 

competir pelo mercado das classes de altas rendas”. OLIVEIRA, Francisco M. Cavalcanti de. 

Crítica à Razão Dualista. O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003, p. 52 (nota 15). 
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 O MODELO de Crescimento Brasileiro. Folha Bancária, São Paulo, nº 326, jun./jul. de 1972, 

p. 12. (Grifos nossos) 
72

 Idem, p. 12. 
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 O MODELO de Crescimento Brasileiro. Folha Bancária. nº 326, jun./jul. de 1972. p. 12. 

Frente à compreensão do “desenvolvimento atrofiado”, representado pela política econômica 

em vigor, a resposta dos bancários e securitários anunciada na X tese do Congresso de 1971, 

era lutar por um desenvolvimento independente, pelo fortalecimento dos sindicatos, pela 

reforma agrária, pelo controle social dos monopólios e pela nacionalização do sistema 

financeiro, enfim, proclamavam os trabalhadores: “Cabe aos bancários e securitários, e demais 
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No mesmo diapasão, observa Chasin, “o ‘milagre’ é uma proposta 

político-econômica que jamais poderia encaminhar soluções, nem mesmo em 

parte, para os básicos problemas materiais que afligem de longa data as 

classes dominadas no Brasil”.74 Baseado na “dinâmica da indústria 

automobilística e produtos correlatos, os chamados bens de consumo duráveis, 

destinados a uma absorção por segmento privilegiado do mercado interno”75, o 

“milagre” – sustentado “pelo ‘esforço’ exportador predominante como sempre, 

de produtos primários e matérias-primas, e, de modo complementar, mais uma 

aparência do que em termos efetivos, pela venda ao exterior de manufaturas”76 

– propôs e implantou uma dinâmica econômica que  

tem como base necessária a maciça exclusão das camadas populares dos 
resultados que produz. Em termos rigorosos a estrutura de produção em que 
se baseia o “milagre” produz necessariamente uma distribuição negativa para 
as classes subalternas. Para se realizar, o “milagre” obrigatoriamente tem de 
gerar a miséria de amplas camadas populacionais; o aviltamento da maior 
parte da força de trabalho empregada é a condição de seu funcionamento.77   

 

Em poucas palavras, resume Castilho,  

foram poucos os “abençoados” pelas extraordinárias taxas de crescimento 
verificadas na economia no período 1968-1974.  O “milagre econômico” (...) 
atendeu apenas às “preces” do Departamento III, sob o controle do capital 
forâneo78, deu-lhes extraordinários lucros mediante uma extremada 
concentração de capital e monopolização crescente; deu-lhes divisas para as 
suntuosas remessas de lucros e importações de bens de capital mediante uma 
ampliação do endividamento externo também extraordinário; e, principalmente, 
pela espada do bonapartismo militar, a força-de-trabalho de trabalhadores que, 
sofrendo um perverso rebaixamento de suas condições de reprodução física e 

                                                                                                                                                                                   
trabalhadores brasileiros, através de sua organização independente, o fortalecimento dos 

sindicatos, demonstrando sua discordância total e resistência à continuidade desse processo. 

Convictos de que a satisfação de suas necessidades e aspirações só serão possíveis através 

de um desenvolvimento independente, que rompa com a dependência externa, liquide com o 

latifúndio improdutivo por meio de uma reforma agrária que dê terra a quem trabalha, 

redistribua a renda interna, transfira para o controle social os monopólios, nacionalize os 

bancos, financeiras, bancos de investimentos e companhias de seguro, bem como o comércio 

externo”. O MODELO de Crescimento Brasileiro. Folha Bancária, São Paulo, nº 326, jun./jul. de 

1972, p. 12. 
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 CHASIN, José. Conquistar a Democracia pela Base. In: _____. A Miséria Brasileira: 1964-

1998 – do golpe militar à crise social. Santo André: Estudos e Edições Ad Hominem, 2000, p. 

62. 
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 Ibidem, p. 60. 
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 Ibidem, p. 60. 
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Ibidem, p. 62. 
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 “O ‘milagre’, pois, é um milagre sobretudo para o capital financeiro internacional, sob a 

condição de que veja constantemente assegurada a certeza de que os mecanismos 

econômicos montados produzam e reproduzam a captação dos dólares necessários para 

‘remunerá-lo’”. Ibidem, p. 70. 
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espiritual, pagaram à “penitência” que profanamente chama-se arrocho 
salarial.79 

 

 Como vimos, a concentração de renda foi um pressuposto e uma 

decorrência lógica e absolutamente necessária da organização da produção 

posta em andamento. A miséria produzida pelo ‘milagre’ foi “resultante, 

portanto, da organização da produção que ele subentende, e não da simples 

falta de uma equação distributivista e mais equitativa. Isto é, por mais que o 

‘bolo crescesse’ jamais poderia render para as massas trabalhadoras”.80 

 

1.4. A crise do “milagre”: a progressão das contradições. 

 

A extraordinária expansão da economia nacional (1968-1973), que os 

ideólogos do capital denominaram perversamente de “milagre econômico”, 

também teve, como que por milagre, o início de seu retrocesso já no segundo 

semestre de 1973. A partir desse período verificou-se uma intensa 

desaceleração econômica que persistiu ao longo da década de 1970, 

culminando na famigerada recessão que se estende de 1981 a 1984. 

 Haja vista tal constatação resta a seguinte questão:  Mas afinal, a que 

se deve esse processo de desaceleração da “milagrosa” expansão da 

economia (1968-1973), verificada já a partir do segundo semestre de 1973, que 

culminará na longa crise da década de 1970? 

 Muito se discutiu sobre as causas desse “surpreendente” revés da 

expansão econômica brasileira ocorrida a partir do segundo semestre de 1973. 

Alguns as atribuíram a fatores exógenos (seja ao impacto causado nas 

importações pelo primeiro choque do petróleo ocorrido no segundo semestre 

de 1973, seja na crescente taxa de juros verificada na década de 1970 e 

conhecida como choque financeiro); outros a fatores endógenos (tais como o 
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esgotamento da capacidade de consumir do restrito e concentrado mercado 

interno nacional). 

Agindo taticamente, também a ditadura atribuiu a fatores exógenos as 

“verdadeiras” causas da crise eclodida na economia brasileira em fins de 1973. 

Em janeiro de 1974, o general-presidente Ernesto Geisel reconhece as 

dificuldades a serem enfrentadas pelo seu governo, definindo como 

responsável pelas “‘danosas e múltiplas repercussões’ a economia do país, tão 

somente a crise internacional – especialmente a do setor energético –, bem 

como a propalada instabilidade política, ideológica, militar e econômico-

financeira, presente no panorama das relações internacionais”.81 

Agora, observa Castilho, “‘esquece’ o general-presidente de enaltecer a 

herança dos ‘prodigiosos dez anos do governo modernizador da Revolução de 

64’”82, tomando a crise geral do sistema capitalista como álibi para explicar o 

fracasso específico do milagre econômico já evidente no segundo semestre de 

1973. 

Em poucas palavras, assinala Chasin: 

A ditadura, a braços com o fracasso específico do ‘milagre’, isto é, com o 
esgotamento de um ciclo de acumulação, tomou a crise geral do sistema 
capitalista, os desequilíbrios e as dificuldades mundiais do sistema 
internacional do capitalismo, particularmente a reformulação por que passou o 
comércio petrolífero, como a explicação e justificativa para suas próprias e 
ásperas dificuldades. Com esta forma de interpretação cometeu duas inversões 
analíticas ao mesmo tempo: deu à questão do petróleo a qualidade de causa 
da crise capitalista, e a ambas, principalmente à primeira, de razões dos 
problemas econômicos nacionais. Num primeiro lance, o Brasil era afirmado 
ainda como exceção num mundo conturbado, “uma ilha de desenvolvimento e 
tranquilidade, num universo de recessão e atrocidades”.83 

 

Em suma, com este diagnóstico falsificado da realidade brasileira, em 

que se eximia a estrutura de produção vigente de qualquer responsabilização, 

a ditadura alcançava seus objetivos: obscurecia o fato de que “o aumento dos 

preços do petróleo não gerava o esgotamento do ‘milagre’, mas simplesmente 
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precipitava seu desenlace e acentuava suas debilidades estruturais, levando 

mais rapidamente a um agudo desequilíbrio da balança de pagamentos e ao 

progressivo endividamento externo”.84 Não assumiam, portanto, que “o 

desequilíbrio da balança de pagamentos, bem como da balança comercial, e 

ainda a fenomenal dívida externa eram consequências intrínsecas do próprio 

‘milagre’”.85 

Todavia, mesmo diante das mais variadas explicações para a crise do 

“milagre”, era evidente que o padrão de acumulação baseado na 

predominância do Departamento III, iniciado no governo Kubitscheck e 

aprofundado pelos militares, entrou em sua fase agônica. Fase agônica que, 

segundo Oliveira, não se deu  

por nenhum esgotamento de mercado ou outros argumentos do mesmo jaez; 
entrou em agonia bloqueado pela intensidade dos requerimentos do 
Departamento I que a própria expansão estimulou. E esse esgotamento se dá 
principalmente pela contradição entre uma industrialização voltada para o 
mercado interno e o controle externo da propriedade do capital do 
Departamento III, que requer o contínuo, e em elevação, retorno da fração dos 
lucros à circulação internacional de capital.86 

 

 Com efeito, vimos no início deste capítulo que de todas as 

consequências da inversão do padrão de acumulação brasileiro rumo à 

predominância do Departamento III, a crescente crise do Balanço de 

Pagamentos fora a mais singular. Se até os anos 1950 as crises do Balanço de 

Pagamentos em economias periféricas como a do Brasil se davam em função 

da circulação internacional de mercadorias (do café, por exemplo), agora, sob o 

novo padrão implantado (de predominância do Departamento III), as crises se 

dão em função da circulação internacional do dinheiro-capital, haja vista a 

necessidade sempre crescente de obtenção dos “meios de pagamentos 

internacionais (dólares) suficientes tanto para a reprodução ampliada do 

capital, quanto para fazer retornar à circulação internacional do capital-dinheiro 
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a enorme massa de lucros obtidos pelas empresas estrangeiras aqui 

instaladas”.87 

Somando-se ao quadro desalentador dessa crise do Balanço de 

Pagamentos, tem-se ainda as crescentes “desproporcionalidades gestadas 

entre a ‘milagrosa’ expansão do Departamento III (bens de consumo duráveis) 

e o ‘profano’ crescimento do Departamento I (bens de produção)”88 ocorrido 

nos anos do “milagre” (1968-1973). Tais desproporcionalidades pressionavam 

cada vez mais o aumento do coeficiente de importação do Departamento I 

(bens de capital e bens intermediários de produção) das economias centrais, 

haja vista o desenvolvimento insuficiente desse setor na economia nacional.89 

Diante de tal quadro, foi realizado um “grande ‘esforço exportador’ como 

forma de proporcionar à economia brasileira as divisas necessárias tanto aos 

pagamentos internacionais, quanto às remessas de lucros ao exterior”.90 

Todavia, “por mais forte que ele tenha sido, por mais incentivado nunca foi 

capaz de atender às necessidades na geração de tais recursos. Daí, o crônico 

e crescente desequilíbrio da balança comercial e correlativamente da balança 

de pagamentos”.91 

Em poucas palavras, sintetiza Chasin: 

A política econômica da ditadura conheceu seu estrangulamento pela 
contradição que se estabeleceu, dadas as condições do país economicamente 
subordinado, entre o esforço exportador e as exigências de importação. Estas 
superando sempre aquelas, gerando os desequilíbrios das balanças comercial 
e de pagamentos, implicando progressivo endividamento. Evidentemente, 
completam ainda este quadro os demais ônus decorrentes da forte presença 
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no interior da economia brasileira do capital estrangeiro. Como já indicamos, a 
responsabilidade maior pelas importações reside nos bens de produção, 
equipamentos e insumos básicos. Alto e crescente é o percentual que lhe 
corresponde na absorção dos dólares captados nas relações de trocas com o 
exterior. Ao contrário do que foi propalado pela ditadura, como justificativa de 
suas dificuldades, os gastos com o petróleo são meros perturbadores, seja pela 
sua grandeza absoluta, seja porque seu consumo tende a uma certa 
estabilização, ao contrário dos bens de produção e insumos básicos, que 
implicam demanda crescente e são diretamente responsáveis pela 
continuidade do processo de acumulação. Obstar ou restringir este consumo 
produtivo é interferir diretamente no processo de reprodução do capital. Ao 
limite é a recessão que se põe.92 

 

1. 5. II PND: um encaminhamento contraditório à crise. 

 

Diante da desaceleração econômica e do evidente estrangulamento da 

economia brasileira representado pelo crônico e crescente desequilíbrio do 

balanço de pagamentos, o general-presidente Ernesto Geisel lançou mão de 

um novo plano de governo, o conhecido II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(II PND), elaborado para o período 1975-1979. 

Ainda que retoricamente identificassem no choque do petróleo as 

“verdadeiras” causas da crise irrompida em fins de 1973, Geisel e sua equipe 

divisaram o problema para além das aparências, e na elaboração do II PND 

deixaram claro que para contornar o estrangulamento econômico, já evidente 

nas contas externas do país em 197493, propunham-se “a operar uma nova 

fase do processo de substituição de importações, posta esta agora, no nível da 

indústria de base [Departamento I – principalmente bens de produção e 

insumos básicos]”.94 
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Com efeito, as ambiciosas metas do II PND pretendiam nada menos do 

que “concluir o ciclo de instalação da indústria pesada, acabar de internar a 

indústria de bens de capital e completar o parque industrial de insumos básicos 

e de bens intermediários”95, com vista ao redirecionamento da expansão em 

curso da economia. 

A solução posta em prática pelo II PND era, obviamente, bastante 

ousada. 

Em primeiro lugar porque a nova direção apontada pelo II PND 

conflitava, ainda que tão somente na aparência, com o padrão de acumulação 

que vinha sendo liderado, desde os anos 1950, pelo Departamento III (bens de 

consumo duráveis). 

Além disso, assinala Barros & Souza, “a desejada mudança de rota, que 

não poderia ocorrer sem um grande esforço de investimento, teria início em 

meio a um mundo em recessão e, mais que isto, com a economia interna 

tendendo, presumivelmente, à reversão cíclica”.96 

Por fim, somava-se ainda o fato de que “a metalurgia e a petroquímica, 

merecedoras de grande destaque no bloco de setores privilegiados pelo II 

PND, eram atividades particularmente energético-intensivas”97, o que implicaria 

na intensificação do consumo de energia e no não desejado incremento das 

importações. 

Junto dessas ásperas dificuldades, também teve o governo Geisel de 

lidar com o recrudescimento inflacionário98 que, do “contrário do que gostam de 

supor os economistas, não teve sua origem no comportamento dos salários, 

uma vez que estes permaneceram estáveis, quando não em declínio nesse 
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período”.99 Esse recrudescimento inflacionário resultou, sobretudo, da 

denominada inflação de custos, que em última instância era “uma inflação de 

lucros”100, e que é peculiar à estruturação oligopolista dos principais ramos da 

economia brasileira, a saber: “Através da inflação administrada as grandes 

empresas oligopolistas elevam suas margens de lucro (lucro sobre vendas) na 

fase de desaceleração para compensar a diminuição de suas vendas e manter 

sua taxa de lucro (lucro sobre o capital)”.101 

Todavia, mesmo a despeito da força dos obstáculos a serem 

enfrentados, a ousada estratégia do II PND, ignorando a evidente crise e 

recusando-se ao propalado “ajustamento”, seguiu privilegiando a produção dos 

insumos básicos e da indústria de bens de capital, utilizando, para tanto, de 

formas já conhecidas de financiamento interno e externo. 

Quanto ao primeiro, todos os mecanismos de financiamento interno da 

acumulação, criados e implantados nos dez anos da ditadura, são mantidos e 

utilizados à exaustão: tanto a usual contenção salarial, quanto os fundos de 

poupança compulsória (FGTS, PIS e PASEP) jogam um importante papel no 

financiamento interno do processo de acumulação intentado. 

Já em relação ao segundo, optou-se pelo financiamento com 

endividamento externo, estratégia operada mediante instrumentos financeiros 
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fundamentais, tais como a famigerada Resolução 63102 que buscava captar 

capital estrangeiro para a realização dos ambiciosos propósitos do II PND. 

Traçando uma possível analogia, a Resolução 63 representou nesse período o 

que a instrução 113 representara no governo de Jucelino Kubitscheck: a 

“solução” do problema de financiamento externo para a implantação de um 

novo padrão de acumulação. 

Entretanto, enganam-se aqueles que acreditam que a “solução” à 

ampliação do endividamento externo nos anos 1970 não gerou gravíssimos 

efeitos colaterais. Além do aprofundamento da subordinação do país ao capital 

financeiro internacional, a ampliação do endividamento externo também 

significou um aumento mais que proporcional dos juros pagos. Tanto é assim 

que em 1977 o endividamento externo já havia alcançado níveis tão elevados, 

que somado ao crescente pagamento de juros, transformou-se numa 

verdadeira bola de neve. Mesmo para os técnicos a serviço do capital, 

Nossa dívida bruta já alcançava 32.037 milhões de dólares, e apenas os juros 
sobre essa dívida já alcançavam mais de dois bilhões de dólares. Em 1979, 
quando as taxas de juros internacionais se elevaram dramaticamente, em 
função da política monetária restritiva dos Estados Unidos (...), os juros pagos 
pelo Brasil já alcançavam mais quatro bilhões de dólares. Em 1981, para uma 
dívida bruta de 61.411 milhões de dólares, o Brasil pagou apenas de juros 
9.179 milhões de dólares, equivalentes a 39% das exportações.103    

 

Vê-se, portanto, que as ousadas metas do II PND também significaram 

um ousado risco às nossas contas externas. De modo que, seja pela 

subordinação do país aos interesses imperialistas que aqui orbitavam desde os 

anos 1950, seja pelos encaminhamentos contraditórios do II PND, “a verdade é 

que o II PND foi reduzido praticamente a nada. A questão, portanto, da 

produção dos bens de produção (equipamentos e insumos básicos) não foi 

realmente encaminhada e muito menos resolvida”.
104
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CAPÍTULO 2 

A oligopolização do sistema financeiro no Brasil: a estratégia 
da acumulação da ditadura e a oposição dos trabalhadores 

bancários. 

 

Uma vez discutidas as determinantes mais gerais da política econômica 

da ditadura pós-64 no Brasil, sigamos na exposição mais detida das principais 

transformações operadas na caracterização e funções do sistema financeiro, 

particularmente do sistema bancário brasileiro, a partir das reformas instituídas 

pela ditadura pós-64 no Brasil.  

 

2.1. Os trabalhadores bancários nas disputas pela reforma bancária: projeto 

de Salvador Lossaco e da CONTEC. 

 

Ainda que a Reforma Bancária tenha sido implantada pela ditadura a 

partir de 1965, importa observar que tal já era objeto de amplas disputas desde 

os anos 1940.105 

Com efeito, já em fins dos anos 1950 os trabalhadores bancários haviam 

entrado na disputa em torno da Reforma Bancária. Nesse passo, vale a pena 

destacar a atuação tanto da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 

Empresas de Crédito (CONTEC)106, quanto à de “uma das poucas vozes 
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portadoras de reivindicações básicas dos trabalhadores [bancários] em relação 

à Reforma Bancária”,107 a do deputado pelo PTB e funcionário do Banco do 

Brasil – Salvador Lossaco108 – que “havia dirigido o Sindicato dos Bancários de 

São Paulo entre 1955 e 1957 e assumia a Presidência do Pacto de Unidade 

Intersindical em São Paulo [PUI109]”.110 

 Em dezembro de 1962, o deputado Salvador Lossaco, incorporando 

sugestões da CONTEC, apresentou à Câmara dos Deputados um projeto de 

Reforma Bancária que, seguindo “princípios renovadores e progressistas”, 

procuraria transformar o sistema bancário numa “arma ao serviço do 

desenvolvimento econômico-social do país, de sua emancipação econômica e 

de elevação do padrão de vida do povo brasileiro”.111 Tomando por base 

algumas sugestões da CONTEC, a proposta de Lossaco enumerava os 

seguintes princípios: 

a) caráter social do crédito; b) supremacia da Constituição sobre o crédito; c) 
seletividade do crédito; d) redesconto112 e depósito compulsório113 como 
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instrumento de política econômica; e) nacionalização dos estabelecimentos de 
crédito; f) representação dos trabalhadores na direção do sistema bancário; g) 
preservação da unidade do Banco do Brasil; h) aperfeiçoamento técnico e 
profissional dos bancários; i) regulamentação da profissão de bancário como 
garantia de eficiência do sistema bancário.114 

 

 Segundo o projeto de Reforma Bancária do deputado Salvador Lossaco, 

o Conselho Monetário Nacional (CMN) “seria integrado por nove membros, 

entre os quais seriam incluídos o Ministro do Trabalho e o da Previdência 

Social, um representante dos banqueiros e um representante dos 

trabalhadores bancários”.115 Com essa nova composição proposta para o CMN, 

Lossaco procurava atender não somente “a uma das reivindicações da 

CONTEC, a qual lutava por maior representatividade dos assalariados no 

Conselho”116, mas, sobretudo, pretendia costurar um Projeto no seu entender 

mais viável, incluindo, para tanto, um representante dos banqueiros na 

composição do CMN. 

 No que se refere ao tratamento dispensado aos bancos estrangeiros, a 

proposta de Lossaco procurava impor “uma série de restrições: não poderiam 

receber e manter depósitos e os que já os tivessem deveriam então transferi-

los, a curto prazo, para um banco público”.117 Nesta seara, o projeto procurava 

ainda definir mais precisamente o que era banco estrangeiro, considerando, ao 

contrário do critério utilizado pelo Banco Central118, como “todo aquele que, 

                                                                                                                                                                                   
operação que permite, à primeira casa bancária, fazer caixa para novos negócios, sem ficar 

imobilizada à espera do vencimento dos títulos”. SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de 

Economia. São Paulo: Editora Best Seller, 1994, p. 296.       
113

 “Mecanismo oficial criado para reduzir o total de meios de pagamento existente numa 

economia em determinado momento. Por meio dele, os bancos são obrigados a depositar no 

Banco Central uma porcentagem de seus depósitos (20%, 30%, 40% ou mais). Desse modo, 

os bancos são obrigados a restringir as aplicações de depósitos a vista em empréstimos e 

títulos, reduzindo assim a criação de meios de pagamento na economia. Dependendo da 

conjuntura, as autoridades monetárias podem aumentar ou reduzir o percentual do depósito 

compulsório se o objetivo for diminuir ou aumentar o total de meios de pagamento”. 

SANDRONI, Paulo. Novo Dicionário de Economia. São Paulo: Editora Best Seller, 1994, p. 93. 
114

 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 49. 
115

 Ibidem, p. 50. 
116

 Ibidem, p. 50. 
117

 “Lossaco, através de sua proposta, imporia as mesmas restrições que a legislação 

determinasse nos países onde tivesse suas matrizes, ainda que nenhum banco brasileiro 

pretendesse neles estabelecer-se. O projeto de Lossaco, neste particular, atacava frontalmente 

os interesses dos bancos estrangeiros no mercado brasileiro”. Ibidem, p. 51. 
118

 “A definição ou qualificação de um banco estrangeiro tem especial significado. Por exemplo, 

o Banco Central do Brasil vem considerando como tal todo aquele cuja matriz localiza-se no 

exterior e tem maioria de capital estrangeiro. Isto permite que bancos com maioria de capital 
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mesmo com sede no país, tivesse a maior parte de seu capital em mãos de 

pessoas residentes no exterior ou sem permanência definitiva no país”.119 

O projeto de Lossaco atendia ainda outra importante reivindicação dos 

bancários, particularmente os ligados aos setores do Banco do Brasil (BB). 

Propunha a transformação deste em Banco Central, expropriando, mediante 

indenização, as ações privadas pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas. 

Também caberia ao Banco do Brasil, em coordenação com demais integrantes 

do sistema bancário e representantes de órgãos de classe, promover “a criação 

e manutenção de bolsas de estudos e centros para o aperfeiçoamento 

profissional do bancário”.120 

Em dezembro de 1962, também a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores nas Empresas de Crédito (CONTEC) elabora um projeto 

denominado Reforma Bancária Progressista. 

O projeto elaborado pela CONTEC, sem dúvida mais audacioso que o 

de Salvador Lossaco, adotava como base os seguintes princípios: 

 

a) caráter social e seletividade de crédito, compreendendo a captação e 
aplicação dos recursos, critérios de prioridade e proibição para o supérfluo e o 
luxo; b) nacionalização dos bancos estrangeiros; c) monopólio estatal do 
câmbio; d) proibição de empréstimos e de outorgação de garantias para 
empréstimos à empresas controladas no exterior; e) transformação do Banco 
do Brasil em banco central; f) fortalecimento dos bancos oficiais (estatais); g) 
reestruturação do Banco do Brasil atualizando-o de acordo com as 
transformações sociais e econômicas do país; h) participação de 
representantes dos trabalhadores na direção dos órgãos coletivos oficiais do 
Sistema Bancário: no Conselho Monetário, no Banco do Brasil e nos demais 
bancos oficiais; i) regulamentação da profissão dos empregados das empresas 
de crédito; j) aperfeiçoamento profissional dos bancários através da criação de 
um Instituto (Instituto de Aperfeiçoamento dos Trabalhadores em Instituições 
de Crédito – IATIC).121 

  

                                                                                                                                                                                   
estrangeiro porém com matriz no próprio país, não sejam considerados estrangeiros. Por isso o 

critério adotado pelo Banco Central tem sofrido inúmeras críticas”. MINELLA, Ary Cesar. op. 

cit., p. 76 (nota 20). 
119

 Ibidem, p. 51. 
120

 Ibidem, p. 51. 
121

 Ibidem, p. 52. 
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Imagem 1 – Capa da Proposta de Reforma Bancária da CONTEC de dezembro de 1962. 

 

Fonte: KAREPOVS, Dainis (Coord.). História dos Bancários: Lutas e Conquistas – 1923-1993. 
São Paulo: Sindicato dos Bancários de São Paulo, 1994, p. 79. 

 
 

De todos os princípios enumerados pelo projeto da CONTEC, os mais 

prevalecentes para os bancários consistiam no caráter social e seletivo do 

crédito e na ampla participação de representantes dos trabalhadores na 

direção dos órgãos coletivos oficiais do Sistema Bancário. A prevalência de tais 

princípios indicava claramente uma hierarquia de prioridades existentes no 
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projeto da CONTEC, hierarquia definida com base nas necessidades sociais, 

ainda que em detrimento dos interesses da burguesia não financeira e dos 

banqueiros. 

O caráter social e a seletividade do crédito defendido como um dos 

princípios basilares do projeto da CONTEC confrontava-se diretamente com o 

padrão de acumulação de predominância do Departamento III (bens de 

consumo duráveis) então em franca expansão naquele momento. Segundo o 

projeto, caberia ao Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecer os 

critérios de prioridades de concessão de crédito e determinar os setores, 

produtos, serviços e regiões que se enquadrariam em tais critérios. Para tanto, 

o projeto definia uma escala de prioridades dos produtos e serviços em: “a) 

críticos; b) essenciais; c) necessários; d) supérfluos; e) de luxo e ostentação”122 

estabelecendo que o “redesconto somente seria concedido àqueles títulos e 

contratos resultantes da aplicação de recursos em atividades, setores e 

produtos classificados como ‘críticos, essenciais ou necessários’ ou aplicados 

em regiões ou zonas mais carentes de recursos”123 e proibindo a concessão de 

crédito ou financiamento às atividades de produção, comércio e serviços 

considerados supérfluos, de luxo ou ostentação. 

Outro ponto crucial do projeto da CONTEC, que o diferenciava dos 

demais projetos de Reforma Bancária, com exceção do já discutido projeto do 

deputado Lossaco, consistia na propositura de uma ampla participação de 

representantes dos trabalhadores na direção dos órgãos coletivos oficiais do 

Sistema Bancário: 

Todos os órgãos coletivos de decisão ou administração e os consultivos, de 
assessoria ou de fiscalização das instituições de crédito do governo ou por eles 
controladas ou dirigidas, deveriam contar com representantes dos 
trabalhadores [bancários], que seriam nomeados pelos seus órgãos de classe. 
O grau de participação seria obrigatório e nunca inferior a um terço da 
composição do órgão, nem poderia ser menor que a representação patronal 
quando essa existisse. Esta proposta abria espaço para os representantes dos 
assalariados de outros setores, quando a representação dos trabalhadores 
fosse superior a um representante.124   
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 53. 
123

 Ibidem, p. 53. 
124

 Ibidem, p. 53. 
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 Por fim, importa ainda observar que quanto à estrutura de propriedade 

do capital, o projeto da CONTEC também se apresentava bastante audaz. 

Determinava que todas as empresas, inclusive as sociedades de crédito, 

financiamento e investimento, deveriam ter a totalidade de suas ações 

nominativas de propriedade exclusiva de brasileiros vetando à concessão de 

recursos, pelas empresas de crédito do governo ou dirigidas e controladas por 

ele, às empresas direta ou indiretamente controladas por estrangeiros 

residentes fora do país. 

 Não há dúvidas que os princípios consagrados no projeto elaborado pela 

CONTEC encerram um audacioso projeto de transformações dos rumos da 

política econômica então vigente. No plano da luta pela Reforma Bancária, os 

bancários representaram em parte os interesses da classe trabalhadora e a 

“consciência que disso tinham grande parte dos bancários e os demais 

assalariados merece consideração especial”.125 Segundo a precisa 

consideração de Minella,  

O projeto da CONTEC atingia profundamente os interesses de parte 
significativa da burguesia. Eliminava o espaço que esta pretendia ocupar na 
cúpula das decisões econômico financeiras do país, colocando em seu lugar 
representantes dos trabalhadores. Definia uma seletividade de crédito e 
também a nacionalização, o que se chocava frontalmente com as forças sociais 
que lutavam por ampliar e impor um modelo econômico cuja base fosse a 
produção e o consumo de bens duráveis, sob controle do capital 
transnacional.126 

 

Convém assinalar que a denominada Reforma Bancária Progressista da 

CONTEC optava nitidamente pelo controle do crédito pelos órgãos oficiais do 

Estado. Ao CMN caberia controlar a “aplicação dos recursos das instituições 

privadas, estabelecendo as prioridades de crédito e porcentagem destinados a 

cada uma delas”127, enquanto que o Banco do Brasil seria a instância principal 

de concessão de crédito, devendo “ser criadas condições para a expansão de 

suas agências além de, gradualmente, assegurar a exclusividade dos 

depósitos populares às empresas de crédito do estado”.128 
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 55. 
126

 Ibidem, p. 55. 
127

 Ibidem, p. 54. 
128

 Ibidem, p. 54. 
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Desse ponto de vista, o projeto da CONTEC procurava restringir o 

campo de atuação especulativo das instituições privadas. Opunha-se 

frontalmente aos interesses da burguesia não financeira e dos banqueiros, que 

tentavam, a todo o custo, “impedir a intervenção do Estado na economia, a não 

ser naqueles setores não lucrativos e de infra-estrutura necessários para a 

reprodução e acúmulo de capital”.129 

Como veremos a seguir, o confronto de interesses em torno da Reforma 

Bancária não desaparecerá no período posterior “embora um tenha conseguido 

sobrepor-se ao outro a partir do golpe de Estado de 1964”.130 

 

2.2. Os encaminhamentos contraditórios da reforma bancária no governo João 

Goulart. 

 

Em dezembro de 1962, os trabalhadores do Banco do Brasil realizaram 

uma greve nacional contra dois projetos de Reforma Bancária em tramitação 

na Câmara Federal: “Um era de autoria do deputado Sérgio Marino, retirando 

aos bancários o direito de receber o 13º salário (...). O outro, de autoria do 

deputado Daniel Faraco (PDS), previa a reforma do sistema bancário 

brasileiro”.131 

O projeto do deputado Daniel Faraco, afinado particularmente com os 

interesses dos banqueiros132, previa basicamente duas importantes 

transformações institucionais: “a criação do Banco Central do Brasil e do Banco 

Rural, consequentemente o desmembramento do Banco do Brasil”133 e “a 
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 55. 
130

 Ibidem, p. 55. 
131

 CANÊDO, Letícia Bicalho. Bancários: Movimento Sindical e Participação Política. Série 

Teses. Campinas/SP: Ed. da UNICAMP, 1986, p. 149. 
132

 No projeto de Daniel Faraco, os banqueiros tinham uma posição privilegiada na cúpula de 

decisões econômicas-financeiras. “A preferência de Faraco por esta fração da burguesia 

manifestava-se uma vez mais”. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 41. 
133

 CANÊDO, Letícia Bicalho. op. cit., p. 150.  Segundo críticos do projeto Faraco, o 

desmembramento do Banco do Brasil (BB) com a criação de um Banco Rural acabaria por 

esvaziar ou até mesmo liquidar com o mesmo. Tal operação retiraria do BB “as funções que 

exerceria como banco de Estado e, ao mesmo tempo, os recursos de seu principal 

departamento, o de crédito agropecuário, o que poderia aumentar o espaço ocupado pelos 

bancos privados”. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 42.  
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instituição do Conselho Monetário Nacional, sob influência dos empresários”.134 

No que se refere ao tratamento do capital estrangeiro, Faraco adotava o 

princípio da “reciprocidade”135, orientação que seria adotada pelo “projeto no 

governo Goulart em 1963 e também pelo governo Castello Branco em 1964”.136 

Outro ponto polêmico do projeto de Faraco dizia respeito à prevalência 

da representação da burguesia nas decisões econômico-financeiras. Se por um 

lado não era previsto nenhuma representação dos trabalhadores na direção 

dos órgãos coletivos oficiais do Sistema Bancário, por outro se reservava à 

burguesia um considerável espaço na “cúpula das decisões econômico-

financeiras: entre os membros do Conselho Monetário Nacional [CMN], seis 

seriam diretamente indicados pelos órgãos representativos desta classe social, 

dos quais três seriam banqueiros”.137 

Obviamente que os trabalhadores bancários consideravam o projeto 

“altamente negativo para o desenvolvimento da economia nacional”.138 Em 

matéria da Folha Bancária, de novembro de 1962, os “bancários e patriotas” 

vinham 

alertar a Nação Brasileira para os graves perigos que encerra o substitutivo 
Daniel Faraco que entre outras coisas institui um Conselho Monetário Nacional 
em cuja orientação os empresários nacionais e até mesmo os estrangeiros, 
com predominância de banqueiros, influirão de maneira decisiva, ditando a 
política financeira do país que era até agora e tem que continuar a ser, 
prerrogativa do poder público e não de grupos financeiros cujos interesses 
quase nunca coincidem com os da imensa maioria do povo brasileiro.139 

 

Os bancários criticavam, sobretudo, uma questão fundamental ausente 

no projeto liberal de Faraco – a seletividade do crédito – argumentando que, ao 

                                                             
134

 CANÊDO, Letícia Bicalho. op. cit., p. 150.  “Junto ao CMN funcionaria a Comissão 

Consultiva com nove membros, cuja atribuição seria ‘solicitar e oferecer sugestões’ sobre todos 
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40. 
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  De acordo com o princípio da reciprocidade, “seriam aplicados aos bancos estrangeiros os 
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brasileiros no país onde os bancos estrangeiros tivessem suas matrizes”. Ibidem, p. 41. 
136

 Ibidem, p. 41. 
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 Ibidem, p. 38. 
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 CANÊDO, Letícia Bicalho. op. cit., p. 150. 
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 MANIFESTO à Nação. Folha Bancária. Ano XXVIII, nº 266, nov. de 1962, p. 8. 
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não disciplinar a concessão de crédito aplicado pelos bancos particulares, 

acabaria por entregar 

o órgão orientador da política financeira do País a grupos orientados para o 
lucro, e não para os interesses coletivos e sociais. O financiamento de 
indústrias básicas ou essenciais à defesa nacional ficaria, de acordo com o 
projeto, a critério dos banqueiros. Isso traria o caos econômico, financeiro e 
administrativo para a Nação, com graves reflexos sobre a produção e 
consequente agravamento e carestia.140 

 

Frente à iminência da aprovação do projeto de Daniel Faraco, os 

trabalhadores bancários, sob a coordenação da CONTEC, convocaram para o 

dia 22 de novembro de 1962 Assembleias Extraordinárias em todos os 

sindicatos. Depois de discutirem amplamente o projeto de Reforma Bancária 

proposta por Faraco, os trabalhadores decidem pela greve nacional, 

desencadeada no dia 6 de dezembro de 1962141, e cujas reivindicações 

consistiam na “retirada do ‘Projeto Faraco’ da Câmara, [na] reorganização do 

Grupo de Trabalho nomeado pelo Presidente, onde se incluiria representantes 

das organizações sindicais bancárias, e [na] retirada do projeto Sérgio Marino 

da Câmara”.142 Ao término do ano 1962, o movimento conseguiu uma 

importante vitória: adiou-se a votação do projeto de Daniel Faraco e o governo 

decretou a formação de um “grupo de trabalho”143, constituído no dia 14 de 

dezembro do mesmo ano. 
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 CANÊDO, Letícia Bicalho. op. cit., p. 150. 
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golpistas. Os bancários, inicialmente com um representante, conseguiram obter uma segunda 

representação. Goulart fazia-se representar por dois economistas, responsáveis por sérias 

críticas aos resultados alcançados pelo Grupo, já que muitas de suas sugestões não foram 

incorporadas. Isso revela como as forças de Goulart estavam debilitadas no Grupo de Trabalho 

e como os golpistas conseguiram uma importante vitória, revertendo as expectativas que os 

bancários e outros setores tinham ao término do ano de 1962 e princípio de 1963”. MINELLA, 

Ary Cesar. op. cit., pp. 56 e 57.  
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Em maio de 1963, a CONTEC apresentou o já discutido projeto de 

Reforma Bancária Progressista ao Grupo de Trabalho do governo Goulart. Tal 

projeto, que como vimos acima atingia profundamente os interesses de parte 

significativa da burguesia, sofrerá, como era de se esperar, uma forte oposição 

no Grupo de Trabalho, não sendo incorporada nenhuma das sugestões mais 

importantes dos trabalhadores bancários. O Grupo de Trabalho “não se 

manifestou sobre o caráter social e a seletividade do crédito, nem sobre os 

bancos estrangeiros e os empréstimos interno às empresas controladas pelo 

capital multinacional”144, temas extremamente relevantes para à CONTEC. 

Diante deste imbróglio legislativo, e depois de muito titubear145, surge 

enfim a versão final do projeto de Goulart. 

Como a maioria dos projetos de Reforma Bancária concebidos 

anteriormente, com exceção de Salvador Lossaco e da CONTEC, também o 

projeto de Goulart não previa a participação de representantes dos 

trabalhadores na direção dos órgãos coletivos oficiais do Sistema Bancário. A 

composição do Conselho Monetário Nacional (CMN) proposta por Goulart, 

além de prever a representação das autoridades (Ministro da Fazenda, diretor 

presidente da SUMOC [Superintendência da Moeda e Crédito], presidente do 

BB, presidente do BNDE, e Ministro de Estado Extraordinário), contaria ainda 

com a presença de três membros nomeados pelo presidente e aprovados pelo 

Senado com mandato fixo de três anos. A nomeação desses três membros, 

“sem especificar com antecipação que setores deveriam representar"146, abriria 

espaço para uma acirrada disputa nos bastidores entre as várias frações de 

classe burguesa, uma vez que sendo as indicações aprovadas pelo Senado, 

criava-se “uma barreira à qualquer pretensão que acaso viesse a ter o governo 

de nomear membros não aceitos pela burguesia”.147 
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Quanto à estrutura de capital dos bancos, a versão final do projeto 

Goulart, mais uma vez contrariando as reivindicações dos trabalhadores e dos 

defensores de uma nacionalização do Sistema Bancário, previa sua 

constituição “sem restringir sua propriedade unicamente a brasileiros”.148 Na 

esteira do substitutivo Daniel Faraco, Goulart também adotava o princípio da 

“reciprocidade” no tratamento ao capital estrangeiro: garantia-lhe os mesmos 

“direitos” que os capitalistas brasileiros tinham em seus países. 

Numa tentativa conciliatória, o projeto do governo incorporava algumas 

das antigas reivindicações dos trabalhadores bancários: criava o Instituto de 

Aperfeiçoamento dos Trabalhadores em Instituições de Crédito (IATIC) e 

assegurava aos mesmos a tão aguardada regulamentação de sua atividade 

profissional. Todavia, não eram essas as questões mais fundamentais para os 

bancários. A principal crítica, que ainda persistia, “era a de que o projeto não 

assumia uma postura definida a respeito do caráter social do crédito e muito 

menos sobre a ‘seletividade’ do mesmo”.149 

Com efeito, contrariamente a aspiração dos trabalhadores bancários 

pela estatização do crédito, o projeto Goulart, alinhado com o substitutivo 

Daniel Faraco de cunho mais liberalizante, visava claramente favorecer a 

iniciativa privada. Para João Goulart, 

o governo deveria realizar uma ação complementar às atividades bancárias 
privadas, para atender plenamente às necessidades da economia.  
Considerava que alguns setores, como o de crédito rural e o de financiamento 
às exportações, não eram ainda suficientemente atendidos pelos bancos 
privados justificando, por isso, a ação do Estado. Contudo, salientava a 
necessidade de criar condições favoráveis ao desenvolvimento da iniciativa 
privada em tais setores, para reduzir progressivamente a ação do governo. 
Tais declarações estavam em harmonia com os projetos de Faraco e dos 
banqueiros e viria a ser este, também o espírito do projeto aprovado 
posteriormente pelo governo Castello Branco.150 

 

 Outro ponto polêmico da versão final do projeto Goulart dizia respeito à 

transformação da SUMOC em Banco Central, ainda que fosse outra a 

denominação utilizada.151 Transformada em uma “autarquia federal, com 
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personalidade jurídica e patrimônio próprios”152, a SUMOC seria a responsável 

pela execução da política do Conselho Monetário Nacional (CMN): “Além dos 

poderes próprios relacionados à política monetária e creditícia, o Conselho 

fixaria também as diretrizes e normas da política comercial externa”.153 

O acirrado campo de luta pela Reforma Bancária passaria a partir de 

então a dar-se particularmente na Comissão Especial encarregada de analisar 

o projeto enviado por Goulart. O resultado das análises dessa Comissão 

Especial, cuja presidência ficou com o PTB e a relatoria com o deputado do 

Partido Social Democrático (PSD), José Maria Alkmin, foi o substitutivo de 

mesmo nome do relator, cuja versão final foi aprovada pela própria Comissão 

em 13 de dezembro de 1963. 

 Importa observar que o substitutivo José Maria Alkmin propunha uma 

importante modificação no projeto Goulart. A SUMOC não seria mais 

transformada em “autarquia federal” e teria meramente “funções de fiscalização 

bancária enquanto que as funções de banco central estariam a cargo do BB 

[Banco do Brasil]”.154 A modificação, que na aparência satisfazia as aspirações 

dos trabalhadores bancários155, afinava-se mais com os interesses de setores 

da burguesia industrial156, ainda que em detrimento da “a imensa campanha 

que faziam os representantes da UDN, os banqueiros e o IPES-IBAD para a 

transformação da SUMOC em Banco Central”.157 

                                                                                                                                                                                   
Redesconto e Comércio Exterior do BB seriam incorporados à SUMOC, além da Caixa de 

Mobilização Bancária”. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 59. 
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 Ibidem, p. 58. 
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 Ibidem, p. 58. 
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 Ibidem, p. 62. 
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 Recorde-se que também a CONTEC defendia a transformação do Banco do Brasil (BB) em 

Banco Central, porém, sabiam os bancários que o teor nacionalista e estatizante de suas 

propostas não eram contempladas no substitutivo Alkmin. 
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 “A transformação do BB em Banco Central, além da inclusão do Ministro da Indústria e 

Comércio no CMN, indicava que Alkmin respondia a pressões de setores da burguesia 

industrial”. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 62. 
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 Ibidem, p. 62. As pressões interburguesas pela disputa sobre a constituição do Banco 

Central posta sobre o impasse entre qual seria a instituição a ser transformada em Banco 

Central, se a SUMOC ou se o Banco do Brasil tem por trás uma questão importante – a própria 

força dos trabalhadores. O famoso banqueiro Melo Flores revelou em seu depoimento uma das 

razões pelas quais os banqueiros não aceitavam o Banco do Brasil como Banco Central; 

“Como entidade de economia mista, os trabalhadores do Banco do Brasil poderiam realizar 

greves paralisando o redesconto, criando assim dificuldades ou impossibilitando as operações 

dos bancos privados. Com a nova estrutura de banco estatal as greves não seriam legalmente 

possíveis”. Ibidem, p. 119. 
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 Em janeiro de 1964, durante a convocação extraordinária do 

Parlamento, solicitou-se o tratamento prioritário da Reforma Bancária. “Esta 

deveria receber parecer da Comissão de Justiça e aí se encontrava quando 

ocorreu o golpe de estado”.158 

 

2.3. A implantação da reforma bancária na ditadura. 

 

Ocorrido o golpe militar, logo os ministros a serviço do primeiro general-

presidente – especialmente o da Fazenda, Octávio Gouveia de Bulhões – 

procuraram impedir, mesmo diante de um Congresso já mutilado pelas 

cassações de inúmeros parlamentares oposicionistas, uma eventual aprovação 

do substitutivo José Maria Alkmin. 

Em uma manobra parlamentar, possível graças às novas condições 

políticas propiciadas pelo golpe, o substitutivo Alkmin é submetido à discussão 

única em 20 de maio de 1964. São sugeridas 39 emendas ao projeto, fazendo 

com que ele retorne à Comissão Especial cuja composição já estava alterada 

pela nova situação política. “Em termos legais formais, somente através de um 

novo projeto substitutivo elaborado pela Comissão, poderia o governo 

apresentar a proposta que desejava ver aprovada pelo Parlamento”.159 

Com a violência instaurada pelas cassações parlamentares, 

intervenções nos sindicatos e na confederação dos bancários, não sobram 

muitos opositores às pretensões do governo militar de Castello Branco.160 O 

Ministro da Fazenda, Octávio Gouveia de Bulhões, representando interesses 

do grande capital financeiro internacional, forma uma comissão 

extraparlamentar, integrada por banqueiros que haviam apoiado amplamente o 
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 34. 
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 Ibidem, p. 35. 
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 “A adequação de uma Reforma Bancária em conformidade com o projeto político-econômico 

de Castello, era agora a tarefa fundamental do grupo que ocupava os pontos-chave no 

governo. (...) a base do mesmo foi recrutada do grupo IPES-IBAD, do qual participava grande 

parte dos banqueiros brasileiros e estrangeiros que exerciam cargos de liderança no mesmo. O 

IPES-IBAD tinha sua própria concepção de Reforma [Bancária] que procurou divulgar através 

da promoção de seminários, artigos na imprensa, revistas especializadas e também no 

parlamento através de deputados a ele vinculados. Participando do poder, tinha agora campo 

aberto para impor seu projeto”. Ibidem, p. 66. 
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golpe militar161, para elaborar um novo projeto de Reforma Bancária alternativo 

aos existentes na Câmara. O projeto elaborado pela Comissão de Bulhões 

servirá então “de subsídio à Comissão Especial, cujo relator seria então 

Ulysses Guimarães, também do PSD, que se encarregaria de apresentar um 

projeto substitutivo, que viria a ser aprovado pela Comissão a 29 de julho de 

1964”.162 

Depois de um conturbado percurso legislativo, com alguns vetos parciais 

que não modificaram substancialmente o projeto apresentado por Bulhões, 

tem-se enfim a promulgação da tão disputada Reforma Bancária, 

consubstanciada na famigerada Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964. 

 Contrariamente ao proposto pelo já discutido substitutivo Alkmin, a 

Reforma Bancária implantada pelos militares (Lei 4.595/64) transformava 

definitivamente a SUMOC em Banco Central, ainda que não com essa 

denominação. “A esta instituição eram outorgados poderes em relação ao 

processo de centralização bancária, assim como de regulamentação da 

competição entre bancos”.163 

 No que tange ao tratamento ao capital estrangeiro, a Reforma Bancária 

da ditadura estabelecia, como já proposto anteriormente pelos projetos Goulart 

e Faraco, o já discutido princípio da “reciprocidade”. No entanto, acrescentou 

ainda a exigência da aprovação pelo Poder Executivo, além da já exigida 

aprovação pelo Banco Central, para o funcionamento de um banco estrangeiro 

no país. 

Atendendo a já antiga reivindicação da burguesia, especialmente a 

bancária, a Reforma implantada pela Lei 4.595/64 reservou-lhe um 

                                                             
161

 Os cinco membros da comissão formada por Bulhões eram os seguintes: “Dênio Nogueira, 

que foi nomeado superintendente da SUMOC pelo próprio Bulhões; Jorge Oscar de Mello 

Flores, então presidente do Sindicato dos Bancos do Estado da Guanabara, um dos principais 
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considerável espaço na cúpula das decisões econômico-financeiras do 

Conselho Monetário Nacional (CMN). Este passaria a contar com  

nove membros, dos quais seis seriam nomeados diretamente pelo Presidente 
da República, com aprovação também pelo Senado e teriam um mandato de 
seis anos (Faraco havia proposto já em 1954 um Conselho com seis 
representantes do setor privado). Além dos nove membros mencionados, entre 
os quais estariam o Ministro da Fazenda, o presidente do BB [Banco do Brasil] 
e o presidente do BNDE, era incluído também o Ministro da Indústria e 
Comércio e também o do Planejamento, mas ambos sem direito a voto.164 

 

 Junto do CMN, a Lei 4.595/64 previa ainda o funcionamento das 

Comissões Consultivas, todas elas com ampla representação da burguesia165. 

Também as empresas de crédito, financiamento e investimento, mesmo que 

constantemente criticadas pela forte presença do capital estrangeiro, 

participariam com destaque nas decisões do CMN, sendo sua participação 

garantida ainda em muitas comissões consultivas.  

Obviamente que o reivindicado caráter social e seletivo do crédito, 

amplamente defendido pelos trabalhadores como um dos pontos necessários 

da Reforma Bancária, fora sumariamente ignorado.166 Ao contrário do 

acalentado sonho dos trabalhadores bancários em colocar o crédito a serviço 

dos setores, produtos, serviços e regiões consideradas “críticas” ou 

“essenciais”167, o sistema bancário nacional, junto do capital financeiro 

internacional, cumpriria a partir de então outra função: “sustentar o projeto 

político-econômico delineado pela nova composição de forças no poder”.168  

Dentre os diversos pontos da Reforma Bancária que claramente 

convergiam com os interesses das várias frações burguesas, um deles, porém, 

certamente descontentava os banqueiros, especialmente os paulistas. Tratava-
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 68. 
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 “Os banqueiros brasileiros reservaram para si, sem dúvida, um espaço institucional de 
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consumo duráveis) então em franca expansão naquele momento. 
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 71. 
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se das restrições impostas à formação de conglomerados financeiros, proibindo 

a vinculação entre bancos e as empresas de crédito, financiamento e 

investimento169. De fato, observa Minella, a “lei do governo Castello rejeitava a 

formação dos ‘bancos múltiplos’ e as empresas de um mesmo grupo deveriam 

manter sua estrutura jurídico-formal de maneira independente”.170 

Discordando de alguns pontos da Reforma Bancária, tal como as 

restrições impostas à formação de conglomerados financeiros, os banqueiros 

começam, já no primeiro ano de vigência da lei (1965), a articular a alteração 

de alguns de seus dispositivos. Na prática, em muitos aspectos, os banqueiros 

já infringiam a Lei 4.595/64: 

Os conglomerados, que a lei não consignava, consolidaram-se; alguns 
empréstimos restritos continuaram sendo feitos, com ou sem a aprovação do 
Banco Central; foram contornadas, através de muitos mecanismos, as 
considerações legais que se impunham a determinados empréstimos. As 
condições políticas imperantes foram extremamente favoráveis à acumulação 
de capital e os banqueiros haveriam de ter, ao menos nos anos subsequentes, 
uma boa parte, senão a maior, na divisão da mais-valia.171 

 

2.4. A especialização como característica da reforma bancária de Campos-

Bulhões (Lei 4.595 de 31 de dezembro de 1964). 

 

 Como vimos no primeiro capítulo, dentre os esforços reformistas do 

regime militar pós-1964 com vistas ao aprofundamento do padrão de 

acumulação monopolista de predominância do Departamento III, a Reforma 

Financeira é, sem sombra de dúvida, de crucial importância. 

 Considerado estratégico na política econômica da ditadura, o Sistema 

Financeiro Nacional seria objeto de constantes reestruturações desde o golpe 
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 “O desacordo de alguns banqueiros paulistas em relação a determinados pontos da 

Reforma foi confirmado também por declarações de José da Silva Gordo, presidente do 
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de 1964, resultando numa crescente expansão e diversificação financeira, bem 

como num intenso processo de concentração de capital no setor. 

Implementadas ainda nos anos 60, tais reformas criavam mecanismos de 
controle e fiscalização da moeda e do crédito na economia, estruturavam o 
mercado de capitais, institucionalizavam a correção monetária na remuneração 
de aplicações, permitiam aos agentes financeiros do país tomar empréstimos 
externos e repassá-los internamente, articulando o sistema financeiro nacional 
ao internacional.172 

  

Primeiramente a reestruturação do Sistema Financeiro Nacional visava 

garantir as condições necessárias à acumulação monopolista de interesse do 

grande capital financeiro privado nacional e internacional. No entanto, observa 

Jinkings, “além desta política mais ampla de apoio ao grande capital, os 

governos militares desenvolveram uma política específica, direcionada ao 

incentivo da concentração e centralização bancárias”.173 

Importante assinalar que um dos principais aspectos da reestruturação 

do Sistema Financeiro operada pelo militares consistiu na ampliação e 

diversificação de instrumentos financeiros, com maior segmentação e 

especialização do sistema privado que, até então, tinha predominância 

“esmagadora de bancos comerciais, operando no curto prazo e mobilizando 

recursos quase exclusivamente via depósitos à vista (os quais perfaziam mais 

de 90% dos haveres financeiros)”.174 

 Frente a forte percepção crítica “acerca do desempenho dos bancos 

comerciais e de sua capacidade de reestruturar-se para responder 

adequadamente às novas necessidades de financiamento do 

desenvolvimento”175, a reforma comandada pelos Ministros do Planejamento, 
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 “Os bancos comerciais vinham se engajando em um voraz processo de abertura de novas 
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67 
 

Roberto Campos, e da Fazenda, Octávio Gouveia de Bulhões, tinha na 

diversificação – e principalmente na especialização financeira –, seu maior 

pressuposto. 

De fato, a organização institucional do sistema financeiro nacional passava a 
incluir grande número de empresas financeiras especializadas em formas 
determinadas de captação de recursos – financeiras, bancos de investimento, 
companhias de seguro, sociedades de crédito imobiliário e cadernetas de 
poupança, instituições vinculadas à operação da bolsa de valores, etc. Tal 
mudança na estrutura do sistema, que acirraria a concorrência entre as 
empresas por clientes e recursos, implicou um aprofundamento da 
concentração financeira. Com efeito, as instituições de grande porte ampliaram 
sua atuação no mercado, controlando crescente número de empresas não 
bancárias e constituindo grandes conglomerados financeiros.176 

 

 Os objetivos almejados pela reforma Campos-Bulhões, tais como a 

diversificação dos mecanismos de financiamento, a ampliação da poupança 

financeira e a redução da taxa de juros deveriam ser alcançados pela atuação 

competitiva de outras instituições financeiras que não os bancos177. A estes, 

que pareciam destinados a um papel coadjuvante no sistema financeiro 

nacional, restariam tão somente 

seu tradicional campo de atividades, buscando ajustar-se a um novo ambiente 
de maior concorrência e menor inflação. Daí originou-se o desenho de um 
sistema especializado, dotado de uma variedade de instituições com funções 
específicas – inspirado no modelo americano (pós-1933), por oposição ao 
modelo europeu de banco misto, i.e., que acumula diversas funções 

financeiras.178  

 

O depoimento do ex-presidente do Banco Central, Dênio Nogueira179, é 

bastante esclarecedor quanto à preferência pela especialização no período. 

Segundo ele, essa opção já era “dominante em 1958, quando foi 

regulamentado o funcionamento das sociedades de crédito, financiamento e 

                                                                                                                                                                                   
essa razão não se imaginava um papel destacado para os bancos”. MACARINI, José Pedro. 

op. cit., p. 346. 
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 JINKINGS, Nise. op. cit., p. 48.  
177

 “Na época... predominava um medo da insegurança motivado pelo fato de que 4 anos antes 
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aprovada após a Ditadura Militar. 
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investimento (as financeiras), voltadas para o crédito de médio prazo, em vez 

de estender aos bancos comerciais essa função”.180 

Na reforma comandada por Campos-Bulhões, era evidente que a função 

atribuída ao banco de investimento era privilegiada. A esses bancos, que eram 

o núcleo forte da atuação do capital estrangeiro, seria destinado o papel 

primordial de “alavanca financeira da acumulação de capital, pilar do futuro 

mercado de capitais (como seu agente “atacadista”) e veículo da almejada 

internacionalização financeira”.181  

Todavia, como veremos a seguir, o desenho de um sistema financeiro 

especializado, dotado de uma variedade de instituições com funções 

específicas e tendo os bancos de investimento na função precípua de alavanca 

financeira da acumulação de capital não se concretizará totalmente. No período 

posterior a 1967 subverter-se-ão as intenções originais da Reforma Bancária 

Campos-Bulhões, operando-se uma radical transformação no tratamento 

dispensado pela política econômica aos bancos comerciais e desaguando no 

surgimento de grandes conglomerados financeiros. 

 

2.5. A política financeira e bancária no “milagre” econômico – o projeto de 

conglomeração (1967-1973). 

 

 Como já enunciado acima, a partir de 1967 a política bancária e 

financeira sofrerá uma importante inflexão. Já no primeiro ano de sua gestão, o 

então Ministro da Fazenda, Delfim Neto, “executa um duplo movimento 

sinalizador do novo papel, agora protagônico, conferido aos bancos 

comerciais”.182 

De um lado o Ministro da Fazenda desarticula um ponto importante da 

Reforma Campos-Bulhões – a criação da Agência Especial de Financiamento 

Industrial (FINAME S.A.), instituída pelo Decreto nº 59.170 de 02 de setembro 
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de 1966183. A esta instituição, que caberia segundo o projeto original “franquear 

o acesso à poupança externa, beneficiar-se da futura expansão do mercado de 

capitais e [principalmente] consolidar o papel nuclear dos bancos de 

investimentos”184, fora negado o registro no Banco Central, demonstrando que 

a orientação da política financeira a partir do novo governo militar Costa e Silva 

(1967) seria outra.185 

Por outro lado, Delfim Neto introduz um novo mecanismo – a famigerada 

Resolução 63186 – operação que possibilitava um novo canal de captação de 

recursos externos para repasse a tomadores domésticos, tendo como 

intermediários não apenas o BNDE e os bancos de investimentos, mas 

principalmente os bancos comerciais, que ganhariam a partir de então uma 

maior relevância na política bancária pós-1967. 

 Pari Passu ao vigoroso ciclo expansivo da economia brasileira iniciado 

em 1967, que como vimos no Capítulo 1º fora perversamente denominado de 

milagre econômico, materializou-se também “um processo de concentração 

bancária de magnitude e alcance absolutamente inéditos até então”.187 No pós-

1967, verificou-se mais explicitamente um 
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agressivo processo de concentração bancária, com uma acentuada redução do 
número de casas matrizes e aumento da parcela de mercado controlada pelos 
cinco (ou dez) maiores bancos. Nesse caso, porém, embora o processo tenha 
se explicitado pós-1967, em matéria de política econômica houve uma linha de 
continuidade: o diagnóstico de um sistema bancário estruturalmente ineficiente 
e a crença na existência de economias de escala no setor levaram a uma 
política de estímulo à concentração, iniciada sob Campos-Bulhões e 
intensificada por Delfim Neto.188 

 

 Com efeito, visando reduzir os custos operacionais, as elevadas taxas 

de juros e ganhar vantagens produtivas e financeiras com economias de escala 

através da atuação de grandes empresas e conglomerados, a política 

financeira e bancária implantada por Delfim Neto alicerçou-se em três 

importantes diretrizes: 

 Em primeiro lugar, estimulou sobremaneira a concentração bancária, o 

que resultou no avassalador processo de fusões189 e incorporações190 de 

bancos comerciais privados nacionais ocorrido amplamente no período do 

denominado “Milagre Econômico” (1967-1973).191 

Em segundo lugar, promoveu-se uma intensa centralização financeira192 

que criou as condições necessárias à conglomeração do sistema.  
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 MACARINI, José Pedro. op. cit., p. 344. 
189

 Segundo a definição do economista Sandroni, a Fusão se caracterizaria pela “União de 

duas ou mais companhias, formando uma única grande empresa, geralmente sob controle 

administrativo da maior ou mais próspera delas. Esse tipo de associação permite reduções de 

custos, mas pode levar a práticas restritivas ou monopolistas”. SANDRONI. Paulo. Novo 

Dicionário de Economia. São Paulo: Círculo do Livro e Editora Best Seller, 1994, p. 150. 
190

 Já a Incorporação seria “a aquisição de uma empresa por outra. Pode ser feita pela compra 

à vista das ações, pagando-se por elas um preço superior ao preço de mercado, ou adquirindo-

se o controle acionário. As incorporações são feitas, em geral, para aumentar o poder 

monopólico dos grupos empresariais e diminuir a concorrência. O termo incorporação traz 

implícito o sentido de que a aquisição foi feita sem total acordo por parte da incorporada, 

diferindo, por isso, da fusão”. Ibidem, p. 168. 
191

 “Entre os anos de 1965-1968 foram incorporados 91 bancos e somente oito fusionaram-se. 

Em 1969, catorze foram incorporados e só duas fusões ocorreram. Considerando-se o período 

de dezembro de 1964 até o princípio de 1972, 135 bancos haviam sido incorporados, tendo 

ocorrido a fusão de dez (mais dezesseis aquisições de fundos de comércio). Podemos indicar 

que a centralização [bancária] ocorreu nos anos de crise econômica, assim como durante o 

período de auge, chamado ‘milagre econômico’”. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 136. 

(Grifos nossos) 
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 Utilizamo-nos aqui da distinção analítica entre concentração bancária e centralização 

financeira proposta por José Macarini. Segundo o economista, o termo concentração bancária 

deve ser utilizado para “designar o processo de expansão por absorção e acumulação interna 

dos bancos comerciais”, já o termo centralização financeira designa o “processo de 

diversificação que originou os conglomerados financeiros”. A origem de tal distinção deve-se 

evidentemente à Marx, todavia, observa Macarini: “o seu uso é feito com certa liberdade que, 

espero, não represente uma violência contra os conceitos. De resto, existe uma ampla 
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Por fim, como terceira diretriz, visava-se a integração banco-indústria, a 

financeirização e oligopolização da economia através da parceria entre o 

capital industrial e o financeiro, transformando a produção industrial em 

‘haveres financeiros’, em ações, papéis de toda ordem negociados nos 

mercados de capitais. 

 Como resultado da política “delfiniana”, o processo de expansão por 

absorção e acumulação interna dos bancos comerciais, aqui designado 

concentração bancária, deu-se, como já enunciado acima, mais intensamente 

no pós-67. O número de absorções de casas bancárias, predominantemente 

por meio das incorporações, “manteve-se elevado durante todo o período, 

levando a uma redução do número de bancos comerciais privados nacionais de 

188 em 1968 para 72 em 1974”.193 

 De fato, com base em dados retirados das mais diversas fontes194, Ary 

Minella nos demonstra que no período de duas décadas de ditadura (1960-

1980) o quadro bancário vai se alterar profundamente. Ao longo desse período, 

254 bancos desaparecerão, expressando a drástica redução de mais de 1/3 do 

número de estabelecimentos bancários: 

Os bancos (e casas bancárias até 1964) totalizavam 358 em 1960, incluindo-se 
oito bancos estrangeiros, reduzindo-se esse número para 111 em 1980. (...) 
Porém, se considerarmos os bancos “nacionais”’ unicamente, constataremos 
uma redução de 350 para 95, cifras que englobam os bancos comerciais 
privados e os bancos oficiais, sendo estes de controle federal ou estadual. Os 
bancos estaduais totalizavam 24 em 1968 e 23 em 1980.195  

 

 No período de 1964 a 1975, o número de bancos estrangeiros não se 

alterou. Segundo o critério oficial do Banco Central do Brasil, a rede bancária 

contava com 8 bancos estrangeiros em 1964, permanecendo nesse patamar 

até 1975. Todavia, a partir de 1976, esse número cresce constantemente, 

                                                                                                                                                                                   
literatura (...) dedicada à concentração bancária, que terminou consagrando o uso desse termo 

no sentido adotado. O importante, porém, é reconhecer que ambos os processos levam ao 

fortalecimento do poder econômico – no caso, dos grandes bancos comerciais. Isso coloca um 

novo aspecto nas vicissitudes experimentadas pela política econômica”. Cf. MACARINI, José 

Pedro. op. cit., p. 344. 
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 MACARINI, José Pedro. op. cit., p. 350. 
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 Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, CPI da situação do sistema bancário 

nacional, 1965; Boletins do Banco Central do Brasil. Cf. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 134.  
195

 Ibidem, p. 133. 
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quase que dobrando até o final da década. Nos anos 1980, a rede bancária 

brasileira apresentava-se com a presença de 17 bancos estrangeiros.196 

 O número de bancos públicos praticamente não se modificou ao longo 

de duas décadas da ditadura (1960-1980).197 Apenas no ano de 1976 é que se 

verifica a diminuição de tão somente um banco estadual. 

Já quanto aos bancos comerciais privados nacionais, é patente a 

drástica redução de matrizes ao longo das duas décadas da ditadura. Em 1960 

eram 323 bancos, número reduzido para 142 em 1970 e para 67 uma década 

depois (1980)198. Em todos os levantamentos do período, fica evidente que os 

bancos comerciais privados nacionais protagonizaram um avassalador 

processo de concentração. 

 Com efeito, os bancos comerciais, reproduzindo um típico padrão de 

comportamento da grande empresa oligopólica, “envolveram-se 

agressivamente numa estratégia expansionista”.199 Conforme observou Olavo 

Setúbal, banqueiro partícipe do movimento de concentração bancária, 

presidente e um dos maiores acionistas do Banco Itaú:  

um grande número de empresas pequenas está desaparecendo, não porque 
elas sejam antieconômicas ou ineficientes. Elas estão desaparecendo porque 
as grandes instituições pagaram por elas um preço, visando a posicionamentos 
futuros. Teriam, teoricamente, a possibilidade de sobreviver, mas o preço é que 
as derrubou.200  
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 Cf. MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 134.  
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 Sobre o peso dos bancos oficiais no processo de concentração bancária, observa Moniz 

Bandeira: “Em 1972, os 50 maiores bancos do País, incluindo aí, os oficiais, controlavam 93% 

dos depósitos e 92% dos empréstimos concedidos, revelando um alto grau de concentração, 
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bancária (matrizes). Evidentemente a presença dos bancos oficiais distorciam esses 

resultados, pois somente o Banco do Brasil respondia por cerca de 40% dos depósitos e 

empréstimos da rede. Em 1974, a participação dos estabelecimentos oficiais caiu 4,5% no total 

dos depósitos bancários e 2,9% no total dos empréstimos, mas a sua participação ainda 

continuou acima de 50% [52,6% do total dos depósitos e 56,6% do total dos empréstimos]”. 

Ainda segundo o autor: “Do total da rede bancária, em 1972, o Banco do Brasil respondia 

sozinho por 24% do ativo/passivo; 38% dos depósitos à vista, a curto e médio prazo, e por 41% 

dos empréstimos. Os bancos oficiais estaduais, mais o Banco do Nordeste e o Banco da 

Amazônia, respondiam por 23% do ativo/passivo, 16% dos depósitos e 20% dos empréstimos”. 

BANDEIRA, Moniz. Cartéis e Desnacionalização: A experiência Brasileira 1964-1974. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1975, pp. 86-87. 
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 MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 135. 
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 Cf. MACARINI, José Pedro. op. cit., p. 350. 
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 SETÚBAL, Olavo (entrevista). Visão, 29 abr. 1974, p. 90 apud MACARINI, José Pedro. op. 

cit., p. 350. 
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 Visando propiciar os necessários estímulos à concentração bancária e 

centralização financeira, como forma de se otimizar os custos operacionais das 

empresas e proporcionar melhores condições para a queda da taxa de juros e 

da inflação, houve uma série de ações implementadas pela política bancária 

“delfiniana”. 

 Inicialmente, o Banco Central estabeleceu uma série de restrições legais 

que dificultavam novas aquisições de cartas-patentes pelos bancos. Em 1967, 

a referida instituição vinculava a abertura de novas agências a uma limitação 

nas taxas de juros e nas comissões e despesas cobradas pelos bancos. Tal 

política, segundo Ely Bins, acabou por estimular “o processo de concentração e 

centralização do capital bancário através da economia de escala”.201 

Posteriormente, de forma coerente com seu conhecido diagnóstico da 

presença de uma inflação de custos, Delfim Neto introduz, pela Resolução 114, 

de 07 de maio de 1969, o tabelamento de juros. Este, que só fora aceito pelas 

empresas líderes do setor bancário graças às condições econômicas muito 

especiais202, foi renovado sucessivamente até 1973, “sempre manejado com o 

propósito explicito de redução das taxas de juros”.203 

Por fim, mediante a Resolução 204, de 20 de dezembro de 1971, 

procurou-se “impor exigências de capital mínimo para a atividade bancária, 

bem como estreitar a sua relação com a magnitude dos depósitos”. Tal 

operação visava dificultar uma vez mais a manutenção e o surgimento de 

pequenas empresas no setor bancário, garantindo o espaço às maiores e mais 

competitivas.204 
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 ELY. Helena Bins. “Transformações no sistema financeiro brasileiro e a automação nos 

bancos comerciais”. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). 1992, p. 12. 

(Mimeo).  
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 As condições econômicas especiais a que nos referimos seriam aquelas propiciadas pelas 

novas operações financeiras realizadas no período pós-64 e que contribuíram para o aumento 
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José Pedro. op. cit., p. 352.  
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 Ibidem, p. 352. 
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 “A medida não terá sido desprovida de importância se se ter em conta a verdadeira 

especulação na venda de cartas-patentes, captada pela imprensa especializada. (...) Na vívida 

descrição do banqueiro Olavo Setúbal: ‘Houve brigas familiares para vender, porque o preço 
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 Claro está que era por meio do estímulo à concentração bancária e 

centralização financeira que a política econômica da ditadura militar, 

especialmente no pós-1967, pretendia um aumento da “eficiência do sistema” – 

resultado “lógico”, segundo os gestores do capital, dos menores custos 

operacionais das economias de escala. Para Delfim e seus seguidores, a 

formação da grande empresa e a “consequente” redução dos custos era “visto 

como pré-condição para o necessário declínio dos juros, em consonância com 

a pretendida trajetória de crescimento acelerado com desinflação”.205 

 De fato, Delfim e as demais autoridades do governo defenderam em 

diversas oportunidades a defesa da concentração bancária como forma de, 

mediante economias de escala, garantir menores custos operacionais e, assim, 

impactar na redução da taxa de juros e inflação206. Segundo afirmação do 

próprio Ministro da Fazenda: “Existem realmente vantagens de escala no 

sistema bancário, isto é, o aumento do volume de transações concorre para a 

redução dos custos operacionais, e os que não entenderam isso ainda vão 

acabar entendendo de forma muito mais trágica”.207  

 Essa crença de nossos milagreiros de que a redução da taxa de juros e 

da inflação seria uma decorrência “lógica” da centralização bancária não se 

confirmou no período. Mesmo banqueiros amplamente envolvidos no processo 

de centralização relutavam em defender essa tese oficial, alegando que não 

necessariamente a formação de economias de escala impactaria na redução 

dos custos operacionais e na consequente redução da taxa de juros e da 

inflação. 

                                                                                                                                                                                   
era tão alto que os membros não interessados na empresa queriam realizar seu capital’ 

SETÚBAL, Olavo (entrevista). Visão, 29 abr. 1974, p. 94 apud MACARINI, José Pedro. op. cit., 
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O “ingrato” Olavo Setúbal, então presidente do banco Itaú e um maiores 

beneficiados pelas operações de absorções bancárias no período208, avaliava 

com o habitual lamento e tom blasé dos banqueiros que 

Dentro dos estritos critérios dos autores americanos, nenhuma das fusões ou 
incorporações foi acertada. Os preços pagos e os custos operacionais não 
permitiram, normalmente, um aumento imediato da rentabilidade... O ônus 
presente da fusão e da incorporação é muito grande e, então, o risco da 
empresa que se joga nesse caminho é muito grande, se ela se conduzir bem: é 
fácil ter problemas muito sérios nesse esquema.209  

 

Importante observar que esse esforço para o fortalecimento do grande 

capital bancário, especialmente dos grandes bancos comerciais nacionais, foi 

pensado como um importante passo em direção a já citada terceira diretriz da 

política bancária “delfiniana” – a integração banco-indústria. Para o governo 

militar pós-67, os bancos comerciais seriam os mais indicados para assumirem 

a liderança dos agrupamentos empresariais, afinal “existe num banco comercial 

um poder gerencial que o habilita a tornar-se cabeça do grupo e nada mais”.210 

Identificando que toda a tradição bancária brasileira se apresentava 

contrária a “integração entre o setor financeiro e o setor industrial, o que além 

de impedir a formação de grandes empresas capazes de absorver o progresso 

tecnológico e competir no exterior, desvinculava o setor bancário do mundo da 

produção física”211, Delfim buscava a todo custo promover a tão desejada 

integração banco-indústria, dando ensejo ao acalentado sonho da formação da 

“grande empresa privada nacional”.212 
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 “De maneira geral, as operações de absorção tiveram um papel destacado na expansão 
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Para tanto, o Ministro da Fazenda investiu inicialmente contra a 

regulamentação estabelecida pela Lei de Reforma Bancária de Campos-

Bulhões (Lei 4.595/64) que, no espírito da especialização financeira, “proibia 

expressamente as instituições financeiras de concederem empréstimos às 

pessoas jurídicas nas quais mantivesse participação acionária superior a 10% 

do capital global”.213  

 Promoveu ainda um rol de medidas com vistas ao estímulo da desejada 

integração banco-indústria, dentre elas a autorização concedida aos bancos de 

investimentos a aumentarem suas aplicações em bens de ativo fixo de 10% 

para 30% do capital e reservas (Resolução 178, de 09 de março de 1971); a 

redução de 0,5% no depósito compulsório dos bancos comerciais para a 

aplicação obrigatória em ações e debêntures conversíveis de empresas não 

financeiras de capital não superior a 70.000 vezes o maior salário mínimo 

vigente (Resolução 184, de 20 de maio de 1971); e a concessão de isenção de 

imposto de renda incidente sobre a reavaliação de bens de ativo imobilizado no 

caso de operações de incorporação (fusão), exigindo como contrapartida a 

abertura do capital (Decreto-lei 1.182, de 16 de julho de 1971).214 

Diante de todas essas medidas incentivadoras ao fortalecimento da 

“grande” empresa privada, João Paulo dos Reis Velloso conclama a todo o 

empresariado nacional a seguir os rumos da formação de grandes 

conglomerados. Segundo declaração do Ministro do Planejamento: 

No Brasil, se considerarmos os efeitos da inflação no passado e as elevadas 
taxas de capitalização necessárias para manter um crescimento industrial 
acima de 10%, o sistema financeiro vai ser chamado a atuar intensamente na 
aceleração da capitalização das empresas. Isso coloca o problema da 
tendência à formação de conglomerados, sejam do tipo puramente financeiros 
– associação de bancos comerciais, bancos de investimento e sociedades 
financeiras –, sejam do tipo voltado para a diversificação de investimentos, 
para a colocação de excedentes de recursos de grupos empresariais e 
financeiros que se haviam concentrado em certo setor; sejam do tipo voltado 
para a integração de grupo financeiro com grupo industrial, especializado em 
determinada área. A escolha de rumo, nesse campo, deverá garantir o 

                                                                                                                                                                                   
recado, discreto sem dúvida, estava dado. A integração banco-indústria, substituindo o 

antagonismo eventual pela perpétua comunhão de interesses, devia ser olhada com cuidado 

na busca do poder econômico nacional, objetivo último da estratégia de desenvolvimento”. 

MACARINI, José Pedro. op. cit., pp. 360-361. (Grifos no original). 
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fortalecimento do empresariado nacional, dando-lhe melhor estrutura de 
capital, de forma compatível com a segurança do sistema financeiro.215       

 

 Por mais que o governo proporcionasse os incentivos e conclamasse o 

empresariado à ambicionada integração banco-indústria, necessário seria, no 

entanto, que os agentes interessados, principalmente os bancos comerciais, 

dessem mostras de seu engajamento no processo. Todavia, contrariando as 

pretensões do governo, a posição dominante desses bancos era a favor de 

uma conglomeração restrita ao próprio sistema financeiro216 e, quando muito, a 

segmentos da área de serviços, defendendo que a desejada integração com a 

indústria deveria ser delegada aos bancos de investimentos que haviam 

tornado-se secundários naquele momento. 

 

2.6. A oposição dos trabalhadores bancários ao projeto de conglomeração. 

 

Todo esse processo avassalador de reestruturação do Sistema 

Financeiro Nacional, de concentração bancária e centralização financeira, os 

trabalhadores bancários acompanhavam atentamente – mas frise-se – não 

como meros expectadores. 

Desde fins dos anos 1950 esses trabalhadores já haviam entrado na 

disputa em torno da Reforma Bancária e no início dos anos 1960, como já 

vimos, apresentariam um audacioso projeto de Reforma pela CONTEC, que ao 

propor importantes mudanças nos rumos da política econômica então vigente, 

opunha-se frontalmente aos interesses da burguesia não financeira e dos 

banqueiros. 

Mesmo após a mordaça impingida pelo golpe militar de 1964 – 

representada por toda sorte de medidas repressivas: perseguições, prisões 
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arbitrárias, proibição de greves, intervenção nos sindicatos (no caso dos 

bancários, todos os sindicatos, federações e a CONTEC) –, os trabalhadores 

bancários não foram silenciados. No início dos anos 1970, as críticas ao 

avassalador processo de oligopolização financeira e ao crescente aumento da 

presença de capital estrangeiro na economia nacional, bem como as denúncias 

das demissões em massa ensejadas pelo intenso processo de incorporações, 

fusões e falências do período, tornam-se mais frequentes na imprensa 

bancária. 

Como forma de garantir uma mobilização mais efetiva contra as 

crescentes demissões e o constante rebaixamento salarial provocado pela 

oligopolização da economia, os trabalhadores reivindicaram inicialmente a 

desejada autonomia e liberdade de organização. No documento aprovado por 

oito federações e vinte sindicatos, publicado na Folha Bancária de maio/junho 

de 1971, os trabalhadores negavam-se à tutela bélica dos militares, exigindo 

autonomia e maior liberdade de organização como forma de se articularem 

coletivamente. No documento, intitulado Aos Trabalhadores e ao Povo, os 

trabalhadores bancários mandavam seu recado: 

Queremos ter o direito de não sermos meros expectadores do processo que se 
desenvolve no país. Como força fundamental não queremos ser tutelados por 
ninguém. O que exigimos é gozarmos liberdade para interferir no processo. É 
um direito que temos de reunir, opinar, discutir, escrever, sugerir medidas em 
defesa dos interesses nacionais do nosso povo e de nossa classe. (...) 
Liberdade e autonomia sindical; direito de greve. Reconhecimento e liberação 
do direito de greve, tal como é universalmente admitido e praticado, para que 
se torne viável a celebração de convenções e acordos coletivos de trabalho.217 

 

 A mesma edição da Folha Bancária de maio/junho de 1971 trazia ainda 

a matéria intitulada Convenção de Bauru decide: Devemos lutar pela 

autonomia do movimento sindical218. Nesta matéria, em que eram 

apresentados os resultados da convenção interestadual de bancários realizada 

na cidade de Bauru/SP entre 27 e 29 de abril de 1971, uma das principais 

reivindicações referia-se exatamente a liberdade e autonomia sindicais que, 

segundo os trabalhadores, lhes proporcionariam maior poder de barganha para 

lutar contra o projeto ditatorial.  
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 NÃO queremos ser tutelados por ninguém. Folha Bancária. nº 321, mai/jun. de 1971, p. 16. 
218 

CONVENÇÃO de Bauru decide: Devemos lutar pela autonomia do movimento sindical. 

Folha Bancária. nº 321, mai/jun. de 1971, p.7. 



79 
 

Ainda em 1971, ano em que o processo de reestruturação do sistema 

bancário já estava avançando a passos largos, a matéria publicada na Folha 

Bancária de outubro/novembro, intitulada Pois é. O capital estrangeiro nos 

bancos está aumentando, apontava para a necessidade de se atentar para o 

extraordinário aumento do capital estrangeiro nos bancos. 

Na referida matéria, os trabalhadores bancários criticavam a crescente 

subordinação da economia brasileira ao capital financeiro internacional, 

questionando mais uma vez a definição, segundo os critérios do Banco Central, 

do que seria considerado capital estrangeiro.219 Observavam que não havia 

uma “metodologia” que precisasse a efetiva participação estrangeira nas 

instituições financeiras brasileiras, buscando no próprio balanço dos bancos as 

evidências dessa real participação. 

Segundo as análises dos balanços dos bancos apresentadas na matéria 

Pois é. O capital estrangeiro nos bancos está aumentando, no curto período de 

um ano (1969-1970), a participação do capital estrangeiro aumentou 36% em 

termos absolutos. 

Traduzindo de modo mais concreto esse crescimento da participação do 

capital estrangeiro nos bancos brasileiros, o Box de título – A infiltração do 

capital estrangeiro aumenta –, inserido e destacado no corpo da matéria 

referida acima, assim apresentava os resultados da crescente infiltração 

forânea no Sistema Financeiro Nacional: 

Nada menos que 47 bancos apresentam capital estrangeiro em seus balanços, 
numa soma de capital total de Cr$ 1.195.294.183,00, do qual 17,8% é de 
capital estrangeiro. Se somarmos o total dos capitais dos bancos que só tem 
capital nacional (teoricamente, pois podem ter capital de empresas 
estrangeiras instaladas no país caracterizadas como “nacionais”), obteremos 
Cr$ 4.326.768.125,00, caindo o percentual de participação do capital 
estrangeiro para 4,9%. A penetração maior é nos bancos de investimento. Para 
um capital total dos que detêm capital nacional e estrangeiro (Bamerindus; 
Finasa; Investimento Ipiranga; Credisan; Investimentos Brasil; Invest Banco e 
Safra Investimentos ) de Cr$ 192.219.600,00, 22,9% é de capital estrangeiro. 
Somando-se o capital dos bancos de investimentos nacionais, esse percentual 
cai para 7,8%. Enquanto em termos absolutos a infiltração de capital 
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  Lembrem-se, como vimos acima, que segundo o critério oficial do Banco Central do Brasil, 

o banco estrangeiro seria aquele cuja matriz localiza-se no exterior e que tem maioria de 

capital estrangeiro. Isto permite que bancos com maioria de capital estrangeiro porém com 

matriz no próprio país, não sejam considerados estrangeiros. Daí a crítica dos trabalhadores 

bancários ao critério oficial. 
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estrangeiro aumentou em 36% nos bancos comerciais de 1969 para 1970, nos 
de investimento, ela cresceu em 65,1%.220 

 

 Detalhando ainda mais essa infiltração do capital estrangeiro, a referida 

matéria da Folha Bancária trazia ainda uma interessante lista intitulada Estes 

bancos têm muito capital estrangeiro (Ver Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Lista que nomeava os maiores agentes da intensa infiltração de capital forâneo nos 
bancos brasileiros (Dados de 1970). 

Estes Bancos têm muito Capital Estrangeiro 

Banco % de capital 
estrangeiro 

Alemão Transatlântico 100,0 

América do Sul 12,6 

Cidade de São Paulo 45,0 

Comércio Indústria Rio de Janeiro  13,9 

First. National City Bank 100,0 

Francês Brasileiro 45,7 

Francês-Italiano para América do Sul 53,0 

Holandes Unido 100,0 

Ítalo-Belga 100,0 

Lar Brasileiro 62,9 

London S. Am. Ltda. 100,0 

De La Nación Argentina 100,0 

Real Canadá 99,9 

São Paulo Tokyo Ltda. 99,7 

Sumitoso Brasileiro 99,9 

The Bank Of Tokyo 100,0 

The First. National B. Boston 100,0 

Tozan S. A. 40,0 

Fonte: POIS É. O capital estrangeiro nos bancos está aumentando. Folha Bancária. nº 323, 
out./nov. de 1971, p. 7. 
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  POIS É. O capital estrangeiro nos bancos está aumentando. Folha Bancária. nº 323, 

out./nov. de 1971, pp. 6-7. 
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 Construída a partir de dados dos anos 1970, a lista apresentada acima 

nomeava os maiores agentes da intensa infiltração forânea, deixando claro que 

a crescente participação do capital estrangeiro se deu preponderantemente por 

bancos ligados às economias com forte poder de exportação de capitais, como 

a norte-americana, a europeia e a japonesa.221 Bancos como o Alemão 

Transatlântico, o First Nacional City Bank, Holandês Unido, Ítalo-Belga, London 

S. A. Ltd, De La Nacion Argentina, Bank of Tokyo, The First Nacional B. Boston 

possuíam 100% de capital estrangeiro, sendo a média percentual da 

participação estrangeira bastante elevada (acima de 50%).222 

Buscando expor as explicações dessa enxurrada de capital estrangeiro 

na economia nacional, a matéria As condições ideais do capital estrangeiro no 

Brasil, publicada na edição seguinte da Folha Bancária, de 

novembro/dezembro de 1972, trazia uma síntese dos 14 itens apontados pelo 

representante do Instituto de Estudos Ibero-Americanos, Hans Jolowicz, em 

reunião realizada em Hamburgo para analisar os problemas de investimentos 

estrangeiros na América Latina. Segundo Jolowicz – assinalava a matéria – tais 

itens traduziriam “‘as condições ideais’ para a entrada de capital estrangeiro em 

nosso país”.223 

Dos 14 itens apontados por Jolowicz, a matéria da Folha Bancária 

realçava sete deles: 
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 “Se a participação direta, através da abertura de agências, sofreu restrições, tal situação 

não ocorreu com os escritórios de representação. Os bancos estrangeiros com esse ponto de 

apoio no País já atingiam 117 no ano de 1974, número que aumentou para 184 em princípios 

de 1982. Estes tinham 214 escritórios distribuídos entre São Paulo (com 137) e Rio de Janeiro 

(com 77). (...) No conjunto, são os Estados Unidos que tem maior número de representações: 

30 em 1974 e 43 em 1982. São seguidos pela Inglaterra, Alemanha, Japão, França e Suíça”. 

MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 202. 
222

 Em suas análises sobre a participação do capital estrangeiro no sistema bancário brasileiro, 

Ary Minella demonstra um crescimento acima do anunciado pelos critérios oficiais do Banco 

Central... Vejamos: “Em 1974 e 1975, aos oito bancos estrangeiros existentes, de acordo com 

o critério do Banco Central, deveriam ser acrescentados, pelo menos, outros cinco bancos, nos 

quais a participação de capital de outros países atingia mais de 50% e, em alguns casos, 

100%, não podendo, por isso, serem denominados nacionais. (...) Já para o ano de 1980, o 

Banco Central contabilizava dezessete bancos estrangeiros e, segundo os dados da 

Federação Nacional de Bancos, outros sete bancos associados ao capital estrangeiro”. 

MINELLA, Ary Cesar. op. cit., p. 197. 
223

 AS CONDIÇÕES ideais do capital estrangeiro no Brasil. Folha Bancária. nº 327, nov./dez. 

de 1972, p. 8. 
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[1] ‘Há toda liberdade para investimentos. O capital estrangeiro não é 
favorecido, mas goza dos mesmos incentivos que o nacional’. 

[2] ‘Cada qual decide se quer distribuir ou reinvestir os lucros. Apenas 
remessas superiores a 12% em média anuais sofrem tributação adicional’. 

[3] ‘O capital não é regulamentado por ordens e proibições, mas sim por 
incentivos, que dirigem os investimentos para os campos preferidos pelo 
governo. Quem não estiver interessado nesses incentivos pode ignorá-los, mas 
sofre a concorrência dos que os observam’. 

[4] ‘Não há necessidade de autorização para investimentos, apenas se 
exige registro’. 

[5] ‘Não há exigências de cotas de produção. Estas podem, contudo, 
resultar de incentivos’. 

[6] ‘O nacionalismo no estilo antigo, frequentemente acoplado com 
tendências ideológicas esquerdistas, está sendo substituído por um sentimento 
de consciência do valor nacional’. 

[7] ‘Terminada a fase da substituição das importações, por parte das 
empresas de capital estrangeiro, espera-se e incentiva-se atualmente sua 
crescente participação no esforço de exportações’.224  

 

Todavia, dentre todos os itens elencados, que sem sombra de dúvida 

representaram condições extremamente favoráveis à ampla infiltração do 

capital estrangeiro no Brasil, Mr. Hans Jolowicz se “esquecera” – segundo o 

tom irônico da matéria – de um item apenas, ainda que representasse a 

condição “mais que ideal” para a atração do capital. O que o representante do 

Instituto de Estudos Ibero-Americanos não disse – assinalava a matéria – era 

que no Brasil  

o capital estrangeiro encontrava uma mão-de-obra das mais baratas do mundo, 
uma legislação social já modificada que permite remanejar, contratar e 
dispensar operários praticamente sem nenhum ônus, e um protecionismo 
indireto que permite as empresas estrangeiras, por exemplo, competir e 
sufocar o capital nacional.  (...) É a política de, digamos, abrir os braços ao 
capital estrangeiro.225 

 

Junto dessa constante crítica à crescente infiltração do capital 

estrangeiro no Sistema Financeiro Nacional, a imprensa bancária centrar-se-á 

também na denúncia do intenso processo de fusões, incorporações e falências 

e no consequente caos social daí derivado, tal como as evidentes demissões 

em massa ocorridas ao longo da década de 1970. 
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 AS CONDIÇÕES ideais do capital estrangeiro no Brasil. Folha Bancária. nº 327, nov./dez. 

de 1972, p. 8. 
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 Idem, p. 8. 
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Na matéria de capa da edição de janeiro/fevereiro de 1975, a Folha 

Bancária trazia junto do título Fusões: Progresso ou Caos Social? uma 

sarcástica e obscura ilustração assinada por um dos diretores do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo – Oswaldo Francisco de Laurentis. (Ver Desenho 1 

abaixo) 

Desenho 1 – Ilustração que expressa a crítica dos bancários ao intenso processo de 
oligopolização do Sistema Financeiro. 

 

Fonte: LAURENTIS, Oswaldo Francisco. FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. 
nº 332, jan./fev. de 1975. (Capa). 
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Na obscura ilustração, dois banqueiros engravatados e abraçados, sobre 

um amontoado de sacos de dinheiro, ostentavam uma faixa com a inscrição 

“FUSÃO”, enquanto que se interpondo a eles apresentava-se uma figura 

demoníaca, que numa expressão autoritária, impelia uma multidão de 

trabalhadores, portando placas com as mais diversas inscrições – “famílias 

desamparadas”, “desemprego”, “demissão em massa”, “direitos violentados”, 

“mão-de-obra desvalorizada” e “frustração profissional” – em direção a um 

portal onde se lia – “Problemas Sociais”. 

Essa contundente ilustração de Laurentis antecipava fielmente o 

conteúdo da matéria disposta na página 8, que sob o provocativo título Fusões: 

Progresso ou Caos Social?226, tecia duras críticas ao processo de fusões e 

incorporações no período. Contrariando os discursos dos gestores do capital 

quanto às vantagens da conglomeração para o pretenso progresso do país227, 

a matéria realçava inicialmente seus resultados nefastos, dentre eles as 

crescentes demissões em massa, que proporcionadas pelo aparecimento do 

FGTS228, atingiriam de modo avassalador a classe trabalhadora: 

As demissões em massa – muito em voga hoje em dia por ocasião das fusões 
ou incorporações de empresas – tem sua origem numa lei combatida pelo 
nosso Sindicato, desde o seu aparecimento: o Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Protegidos pelas facilidades que essa lei lhes concede, os 
patrões ficam inteiramente a vontade para despedir seus empregados, sem 
que para isso tenham de apresentar qualquer justificativa.229 

 

Prosseguindo na denúncia, a referida matéria da Folha Bancária alertava 

para o fato de que no caso das fusões de bancos, além “da ajuda do governo à 
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 FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. nº 332, jan./fev. de 1975, p. 8. 
227

  Vimos no item 2.5. A Política Financeira e Bancária no Milagre Econômico – O Projeto de 

Conglomeração (1967-1973), que a alegação dos gestores do capital, especialmente do 

Ministro da Fazenda Delfim Neto, era de que a atuação de grandes empresas e 

conglomerados, mediante a operação com economias de escala, proporcionaria uma 

consequente redução dos custos operacionais, impactando logicamente na redução das 

elevadas taxas de juros e proporcionando maiores ganhos de vantagens produtivas e 

financeiras. A formação da grande empresa e conglomerados, e a “consequente” redução dos 

custos daí resultante, era vista como pressuposto para a pretendida redução dos juros e para a 

sonhada contenção da inflação.Tratava-se de condição sine qua non ao pretenso “Progresso” 

da “Nação”. 
228

 O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi regulamentado em 13 de setembro 

de 1966 pela Lei 5.107. Como veremos mais detidamente no item 3.4. O FGTS e a 

Estabilidade no Emprego do capítulo a seguir, seu surgimento constituiu importante capítulo da 

política econômica da ditadura determinante da superexploração do trabalho.  
229

 FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. nº 332, jan./fev. de 1975, p. 8. 
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empresa incorporadora, o único empecilho de ordem legal a ser removido é o 

da estabilidade de pessoal”.230 Todavia, uma vez contornado esse único 

empecilho por meio do surgimento FGTS231, grande parte do funcionalismo do 

estabelecimento a ser encampado pode ser mais facilmente demitida pelas 

empresas incorporadoras, que implantam – segundo assinala a matéria – uma 

“política odiosa”232 no estabelecimento incorporado. Essas empresas 

incorporadoras nomeiam 

seus prepostos, autênticos carrascos, cuja incumbência é promover 
perseguições aos funcionários do antigo estabelecimento, humilhando-os e 
marginalizando-os de suas funções. Tudo isto, é óbvio, para levar ao 
desespero esses funcionários com seus nomes na lista do corte e forçá-los a 
assinar uma carta de demissão.233  

 

 Procurando dar um exemplo concreto do “caos social” resultante do 

avassalador processo de fusões e incorporações, a matéria citava o caso do 

banco Itaú, que “determinado a conseguir a qualquer custo uma ‘racionalização 

de trabalho’”234, pôs em prática seu intento, “jogando na rua dezenas de 

chefes-de-família que dedicaram os melhores anos de suas vidas. Funcionários 

fiéis e abnegados (...) [que] veem-se de uma hora para outra desempregados, 

quando da venda do estabelecimento para o qual trabalham”.235 

Na tabela inserida na matéria, e reproduzida abaixo (Ver Tabela 2), 

pode-se avaliar o volume de demissões e as quantias despendidas para esse 

fim. Trata-se de dados das empresas da área financeira do grupo Itaú, dados – 

note-se – referentes apenas aos últimos 4 meses de 1974. 
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 FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. nº 332, jan./fev. de 1975, p. 8.  
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 “Para tratar dos problemas das fusões (...) foi realizada em nosso sindicato, em novembro 

último, uma reunião com pessoal do BUC (Banco União Comercial) [banco recém-incorporado 

pelo banco Itaú] à qual compareceu um grande número de colegas. Na ocasião, vários casos 

foram relatados. Em todos eles ficou evidenciada a coação exercida pelos incorporadores do 

Banco Itaú contra funcionários do BUC. Mas, de maneira muito especial, contra um pequeno 

grupo do mesmo banco que havia suportado toda sorte de pressões. O propósito do Itaú era 

vencer-lhe a resistência e fazê-lo optar pelo fundo de garantia. Essas pressões tem sido 

sempre as mesmas: ameaça de descomissionamento de cargo, com a consequente redução 

de salários; transferência para outros locais de trabalho bem distantes, congelamento de 

carreira profissional, e – por incrível que pareça – falsas promessas de promoção!”. Idem, p. 8.  
232

 Idem, p. 8.    
233

 Idem, p. 8. 
234

 Idem, p. 8. 
235

 Idem, p. 8. 



86 
 

 

Tabela 2 - Quadro que dispõe sobre o volume de demissões e as quantias despendidas para 
esse fim nas empresas do grupo Itaú (últimos 4 meses de 1974). 

 

DISPENSA E ACORDOS PEDIDOS DE DEMISSÃO E 
APOSENTADORIAS 

 Quantidade Quantia gasta Quantidade Quantia gasta 

Setembro 141 3.460.190,13 49 1.128.145,52 

Outubro 288 16.042.482,22 32 5.226.916,77 

Novembro 476 26.646.817,60 28 4.360.401,79 

Dezembro 432 24.239.083,78 8 1.489.324,75 

Total: 1.337 70.338.573,73 117 12.204.788,83 

Fonte: FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. nº 332, jan./fev. de 1975, p. 8. 

 

Na análise dos dados apresentados pela tabela 2, a matéria alertava 

para o fato de que no total de 1.337 Dispensas e Acordos, estavam “incluídos 

164 acordos de empregados não optantes e com mais de dez anos de serviço, 

somando Cr$ 18.454.925,89; além de alguns outros que se aposentaram”236. 

Demonstravam ainda que do total de 1.454 desligamentos (demissões, 

dispensas, acordos e aposentadorias), 378 eram mulheres, e 1074 homens.  

Finalizando as denúncias quanto aos resultados nefastos do processo 

de fusões e incorporações, a matéria concluía o seguinte: 

 

o PLANO ECONÔMICO é que prevalece; o HOMEM não interessa. O que 
importa mesmo é o lucro. E para consegui-los os incorporadores usam seus 
métodos. Tanto faz se dezenas se chefes de famílias fiquem de um momento 
para outro sem meios de prover, com dignidade, o sustento de seus 
dependentes.237  
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 FUSÕES: Progresso ou Caos Social? Folha Bancária. nº 332, jan./fev. de 1975, p. 8. 
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 Idem, p. 8. (Caixa Alta no original). 
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CAPÍTULO 3 

As lutas dos trabalhadores bancários contra as ofensivas do 
capital oligopolista. 

 

3.1. Formas de controle da ditadura sobre os trabalhadores bancários: as 

intervenções nos sindicatos e a lei de greve. 

 

Quando do golpe de 1964, as primeiras ofensivas dos militares contra os 

trabalhadores deram-se por meio das arbitrárias intervenções nos seus 

organismos sindicais e pela proibição das greves, proporcionada pelos 

dispositivos da lei de greve, editada já em junho de 1964. No cotidiano dos 

trabalhadores essa violência se intensificava.  

No estudo produzido pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

intitulado História dos Bancários: Lutas e Conquistas 1923-1993, os 

trabalhadores relatam-nos como foi o impacto do golpe para as organizações 

dos bancários: 

No final de março de 1964, o golpe se desencadeia. Com os militares no poder, 
instala-se a repressão: perseguições generalizadas, cassação de 
parlamentares, prisões arbitrárias e intervenção nos sindicatos – no caso dos 
bancários, todos os sindicatos, federações e a Contec. O Ato Institucional nº 1, 
uma das primeiras medidas adotadas pela ditadura, cassou os direitos políticos 
de 376 funcionários do Banco do Brasil.238 

 

No caso do Sindicato dos Bancários de São Paulo, a manifestação 

dessa intervenção arbitrária pode ser observada no Acordo Coletivo de 

Trabalho dos Bancários celebrado em 1964. O acordo, que buscava dar 

legitimidade e representatividade aos interventores nomeados pela ditadura em 

substituição aos sindicalistas cassados ou afastados, dispunha em sua 

cláusula oitava que: 

Cláusula 8ª – Nos termos do artigo 543 e seu parágrafo 2º [da CLT] ficam os 
Presidentes dos Sindicatos de Bancários ou seus substitutos em exercício239, 
isentos do ‘Ponto’ de presença para o desempenho de suas funções.  
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 KAREPOVS, Dainis. (Coord.) História dos Bancários: Lutas e Conquistas 1923-1993. São 

Paulo: Sindicato dos Bancários de São Paulo, 1994, p. 82. 
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 (Grifos meus) Leia-se – interventores em exercício! 
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§1º – Os afastamentos para o exercício de seu mandato sindical com a 
consequente dispensa do ‘Ponto’, aos quais se referem a presente cláusula, 
serão concedidos com todas as vantagens e direitos funcionais e financeiros, 
como se efetivo exercício estivessem os funcionários.240 

 

 A cláusula oitava e seu §1º são claros quanto à extensão da garantia do 

artigo 543 da CLT também aos “substitutos em exercício”, ou melhor – aos 

interventores em exercício. Entretanto, será no §3º da citada cláusula oitava, 

que dispõe sobre a concessão do afastamento também aos sindicalistas das 

federações, que ficará evidente que o verdadeiro objetivo do Acordo Coletivo 

de Trabalho dos Bancários celebrado em 1964 era afastar os dirigentes 

sindicais e garantir seus direitos aos interventores 

§3º – Estendem-se ao Presidente, ao primeiro secretário e ao primeiro 
tesoureiro da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos 
Estados de São Paulo e Mato Grosso e aos Interventores Bancários, 

nomeados ou que vierem a ser nomeados pelo Ministro do Trabalho e 
Previdência Social, para exercício em direção de Sindicatos ou da Federação, 
enquanto vigir o presente contrato os mesmos direitos da cláusula e de seus 
parágrafos.241        

 

Mesmo frente a forte oposição, a interventoria assinou o referido 

Contrato Coletivo de Trabalho, demonstrando o conflito instaurado nos 

sindicatos. As associações bancárias tentaram contestar essas arbitrariedades 

através de recurso impetrado na Delegacia Regional do Trabalho. 

Questionaram o contrato de trabalho alegando sua ilegitimidade já que fora 

celebrado pelos interventores. Tentaram rever pontos do acordo, 

principalmente em relação aos índices de reajustes salariais e em relação às 

compensações de gratificações concedidas. No entanto o Delegado Regional 

do Trabalho indeferiu o recurso impetrado pelos Sindicatos e pela Federação.  

A Folha Bancária que havia sido suspensa desde o golpe, volta a ser 

editada em setembro de 1964 pelas mãos dos interventores. Na matéria 

intitulada A classe comanda a luta por aumento de salários, a interventoria não 

somente se esforçava para convencer que a campanha salarial de 1964 não 
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havia sido manipulada pelos interventores, mas enuncia abertamente – e 

literalmente – as intervenções nos organismos dos trabalhadores. 

ALERTA: MOBILIZAÇÃO GERAL – Tendo em vista que os entendimentos 
prosseguem com os empregadores, cujo desfecho poderá dar-se a qualquer 
momento, o sindicato distribuiu o seguinte comunicado à classe: Esta 
interventoria que, inclusive teve a honra de receber o voto de apoio de seus 
colegas (sic!), envidará o melhor dos seus esforços para corresponder a 
confiança que lhe foi depositada fazendo saber que, com a indispensável 
cooperação de todos os companheiros, lutará para atingir os objetivos 
determinados pela classe. Em virtude, pois, da deliberação da assembleia, 
vimos convocá-los a que estejam alertas para os problemas a que se 
apresentarem da seguinte forma: a) torna-se imprescindível a colaboração de 
todos na campanha de esclarecimento da opinião pública a respeito da justiça 
de nossas pretensões; b) Estar atentos para uma mobilização geral caso seja 
necessário, a fim de que esta Junta Governativa possa adotar atitude mais 
firme em face do problema atual.242  

 

O problema atual a que se referem os interventores diz respeito às 

mudanças que o golpe militar impunha. A questão da legitimidade foi um dos 

aspectos que eles mais ressaltavam, foram várias as tentativas de convencer a 

categoria que os interventores eram pares e que defenderiam os interesses 

dos bancários. 

Na mesma edição da Folha Bancária de setembro de 1964, o editorial 

Nossa Opinião trazia a matéria intitulada Conquistas Irreversíveis. Nela, os 

interventores procuravam convencer os trabalhadores bancários que, apesar 

da intervenção, o sindicato não havia mudado, sendo ainda seus dirigentes 

comprometidos exclusivamente com os interesses dos trabalhadores. Diziam 

eles que  

Sem dúvida alguma, estamos vivendo uma nova situação. Mudou o sistema de 
governo e nova orientação política foi introduzida no País. Isso é do 
conhecimento de todos, não podendo se negar que os órgãos classistas dos 
trabalhadores na sua maioria, acham-se sob regime de intervenção, 
controlados em consequência, de uma forma ou de outra, pelo ministério do 
trabalho. (...)  

Nosso sindicato como não poderia deixar de ser, enquadra-se no pensamento 
acima expresso. E, com vantagem maior sobre muitas outras entidades, cujos 
interventores não pertencem à classe. Os nossos interventores são bancários e 
jamais, em qualquer época, negaram o seu propósito de lutar 
desinteressadamente pelos interesses da corporação profissional a qual 
pertencem.  
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Entretanto, não nos cabe fazer nenhum julgamento sobre a atuação e 
procedimento dos nossos interventores. Apenas queremos esclarecer, na 
oportunidade do retorno deste órgão [o jornal Folha Bancária deixou de ser 
editado no período da intervenção nos meses de março a setembro], portador 
dos anseios dos bancários paulistas, aquilo que acima explanamos: o sindicato 
não mudou, sua atuação é ainda em favor exclusivo da grande categoria 
profissional. Que todos frequentem o sindicato, acompanhem a gestão da 
interventoria e depois faça seu julgamento.243 

 

Na edição seguinte da Folha Bancária, a matéria intitulada Vitória da 

Classe, inserida no Editorial Ponto de Vista, trazia a visão dos interventores 

sobre os resultados da Campanha Salarial de 1964. A classe – diziam eles –  

pode se vangloriar de que a campanha salarial, neste conturbado ano de crises 
políticas sucessivas, não foi menos expressiva que a dos anos anteriores, 
quando a situação do país, de certo modo era favorável aos movimentos 
reivindicatórios das classes obreiras. Este ano, as circunstâncias eram (e ainda 
são) totalmente adversas ao trabalho dos líderes sindicais. Saliente-se, a 
respeito, a impossibilidade de se fazer greve, dentro da nova lei que 
regulamenta a matéria; um fator, sem dúvida alguma, bastante favorável ao 
espírito ‘pandurista’ dos patrões.244  

 

Além das intervenções arbitrárias nos organismos sindicais, da qual a 

intervenção nos Sindicatos dos Bancários e Federações é clara expressão, 

também a lei que regulamentava o direito de greve (Lei nº 4.330, de 1º de 

junho de 1964245), objetivava conter a organização dos trabalhadores. 

Conhecida pelos trabalhadores como lei “anti-greve”, porque na prática 

inviabilizava as greves, essa lei era bastante polêmica e fazia parte de uma das 

mais arbitrárias ofensivas contra os trabalhadores na ditadura. 

No Capítulo I da referida Lei de Greve nº 4.330/64, os artigos 1º e 2º 

enunciavam tanto o conceito de greve quanto as condições gerais para o 

exercício “legítimo” do “direito de greve”, in verbis: 

Art. 1º O direito de greve, reconhecido pelo art. 158 da Constituição Federal, 
será exercido nos termos da presente lei.  

Art. 2º Considerar-se-á exercício legislativo da greve a suspensão coletiva e 
temporária da prestação de serviços a empregador, por deliberação da 
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assembleia geral de entidade sindical representativa da categoria profissional 
interessada na melhoria ou manutenção das condições de trabalho vigentes na 
empresa ou empresas correspondentes à categoria, total ou parcialmente, com 
a indicação prévia e por escrito das reivindicações formuladas pelos 
empregados, na forma e de acordo com as disposições previstas nesta lei.  

 

 Tais artigos prenunciavam as dificuldades para se caracterizar 

“legalmente" uma greve, pois as condicionantes eram muitas e absolutamente 

detalhadas.  

A Lei de Greve nº 4.330/64 era bastante extensa, dispondo 

pormenorizadamente no Título I – Do Direito de Greve, seu conceito e 

extensão (Capítulo I); as condições para o exercício “legal” desse direito – 

realização de Assembleia Geral (Seção I), Notificações ao empregador (Seção 

II) e Conciliação (Seção III) – (Capítulo II); Das Atividades Fundamentais que 

não poderiam ser paralisadas (Capítulo III); Do exercício do Direito de Greve 

(Capítulo IV); Das Garantias dos Grevistas (Capítulo V) e Da ilegalidade da 

greve (Capítulo VI).  

No Título II, a extensa Lei de Greve nº 4.330/64 tratava ainda sobre a 

Intervenção da Justiça do Trabalho dispondo sobre os Dissídios Coletivos no 

Capítulo I; sobre as revisões tarifárias e majorações de preços no Capítulo II e 

sobre a cessação da greve no Capítulo III.  

Por fim, no Título III – Da Infringência Disciplinar e Da Infração Ilegal, a 

Lei de Greve escancarava todo seu caráter repressivo dispondo no Capítulo I 

sobre as sanções disciplinares e no Capítulo II sobre os Crimes e as penas.  

 A extensão e detalhamento da Lei de Greve era tamanha que sempre 

haveria a possibilidade de encontrar um subterfúgio “legal” para tornar a greve 

“ilegal”. Só para termos uma ideia de como isso ocorria, observemos o controle 

sobre as greves através das exigências impostas à realização das Assembleias 

Gerais dispostas no artigo 5º da Lei de Greve. Neste caso, as Assembleias 

Gerais só eram reconhecidas caso possuíssem um elevado quórum (dois 

terços em primeira convocação, e um terço em segunda convocação), caso 

contrário não eram consideradas representativas ou legítimas. Ou seja, 

enquanto que para os interventores a legitimidade se impunha sem anuência 
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da maioria da categoria, para a realização da greve, necessário se fazia a 

autorização de uma maioria, em um período de plena repressão militar.  

Comentando também o artigo 5º, Edmilson Costa chama a atenção para 

o disposto em seu § 3º, donde se exigia o elevado quórum de no mínimo 1/8 

dos associados no caso de entidades com mais de cinco mil profissionais na 

base, e se estabelecia um rígido controle das autoridades mediante a exigência 

da presença na Assembleia de um funcionário do Ministério do Trabalho e do 

encaminhamento das decisões da mesma ao Delegado Regional do Trabalho: 

No artigo 5º a lei determinava que a greve deveria ser aprovada por escrutínio 
secreto, por um quórum correspondente a um mínimo de 1/8 dos associados, 
nas entidades com mais de cinco mil profissionais na base. Nestas 
circunstâncias, deveria estar presente um funcionário do Ministério do Trabalho 
e as decisões teriam obrigatoriamente que ser encaminhadas ao Delegado 
Regional do Trabalho.246 

 

Quanto as dificuldades impostas pela referida lei à realização das 

greves, Costa cita ainda o artigo 10, que dispunha sobre a exigência de prévia 

notificação ao empregador pela entidade sindical. Tal condicionante não só 

garantia um aviso prévio ao empregador, mas garantia-lhe, sobretudo, um 

razoável tempo para evitar tal desenlace. 

Aprovada a pauta de reivindicações, a entidade sindical deveria notificar o 
empregador, que passaria a ter um prazo de cinco dias para a solução da 
questão; decorrido esse prazo, os trabalhadores obedeceriam um novo prazo 
de cinco dias (nas atividades acessórias) e 10 dias (nas atividades 
fundamentais) para iniciar a greve. No entanto, nesse interregno, o artigo 11 
recomendava que as autoridades da área do trabalho deveriam realizar ‘todas 
as providências para efetivar a conciliação entre empregados e empregadores, 
com a assistência do Ministério do Trabalho’.247 

 

A opção pela conciliação, ante a iminência de uma greve, era evidente 

na Lei 4.330/64. Como observou Costa, já no artigo 11 da Seção III – Da 

Conciliação, a Lei deixa claro que devem ser adotadas todas as providências 

para se efetivar a conciliação entre empregados e empregadores, com a 

assistência do Ministério Público do Trabalho. 
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Prosseguindo na análise da Lei de Greve, importa registrar a extensa 

lista das Atividades Fundamentais ou Essenciais, disposta no artigo 12. Os 

trabalhadores das empresas assim consideradas, junto dos funcionários e 

servidores da União, Estados, Municípios e Autarquias (art. 4º), estariam 

impedidos de exercer o direito de greve, uma vez que esta estaria vedada em 

tais estabelecimentos: 

Art. 12 Consideram-se fundamentais as atividades nos serviços de água, 
energia, luz, gás, esgotos, comunicações, transportes, carga ou descarga, 
serviço funerário, hospitais, maternidade, venda de gêneros alimentícios de 
primeira necessidade, farmácias e drogarias, hotéis e indústrias básicas ou 
essenciais à defesa nacional. 

 

Ainda em relação às chamadas Atividades Fundamentais ou Essenciais, 

a Lei de Greve, vedando qualquer iniciativa de paralisação, garantia a qualquer 

custo o funcionamento delas. Dispunha o artigo 14 que nas atividades 

fundamentais ou essenciais que não poderiam sofrer paralisação, as 

autoridades competentes fariam guarnecer e funcionar os respectivos serviços, 

utilizando-se, para tanto, dos ditames do art. 15 da referida Lei: 

Art. 15. A requerimento do empregador e por determinação do Tribunal do 
Trabalho competente, os grevistas organizarão turmas de emergências, com o 
pessoal estritamente necessário à conservação das máquinas e do título que, 
na empresa, exija assistência permanente, de modo a assegurar o reinicio dos 
trabalhos logo após o término da greve.  

 

 Ou seja, nas empresas cujas atividades eram consideradas 

Fundamentais ou Essenciais, os trabalhadores grevistas deveriam formar 

turmas de emergência com o contingente necessário à garantia do 

funcionamento regular das atividades – seriam as conhecidas turmas de 

contingenciamento. Tal exigência demonstrava claramente que a Lei de Greve 

vedava, na prática, a paralisação do trabalho nessas empresas, pois mesmo no 

caso da efetivação de uma greve, os empregadores contariam com turmas 

contingenciais de trabalho.  

 No caso de falta de pagamento de salário nos prazos previstos em lei ou 

do não cumprimento de decisão judicial proferida em dissídio coletivo, os 

trabalhadores de empresas consideradas Fundamentais ou Essenciais teriam 

de notificar o empregador “tão somente” com 72 horas de antecedência da 
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deflagração da greve (Como vimos logo acima, fora dessas duas hipóteses, o 

prazo para o pré-aviso ao empregador da deflagração da greve era de 10 dias 

no caso das Atividades Fundamentais ou Essenciais): 

Art. 16. Será de 72 (setenta e duas) horas o pré-aviso para a deflagração da 
greve, nas atividades fundamentais e nas acessórias, quando motivada pela 
falta de pagamento de salário nos prazos previstos em lei ou pelo não 
cumprimento de decisão, proferida em dissídio coletivo, que tenha transitado 
em julgado.   

 

Aqui importa apontar que ainda que o citado artigo 16 expresse na 

aparência uma preocupação com o trabalhador, haja vista conceder-lhe neste 

caso um menor prazo de pré-aviso para a deflagração da greve (72 horas), seu 

conteúdo demonstra claramente que mesmo reconhecendo haver por parte dos 

empregadores um costumeiro descumprimento da lei (pois não pagavam os 

salários nos prazos por ela previstos), e das decisões judiciais proferidas em 

dissídio coletivo, a Lei de Greve ainda os agraciava com um razoável pré-aviso 

de 72 horas da deflagração da greve, oferecendo-lhes mais uma oportunidade 

para tentar debelar a paralisação. 

Dentre todos os Títulos, sem dúvida o mais atentatório à liberdade dos 

trabalhadores consistia no Título III – Da Infringência Disciplinar e Da Infração 

Ilegal. Nele, a Lei de Greve expressava todo seu caráter repressivo, dispondo 

sobre as sanções disciplinares (art. 28) e sobre os severos crimes, que 

cominados com as penas de reclusão248 e multa, garantiam que os 

trabalhadores fossem efetivamente para o cárcere com os bolsos vazios. 

Como se não bastasse toda a herança repressiva Varguista, 

representada pelo extenso rol de Crimes Contra a Organização do Trabalho 

disposto no Título IV na Parte Especial do Código Penal de 1940249, a lei de 

greve acresce ainda outros crimes, demonstrando que pretende cercear, por 

meio do cárcere, toda e qualquer ação que vise incentivar a greve.  
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Art. 29 Além dos previstos no TÍTULO IV da Parte Especial do Código Penal, 
constituem crimes contra a organização do trabalho:  

I - promover, participar o insuflar greve ou lock-out com desrespeito a esta lei;  

II - incitar desrespeito à sentença normativa da Justiça do Trabalho que puser 
termo à greve ou obstar a sua execução; 

III - deixar o empregador, maliciosamente, de cumprir decisões normativas da 
justiça do Trabalho, ou obstar a sua execução; 

IV - iniciar à greve ou lock-out, ou aliciar participantes quando estranho à 
profissão ou atividades econômicas;  

V - onerar a despesa com dívidas fictícias ou de qualquer modo alterar 
maliciosamente os lançamentos contábeis para obter majoração de tarifas ou 
preços; 

VI - adicionar aos lucros ou fazer investimentos com os rendimentos obtidos 
com revisão tarifárias ou aumento de preços especificamente destinados a 
aumentos salariais de empregados; 

VII - praticar coação para impedir ou exercer a greve;  

PENA: Reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa de Cr$5.000,00 (cinco 
mil cruzeiros) a Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros). Ao reincidente aplicar-se-á a 
penalidade em dobro. 

Parágrafo único. Os estrangeiros que infringirem as prescrições desta lei serão 
passíveis de expulsão do território nacional a juízo do Governo. 

 

Sintetizando alguns pontos importantes da lei de greve, a historiadora 

Maria Helena Moreira Alves assinala  

A Lei de greve (Lei Nº 4.330) foi promulgada a 1º de junho de 1964. 
Emendando a Constituição de 1946 (que garantia o direito de greve), ela 
definia as condições em que as greves seriam consideradas legais. 
Funcionários públicos federais, estaduais e municipais ou de empresas estatais 
recebiam expressa proibição de entrar em greve. Proibidas eram ainda as 
greves de trabalhadores em serviços ‘essenciais’, as de solidariedade e as 
consideradas ‘de natureza política, social ou religiosa’. A definição do que 
constitui uma greve política cabe ao governo. Fora dessas áreas, as greves 
‘por melhores condições de trabalho ou salários eram permitidas, mas 
submetidas a condições que na prática tornavam-nas virtualmente 
impossíveis’. (...) Entre as penas previstas para as greves não autorizadas 
estão a suspensão ou a demissão do trabalhador grevista sem indenização, o 
afastamento da liderança sindical, pesadas multas e até mesmo o puro e 
simples cancelamento do reconhecimento legal do sindicato.250 

 

Claro está que a Lei de Greve (Lei nº 4.330/64) encerrava o caráter 

autocrático do estado brasileiro. Sob um rígido controle do Ministério do 
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Trabalho e da polícia e pela imposição de condicionalidades extremamente 

difíceis de cumprir, a lei dificultava sobremaneira o processo grevista. 

Essas ofensivas arbitrárias da ditadura contra os trabalhadores se 

intensificariam em 1966, quando “legitimou-se” a intervenção direta do 

Ministério do Trabalho sobre os organismos sindicais. Ainda que essa prática já 

fosse usual desde o golpe de 1964, tal como vimos acima no caso dos 

Sindicatos dos Bancários, a partir de janeiro de 1966 tornar-se-á “legítima” e 

“legal”.  

No mesmo sentido, assinala Costa  

As medidas discricionárias foram ampliadas em 1966, mediante o decreto-lei 
nº 3, de 27 de janeiro de 1966251, que autorizava o Ministério do Trabalho a 
intervir sumariamente nos sindicatos, através de Delegado ou Junta 
Interventora, se for constatado ‘circunstâncias que perturbem a entidade 
sindical ou motivos relevantes de segurança nacional’ (...) Com esses dois 
dispositivos (Lei 4.330 [Lei de Greve] e Decreto nº 3) o governo não só impedia 
o direito de greve, como também institucionalizava a intervenção nos 
sindicatos, e ainda transformava qualquer reivindicação trabalhista em atentado 
à segurança nacional.252 

 

Mesmo frente a toda repressão e subterfúgios amparados na Lei 

4.330/64 para tornar qualquer paralisação “ilegal”, uma greve bancária eclode 

no sul do país já em novembro de 1966. 

No mesmo mês, a Folha Bancária noticia a greve gaúcha. Junto do título 

Greve no Sul, a matéria de capa ostentava uma fotografia um tanto quanto 

agressiva (Ver Imagem 2), em cuja legenda se lia: “A polícia não dormiu no 

ponto. Também não poderia ser diferente, pois é a primeira greve de verdade 

que sai depois de 1964. Mesmo com Porto Alegre parecendo uma praça de 

guerra, os piquetes (foto) agiram dando consciência de classe ao 

movimento”.253  
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Imagem 2 – Foto da “praça de guerra” em se transformou a cidade de Porto Alegre em virtude 
da greve dos bancários gaúchos de 1966. 

 

Fonte: GREVE no Sul. Folha Bancária. Ano XL, nº 291, nov. de 1966, p. 1. (Capa) 

 

Na página 3, a matéria intitulada Greve no Sul foi em defesa da justiça  

esclarecia que o recurso dos trabalhadores gaúchos à greve teve como justo 

objetivo – porque dentro dos marcos legais da Lei de Greve (4.330/64) – de 

fazer valer a decisão do Tribunal Superior do Trabalho pelo reajuste de 38% de 

seus salários. Segundo os bancários: 

A greve teve um objetivo justo: fazer os banqueiros respeitarem a decisão do 
Tribunal Superior do Trabalho, que deu ganho de causa à categoria 
profissional, na apreciação do recurso dos empregadores contra o reajuste de 
38%, conquistado no ano passado. Os piquetes de grevistas agiram com 
consciência de classe, conseguindo a adesão dos colegas menos esclarecidos. 
(...) A presença, contudo, de grande número de milicianos pelas ruas de Porto 
Alegre, não arrefeceu o espírito de luta dos colegas. (...) Várias providências, 
no curso da paralisação, foram tomadas pelo Sindicato, no sentido de garantir 
os interesses da categoria profissional. Uma das medidas foi a solicitação da 
prisão preventiva dos banqueiros e a expulsão dos banqueiros estrangeiros 
que vem descumprindo a decisão normativa da Justiça do Trabalho.254  
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Como se vê, fora paradoxalmente por meio da utilização da nefasta Lei 

de Greve que os bancários gaúchos procuraram responder à intransigência de 

seus patrões. Paradoxo que fica mais evidente nas providências tomadas pelos 

trabalhadores no curso da greve, tal como a irônica solicitação, com base nos 

crimes dispostos na Lei 4.330/64255, da prisão preventiva dos banqueiros e da 

expulsão dos banqueiros estrangeiros que havia descumprindo a decisão 

normativa da Justiça do Trabalho. 

Ainda que a greve gaúcha fosse juridicamente “legal”, porque arrimada 

nos dispositivos da famigerada Lei de Greve, a contenção do movimento 

paredista deu-se pelo modo mais “tradicional” – a truculência. (ver Fotografia 1) 

 

Fotografia 1 – O expressivo contingente de policiais utilizados na repressão aos piquetes 
grevistas, ocorridos em 11 de novembro de 1966 na cidade de Porto Alegre. 

 

Fonte: Greve dos Bancários no Rio Grande do Sul. Polícia em Porto Alegre em 11/11/1966. 1 fotografia, 
papel albuminado, p&b, 20 cm x 28 cm. (nº 2107/1, Caixa “Greves 

1934/1946/1962/1963/1966/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

                                                             
255

 Recordemos que de todos os crimes previstos no artigo 29 da Lei de Greve (Lei nº 

4.330/64), ao menos um dirige-se ao empregador. Trata-se do inciso III que assim dispõe: 

“deixar o empregador, maliciosamente, de cumprir decisões normativas da justiça do Trabalho, 

ou obstar a sua execução”. É com base em tal dispositivo que os trabalhadores gaúchos 

solicitaram a prisão preventiva de seus patrões. 
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A fotografia anterior, que demonstra claramente essa truculência, 

ostenta em seu verso uma curiosa descrição manuscrita, donde se chama a 

atenção para o enorme contingente de policiais utilizados na repressão aos 

piquetes grevistas, ocorridos em 11 de novembro de 1966 na cidade de Porto 

Alegre. Assim dizia o manuscrito: “A polícia esteve em toda parte durante a 

greve dos bancários de Porto Alegre, mas o aparato não amedrontou os 

colegas”. (Ver Fotografia 1 – Verso) 

 

Fotografia 1 (VERSO)  – Manuscrito. 

 

Fonte: Greve dos Bancários no Rio Grande do Sul. Polícia em Porto Alegre em 11/11/1966. 1 fotografia, 

papel albuminado, p&b, 20 cm x 28 cm. Verso. (nº 2107/1, Caixa “Greves 
1934/1946/1962/1963/1966/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Na página 6 da mesma edição de novembro de 1966, a Folha Bancária 

destacava uma divertida charge sob o título Disparada (Ver Desenho 2). 

Utilizando da canção de mesmo título de Geraldo Vandré como roteiro, e 

da caricatura do general-presidente Castello Branco como personagem 

principal, a inteligente ilustração, ainda que num tom bem humorado, disparava 

duras críticas à repressão imposta aos trabalhadores pela ditadura.  

Num dos quadrinhos, junto do trecho da canção – “mas um dia me 

montei... não por um motivo  meu... ou de quem comigo houvesse... que 

qualquer querer tivesse... porém por necessidade...” – apresentava-se a 

caricatura do general-presidente Castello Branco, que montado num tanque de 

guerra com a inscrição “Revolução”, chicoteava um trabalhador.  
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Desenho 2 – Ilustração que satiriza a partir da canção Disparada do cantor Geraldo Vandré, a 
violenta repressão da ditadura. 

 

Fonte: Disparada. Folha Bancária, ano XL, nº 291, nov. de 1966, p. 6. 
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Retornando à famigerada Lei de Greve (Lei nº 4.330/64), importa 

registrar seu importante adendo trazido pelo Decreto-lei 1.632, de 04 de agosto 

de 1978.256 

Como se sabe, em fins dos anos 1970 verifica-se uma pujante 

reemergência da classe trabalhadora na cena social. As famosas greves de 

maio de 1978 no maior centro industrial do país, o ABC paulista, foram influindo 

e envolvendo diversas categorias de trabalhadores, dentre elas a dos 

bancários, que se destacaram ao promover uma intensa campanha salarial 

neste mesmo ano.  

Frente a essas perigosas movimentações, o quarto general-presidente, 

Ernesto Geisel, decreta um importante adendo à Lei de Greve – o já citado 

Decreto-lei nº 1.632 de 4 de agosto de 1978257. Se a Lei de Greve de 1964 

dispunha, ainda que somente na retórica, sobre o “direito de greve”, o Decreto-

lei nº 1.632 de 1978, nem com a retórica se preocupava, dispondo literamente 

em sua ementa sobre a “proibição de greve” nos serviços públicos e em 

atividades essenciais de interesse da segurança nacional. 

Em seu artigo 1º, o Decreto-lei nº 1.632/78 acrescentava ao já extenso 

rol de atividades fundamentais ou essenciais, constante no artigo 12 da Lei de 

Greve258, novas atividades tais como os bancos. 

Art. 1º São de interesse da segurança nacional, dentre as atividades essenciais 
em que a greve é proibida pela Constituição, as relativas a serviços de água e 
esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros combustíveis, bancos, 
transportes, comunicações, carga e descarga, hospitais, ambulatórios, 
maternidades, farmácias e drogarias, bem assim as de indústrias definidas por 
decreto do Presidente da República.  

§ 1º Compreendem-se na definição deste artigo a produção, a distribuição e a 
comercialização.  

                                                             
256

  BRASIL. Decreto-Lei nº 1.632, de 04 de agosto 1966. Dispõe sobre a proibição de greve 

nos serviços públicos e em atividades essenciais de interesse da segurança nacional. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1632.htm. Acesso em: 13 fev. 

2012. 
257

  Idem  
258

 Como vimos acima, o art. 12 da Lei de Greve (Lei nº 4.330/64) definia quais atividades 

seriam consideradas fundamentais ou essenciais – “Art. 12 Consideram-se fundamentais as 

atividades nos serviços de água, energia, luz, gás, esgotos, comunicações, transportes, carga 

ou descarga, serviço funerário, hospitais, maternidade, venda de gêneros alimentícios de 

primeira necessidade, farmácias e drogarias, hotéis e indústrias básicas ou essenciais à defesa 

nacional”. Como podemos observar os bancos não estão incluídos nessa lista. Eles somente à 

integrarão nos fins dos anos setenta, pelo famigerado Decreto nº 1.632 de 4 de agosto de 

1978. 
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§ 2º Consideram-se igualmente essenciais e de interesse da segurança 
nacional os serviços públicos federais, estaduais e municipais, de execução 
direta, indireta, delegada ou concedida, inclusive os do Distrito Federal.  

 

 As “novidades” do citado Decreto-lei não paravam por aí. Após definir no 

artigo 2º que a greve constituía-se com a “atitude da totalidade ou de parte dos 

empregados que acarrete a cessação da atividade ou diminuição de seu ritmo 

normal”, no artigo 3º ampliava o rol de sanções disciplinares que, 

independentemente de inquérito, seriam aplicadas aos trabalhadores que 

participassem, ou de alguma forma concorressem com o processo grevista. 

Art. 3º Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o empregado que participar 
de greve em serviço público ou atividade essencial referida no artigo 1º 
incorrerá em falta grave, sujeitando-se às seguintes penalidades, aplicáveis 
individual ou  coletivamente, dentro do prazo de 30 (trinta) dias do 
reconhecimento do fato, independentemente de inquérito:  

I - Advertência;  

II - Suspensão de até 30 (trinta) dias;  

III - Rescisão do contrato de trabalho, com demissão, por justa causa.  

§ 1º Quando se tratar de empregado estável, a demissão será precedida de 
apuração da falta em processo sumário.  

§ 2º Sujeita-se ao disposto neste artigo, igualmente, o empregado que, por 
qualquer forma, concorrer para a greve.  

 

 No art. 4º, o Decreto-lei nº 1.632/78 transformava o Ministro do Trabalho 

numa “alcoviteira”, delegando-lhe o poder de reconhecer a ocorrência de uma 

greve; e no art. 5º transformava os dirigentes sindicais em infratores, 

garantindo-lhes as sanções que iam desde advertência até a perda do 

mandato.  

Art. 5º Sem prejuízo da responsabilidade penal, será punido com advertência, 
suspensão, destituição ou perda de mandato, por ato do Ministro do Trabalho, 
o dirigente sindical ou de conselho de fiscalização profissional que, direta ou 
indiretamente, apoiar ou incentivar movimento grevista em serviço público ou 
atividade essencial. 

  

Se para o conjunto dos trabalhadores a imposição de condicionalidades 

dificultava sobremaneira o processo grevista, para os trabalhadores bancários, 

cuja atividade era agora considerada essencial e de interesse da segurança 

nacional, tal ação tornar-se-á quase impossível. 
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Vários são os indícios da forte oposição exercida contra qualquer 

movimento paredista dos trabalhadores bancários a partir de 1978. Exemplo 

disso pode ser retirado do despacho do Ministro do Trabalho, Murilo Macêdo, 

que no mesmo dia da deflagração do movimento grevista dos bancários de São 

Paulo (13 de setembro de 1979) determinou com base no nefasto Decreto-Lei 

nº 1.632/78, o afastamento da diretoria do Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, elegendo uma junta governativa para atuar em seu lugar. Vejamos o 

teor do documento: 

 

DESPACHO DO MINISTRO: o Ministro do Estado do Trabalho, no curso de 
suas atribuições, considerando que a atividade bancária é tida como essencial, 
sendo nela proibida a greve, conforme determina o artigo 1º do Decreto–Lei nº 
1.632, de 04 de agosto de 1978.  

CONSIDERANDO que relatório circunstanciado da Delegacia Regional do 
Trabalho no Estado de São Paulo aponta veementes indícios de que 
componentes da administração do Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimentos Bancários de São Paulo, praticaram atos de apoio ou 
incentivo a deflagração de movimento grevista em 13 de setembro de 1979 na 
cidade sede daquela entidade.  

CONSIDERANDO que o artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.632 dispõe sobre a 
punição do dirigente sindical que apoiar e incentivar movimento grevista em 
atividade essencial.  

RESOLVE – 1. Determinar ao Delegado Regional do Trabalho no Estado de 
São Paulo que promova inquérito sumário para apuração de prática de atos de 
apoio ou incentivo ao movimento paredista pelos dirigentes: Luiz Gushiken; 
Washington Luiz Moura; Maria Cristina Fachini e Ademar Lopes de Almeida. 2. 
Determinar ainda que se assegure ampla defesa aos acusados, na forma da 
lei; 3. Afastar de seus cargos os mencionados dirigentes sindicais pelo período 
que durar a apuração de suas responsabilidades, até decisão final pela 
autoridade competente; 4. Determinar que se opere a substituição dos 
dirigentes afastados na forma dos estatutos da entidade. MTb – 319.311/79. 
Murillo Macêdo. Brasília, 13 de Setembro de 1979.259 

 

O teor do citado despacho expressa bem o cerceamento repressivo a 

que estava sujeita qualquer ação grevista dos bancários. Além dos líderes 

sindicais paulistas terem sido submetidos a um inquérito sumário, a fim de se 

apurar à prática de atos de incitação à greve260, também foram sumariamente 

                                                             
259

 Diário Oficial, Seção I – Parte I. Sexta-feira. p. 133.63. 1979. Pasta Campanha Salarial de 

1979. Caixa Campanhas Salariais. (Mimeo). Arquivo CEDOC.  
260

 O documento citado a seguir, expressa bem a perseguição sofrida pelos líderes sindicais 

paulistas por ocasião da greve dos bancários ocorrida em 13 de setembro de 1979: 

“Convocação para esclarecimentos. Prezado senhor: Na qualidade de Presidente da Comissão 

de Inquérito Sumário, instituída pela portaria GD/14/79, do Sr. Delegado Regional do Trabalho, 
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afastados de seus cargos, sendo substituídos conforme a determinação do 

Ministro do Trabalho. 

No entanto, não só o Sindicato dos Bancários de São Paulo será alvo 

das garras do Decreto-Lei nº 1.632/78, também o Sindicato dos Bancários do 

Rio de Janeiro será objeto de suas arbitrárias disposições. 

 

Considerando que o artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.632 dispõe sobre a punição 
do dirigente sindical que apoiar ou incentivar movimento grevista em atividade 
essencial. RESOLVE: Determinar ao Delegado Regional do Trabalho no 
Estado do Rio de Janeiro que promova inquérito sumário para apuração da 
prática de atos de apoio ou incentivo ao movimento paredista pelos dirigentes: 
IVAN MARTINS PINHEIRO, AURY GOMES DA SILVA, ANTONIO TEMOTEO 
NETO, ALTAIR VAZ FRANEGELLI; (...) 1. Determinar, ainda, que se assegure 
o direito de ampla defesa aos acusados na forma da lei; 2. Afastar de seus 
cargos os mencionados dirigentes sindicais pelo período que durar a apuração 
de suas responsabilidades, até decisão final pela autoridade competente; 3. 
Nomear para integrarem a junta governativa que ficará incumbida da 
administração do sindicato, enquanto perdurar o afastamento dos dirigentes, os 
bancários: ALFREDO NOGUEIRA DA COSTA JUNIOR, HAYRTON TUMOLO, 
MARCELO DE LEMOS NEIVA (...). Mtb- 319.310/79.261 

 

Todavia, mesmo diante dessa agigantada repressão expressa pela 

nefasta legislação anti-greve da ditadura (Lei nº 4.330/64 e Decreto-Lei nº 

1.632/78), para os trabalhadores bancários o processo grevista ainda se 

apresentava com uma dimensão essencial, que deveria ser constantemente 

afirmada. Desse modo, ao partirem para a sua efetiva realização, os bancários, 

tal como as massas trabalhadoras em geral, não somente se opuseram 

materialmente a legislação anti-grevista, mas sobretudo questionaram, de 

forma contundente, a política de superexploração do trabalho a que estavam 

submetidos sob o tacão da ditadura. 

 

 
                                                                                                                                                                                   
para apuração de atos de apoio ou incentivo ao movimento paredista, praticados pelos Srs. 

Luiz Gushiken, Washington Luiz Moura Lima, Maria Cristina Fachini e Ademar Lopes de 

Almeida, venho convocá-lo para comparecer a sala de reuniões desta comissão (nº712), no 7º 

andar da DRT, R. Martins Fontes, 109, as 10 horas do dia 31 de outubro de 1979, a fim de 

prestar esclarecimentos”. TERRA, Guido. Presidente da CIS – Serviço Público Federal. 

Convocação para Esclarecimentos. 09/79 de 30 de outubro de 1979. (Mimeo) – CEDOC. 

Sindicato dos Bancários de São Paulo. 
261

 Diário Oficial, Seção I – Parte I. Sexta-feira. p. 133.63. 1979. (Mimeo). – Arquivo CEDOC. 

(Caixa Alta no original) 
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3.2. Implantou-se o Terror! 

 

Alguns depoimentos de bancários e dirigentes sindicais sobre o período 

da ditadura nos relatam, de forma emocionante, como os trabalhadores 

bancários sofreram com as intensas perseguições deste período. Edmilson 

Martins de Oliveira, Presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro 

no ano de 1972, descreve vivamente esse avassalador processo de 

intervenção nos sindicatos e perseguição aos trabalhadores: 

O delegado regional do trabalho, Luís Carlos de Brito, nomeara um interventor 
para o sindicato [dos Bancários do Rio de Janeiro], um cidadão chamado 
Ubaldo Occhioni, agente da segurança, funcionário do INPS. Não o conheci 
pessoalmente, mas me informaram que era um sujeito arrogante, autoritário, 
com modos policiais. Ele instaurou um inquérito, paralelo ao da Polícia Federal, 
tomando depoimentos de diretores, funcionários e bancários, sob forte pressão 
psicológica, tentando incriminar toda a diretoria. Implantou o terror no sindicato, 
colocando-o a serviço do regime de opressão e dos banqueiros. Alguns 
companheiros contaram-me que ele os interrogava com grosserias e ameaças, 
tentando arrancar declarações contra a diretoria. Ubaldo Occhioni era um 
instrumento da ditadura como tantos outros. Um daqueles cidadãos usados 
para arrancar das pessoas confissões falsas. Os funcionários mais ligados 
ideologicamente à diretoria foram demitidos e alguns sofreram severa 
perseguição.262 

 

Procurando dar um exemplo concreto do terror e da perseguição 

implantada, Edmilson Martins de Oliveira cita “o terrível drama” ocorrido com o 

companheiro Elso Rodrigues. Bancário e funcionário do Sindicato do Rio de 

Janeiro no momento da nomeação do interventor, Elso Rodrigues nos relata a 

perseguição implacável a que estava sujeito pelos truculentos interventores, 

bem como os terríveis e traumatizantes expedientes a que teve de recorrer 

para fugir à desenfreada perseguição: 

Os interventores produziram falsas provas contra os diretores e pressionaram-
me com ameaças, no sentido de que eu testemunhasse contra aqueles 
companheiros. Diante da minha recusa, procederam a uma implacável 
perseguição contra mim. Em setembro de 1973, com a intervenção no 
Sindicato dos Metalúrgicos, o Ubaldo Occhioni foi para lá transferido, como 
presidente da junta governativa. Em nosso sindicato foi nomeada nova junta 
interventora, presidida pelo bancário – funcionário do Banco do Brasil – José 
Luiz Ribeiro, que recebeu ordens do delegado Regional do Trabalho, Luís 
Carlos de Brito para executar minha demissão e consequente prisão. (...) 

                                                             
262

 OLIVEIRA. Edmilson Martins de. Bancários: Anos de Resistência 1964-1979 (Depoimentos 

sobre a luta contra a ditadura). Rio de Janeiro: BGE Gráfica e Editora LTDA, 2004, pp. 93-94. 
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Diante desse momento difícil, o companheiro Antônio Gouveia da Silva, do 
Banco América do Sul, preocupado com o abandono de emprego, correndo 
riscos, conseguiu com o médico Clóvis Menezes, psiquiatra do Posto de 
Atendimento Praça da Bandeira, uma guia de internação na Casa de Saúde Dr. 
Eiras. Lá fiquei, como doente mental, durante 60 dias. Foi muito ruim. Não sei 
se no cárcere do Dops seria pior. Um dia, do pavilhão 9, onde estava, vi, 
andando entre os doentes mentais, Luiz Cohrane, funcionário do sindicato, 
também internado por causa da perseguição.  

Por medida de segurança, os primeiros 60 dias foram de total confinamento. 
Ninguém podia saber onde eu estava, nem mesmo a minha família, que vinha 
sendo assediada pela polícia para descobrir o meu paradeiro. Isso tudo levou 
minha esposa e minhas filhas ao desespero, causando-lhes sérios problemas 
psicológicos. Só pararam a perseguição quando, ainda na clandestinidade, 
procurei o companheiro José de Andrade Guedes (Ex-presidente do sindicato), 
que me levou a casa de Roberto Lyra, que intercedeu por mim junto ao seu 
irmão, general Lyra Tavares. Mesmo assim, fiquei desempregado durante 12 
anos. Só fui readmitido na entidade em 1986, quando a diretoria, presidida por 
Ronald Barata, amparada pela Emenda Constitucional 26/85, anistiou todos os 
funcionários demitidos pelas juntas interventoras. Em 1987, retornei também ao 
Banco Real, onde eu era funcionário, recebido pelos colegas com 
solidariedade.263 

 

Prosseguindo em seu depoimento, Edmilson M. de Oliveira nos conta 

ainda o curioso desenlace do longo período de 46 dias (abril/maio de 1972) em 

que esteve preso nos cárceres da Polícia Federal. Segundo Oliveira, o jurista 

carioca Nilo Batista encaminhou, em seu nome, uma “brilhante exposição e 

requerimento ao juiz-auditor da 2º Auditoria da Marinha” solicitando sua 

libertação. Após sofrer um revés na decisão da Procuradora da Justiça Militar 

de nome Maria José, finalmente o juiz-auditor, discordando da procuradora, 

decidiu não autorizar a prorrogação da prisão, determinando a imediata soltura 

de Edmilson Martins de Oliveira, Roberto Martins da Silva e Antônio Hamilton 

Imbiriba da Rocha. Assim, no dia 2 de junho de 1972 – assinala Edmilson -  

O carcereiro chegou à cela e falou, com voz mansa: ‘Edmilson, Roberto e 
Imbiriba, arrumem suas coisas, vocês vão sair. Chegou um alvará de soltura. 
(...) Quando chegamos à sala do delegado, encontramos o advogado Técio 
Lins e Silva com o alvará de soltura que nos falou, meio preocupado: ‘o juiz 
determinou a libertação de vocês. Mas é bom que vocês tomem cuidado ao 
sair daqui, porque no governo há diversos grupos paralelos de repressão.264 

                                                             
263

 Depoimento do bancário Elso Rodrigues apud OLIVEIRA. Edmilson Martins de. Bancários: 

Anos de Resistência 1964-1979 (Depoimentos sobre a luta contra a ditadura). Rio de Janeiro: 

BGE Gráfica e Editora LTDA, 2004, pp. 94-95. 
264

 Uma rigorosa análise histórica das interligações desses grupos paralelos com os órgãos 

repressivos da ditadura pós-64 e com os segmentos de classes dominantes brasileiras pode 

ser encontrada na excelente Dissertação de Mestrado da historiadora Vanessa Mattos 

(MATTOS, Vanessa de. O Estado contra o povo: a atuação sobre os esquadrões da morte em 

São Paulo (1968-1972). 2011. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Estudos 
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Vocês podem estar livrando-se de um para, lá fora serem presos por outro’. De 
fato, no dia seguinte o interventor do sindicato, Ubaldo Occhioni, foi à Polícia 
Federal protestar contra nossa libertação. Ele e o delegado regional do 
Trabalho queriam que ficássemos mais tempo na prisão. Antes de sairmos, o 
delegado da Polícia Federal nos fez a seguinte recomendação: ‘Não façam 
mais o que vocês vinham fazendo. Assim vocês não ajudam o progresso’ 
Roberto falou: ‘Agora nós vamos pescar...’. Só não disse o quê... Imbiriba saiu, 
com alguém da família, por um lado, eu e Roberto, com sua esposa saímos por 
outro.265 

 

Outro evidente indício do terror implantado pela ditadura pode ser 

claramente encontrado nas Atas de Reuniões da Diretoria Sindical dos anos 

1960. Quando de nossa consulta a tal material, uma questão nos intrigava – o 

alto grau de burocratização das discussões registradas nos documentos. As 

reuniões pautavam tão somente abonos de faltas dos trabalhadores do próprio 

sindicato, pedidos de empréstimos, licitações para serviços gerais, manutenção 

de maquinário, editoração técnica da Folha Bancária e muitas licenças 

médicas, que eram as questões mais recorrentes. Mesmo as menções às 

campanhas salariais davam-se tão somente no período de dissídio e, quando 

muito, descreviam apenas seus resultados.  

A título de exemplo, vejamos alguns trechos da Ata da Quinta Reunião 

da Diretoria Eleita para o Triênio de 1969/1972 do Sindicato dos Empregados 

em Estabelecimentos Bancários de São Paulo de 20 de novembro de 1969. 

No que se refere à Campanha Salarial, o teor da citada Ata, a única que 

transcreve os resultados da negociação trabalhista no período, é meramente 

descritivo: 

CAMPANHA SALARIAL: Conforme Assembleia Geral de nossa categoria 
realizada no dia oito do corrente ano, transcrevemos o acordo aprovado pela 
mesma, naquela oportunidade: ‘CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – 
Pelo presente instrumento (...)  

                                                                                                                                                                                   
Pós-Graduados em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São 

Paulo. 2011). Um caso concreto dessas interligações escusas pode também ser visto no 

excelente documentário Cidadão Boilesen do diretor Chaim Litewski (CIDADÂO Boilesen. 

Direção de Chaim Litewski. Produção de Chaim Litewski e José Carlos Asbeg. Edição de 

Pedro Asbeg. Trilha Original Estúdio Arpx. Coordenação de Pesquisa e Imagem Chaim 

Litewski, José C. Asbeg, Jorge J. de Melo e Ojnind Kiro. São Paulo. 2009. 1 DVD (92 min ‘Cor), 

Idioma: português).  
265

 OLIVEIRA, Edmilson Martins de. Bancários: Anos de Resistência 1964-1979 (Depoimentos 

sobre a luta contra a ditadura). Rio de Janeiro: BGE Gráfica e Editora LTDA, 2004, p. 105.  
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Cláusula Primeira: Os bancos concederão a todos os empregados da categoria 
representada pelos sindicatos profissionais convenentes, em exercício no 
Estado de São Paulo, que em 11 de outubro corrente tiverem um ano ou mais 
de serviço, aumento de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os ordenados 
resultantes do acordo celebrado em 1968, nos autos de dissídio coletivo de 
trabalho suscitado entre as partes. O que, no aumento ora concedido, exceder 
o índice de reconstituição salarial acrescido da taxa de produtividade será 
concedido a título de melhoria de padrão de vida, e será utilizado como base 
para a composição do preço operacional dos bancos.266 

 

A Cláusula Sétima da mesma Ata de novembro de 1969 trazia ainda as 

condições acordadas com os banqueiros para a atuação sindical. Tratava-se 

do estabelecimento de uma atuação bastante limitada dos dirigentes sindicais 

nos locais de trabalho. Vejamos:  

Cláusula Sétima: Até o término deste contrato, os bancos participantes do 
Sindicato de sua categoria darão frequência livre, como se estivessem em 
exercício de suas funções, a seus empregados, não mais de um em cada 
praça, lotados no Estado de São Paulo, que estejam em efetivo cargo de 
Diretor de entidade sindical de sua categoria, assim considerados: a) do 
Sindicato dos empregados em estabelecimentos bancários de São Paulo, até o 
limite de 6 (seis) diretores; b) do Sindicato dos Empregados de 
Estabelecimentos Bancários de Campinas e Santos, até o limite de 4 
diretores.267 

 

No ano seguinte (1970), as Atas de Reunião da Diretoria Sindical quase 

nem mencionam a campanha salarial, enunciando tão somente, em meados de 

julho, a abertura da campanha. O teor de tais Atas permanece bastante 

burocrático, sendo ainda os pedidos de empréstimos, os abonos de faltas, as 

reformas da sede e as licitações de serviços, as questões mais recorrentes268. 
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 Ata da Quinta Reunião da Diretoria Eleita para o Triênio de 1969/1972 do Sindicato dos 

Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. 20.11.1969. p. 3. Arquivo CEDOC 

– Sindicato dos Bancários de São Paulo. (Mimeo).  Segundo o disposto na citada Ata, para os 

trabalhadores com menos de um ano e mais de três meses na empresa, o percentual de 

reajuste seria muito menor: “Terão aumento de tantos avos (sic!) da porcentagem prevista 

nesta disposição, calculados sobre o ordenado de admissão, quantos forem os meses 

completos de antiguidade”. A estes trabalhadores, a CLÁUSULA SEXTA definia que o salário 

de ingresso não seria “inferior ao salário mínimo regional, acrescido das seguintes 

percentagens 15% para o pessoal de portaria; 30% para o pessoal de escritório; 45% para o 

pessoal de tesouraria”. Frente a tais disposições, importa perguntar: quantos trabalhadores 

teriam mais de um ano de empresa em pleno processo de reestruturação produtiva e 

oligopolização do sistema financeiro brasileiro? 
267

 Idem. 
268

 Na Ata da XXXIII Reunião da Diretoria Sindical, de 3 de agosto de 1970, um dado nos 

chamou bastante atenção. Tratava-se do registro da renúncia do Vice-Presidente do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo à época, Daniel de Castro. Eleito para o triênio 1969-1972, Castro 
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Como se pode observar pelas cláusulas acima citadas, não há no teor 

das referidas Atas da Reunião da Diretoria Sindical qualquer indício de uma 

crítica à ditadura, nem tampouco o registro de qualquer iniciativa de 

organização dos trabalhadores. Esse silêncio e burocratização que impera em 

tais Atas, e que como dissemos acima intrigou-nos quando de nosso primeiro 

contato com essa fonte, pode agora ser melhor esclarecido, uma vez que se 

sabe que, neste período, os sindicatos tinham de prestar contas para a 

Delegacia Regional do Trabalho, sendo suas Atas fiscalizadas. 

No entanto, ainda que nessas Atas impere o silêncio e a burocratização, 

tais são ricas em evidências das terríveis perseguições e dos frequentes 

desaparecimentos dos trabalhadores bancários. Como exemplo disso, importa 

registrar a Ata da Sexagésima Quarta Reunião da Diretoria Sindical, de 20 de 

março de 1972. 

Nela encontramos registrado um pedido especial. A Srª Ivone Chaves 

Lucas, esposa de um funcionário do sindicato, o Sr. Carlos Lucas, solicitava 

numa carta enviada ao Sindicato, informações quanto ao recebimento do 

salário de seu marido que havia sido preso pela ditadura para averiguações. 

FUNCIONALISMO: Carta enviada pela Srª Ivone Chaves Lucas, conforme 
protocolo nº 827, solicitando informação da diretoria do sindicato, quanto ao 
recebimento do salário do seu esposo Sr. Carlos Lucas e, ao mesmo tempo 
explicando a difícil situação que se encontra, em virtude de seu marido estar 
preso para averiguações. A diretoria diante de tal situação autorizou por 
unanimidade o pagamento do salário do funcionário Sr. Carlos Lucas, até 
esclarecimento e definição da situação do mesmo pela polícia.269 

 

                                                                                                                                                                                   
renuncia sete meses após o assassinato do presidente do sindicato dos bancários de São 

Paulo – o bancário Salvador Tolezano. Cf. Ata da XXXIII Reunião da Diretoria Eleita para o 

Triênio de 1969/1972 do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São 

Paulo. 03.08.1970. p. 1. Arquivo CEDOC – Sindicato dos Bancários de São Paulo. (mimeo). 

Voltaremos a analisar mais detidamente as circunstâncias da obscura morte de Salvador 

Tolezano no tópico sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Também a Ata da 

Quadragésima Terceira Reunião da Diretoria Sindical de 14 de dezembro de 1970 registra o 

afastamento do dirigente sindical Eucário Rodrigues de Oliveira, que em carta apresentada à 

reunião de diretoria, pede uma licença de 120 dias para tratamento de saúde. Cf. Ata da 

Quadragésima Terceira Reunião da Diretoria Eleita para o Triênio de 1969/1972 do Sindicato 

dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. 14.12.1970. p. 1. Arquivo 

CEDOC – Sindicato dos Bancários de São Paulo. (Mimeo). 
269

 Ata da Sexagésima Quarta Reunião da Diretoria Eleita para o Triênio de 1969/1972 do 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. 20.03.1972. p. 1. 

Arquivo CEDOC – Sindicato dos Bancários de São Paulo. (Mimeo). 
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Na Ata da Setuagésima Terceira Reunião da Diretoria Sindical, de 30 de 

agosto de 1972, o nome do funcionário Carlos Roberto Lucas reaparece. 

Depois de cinco meses do citado pedido da Srª Ivone Chaves Lucas, a diretoria 

do Sindicato autoriza uma vez mais o pagamento salarial do funcionário 

organizando uma comissão responsável por averiguar, junto às autoridades 

competentes, as condições de sua prisão: 

A diretoria por unanimidade autoriza o pagamento salarial do funcionário Carlos 
Roberto Lucas que se encontra preso até o mês de agosto, quando o mesmo 
passará a receber pelo I.N.P.S. (...) O diretor Amadeu Bruniera propõe que seja 
organizada uma comissão, a fim de entrar em contato com as autoridades 
competentes para tomar conhecimento e as providencias necessárias à 
respeito da prisão do funcionário do Sindicato Carlos Roberto Lucas, e ao 
mesmo tempo indica para compor a comissão os companheiros Eros e Marco 
Rogério, aprovado por unanimidade.270  

 

Nos documentos seguintes não se tem mais notícias do Sr. Carlos 

Roberto Lucas. À Srª Ivone Chaves Lucas restou apenas, já com sua 

desgastada roupa de domingo, ouvir a triste música “Acorda Amor”271 de Chico 

Buarque, que ao expressar essa angustiante espera, cantava a tristeza pelo 

seu marido desaparecido – “Se eu demorar uns meses... Convém, às vezes, 

você sofrer... Mas depois de um ano eu não vindo... Ponha a roupa de 

domingo... E pode me esquecer”. 

Um quadro fiel da repressão e terror implantados nesses terríveis anos 

de ditadura pode ser encontrado no jornal operário ABCD, que sem sombra de 

                                                             
270

 Ata da Setuagésima Terceira Reunião da Diretoria Eleita para o Triênio de 1969/1972 do 

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo. 30.08.1972. p. 2. 

Arquivo CEDOC – Sindicato dos Bancários de São Paulo. (Mimeo). 
271

 HOLLANDA, Francisco Buarque. Acorda Amor. Interprete: Chico Buarque de Hollanda. São 

Paulo. 1974. 1 CD.  “Após as canções ‘Cálice’ e ‘Apesar de você’ terem sido censuradas pelo 

sistema repressivo, Chico Buarque achou que seria mais difícil conseguir aprovar alguma 

música sua pelos agentes da censura. Escreveu então ‘Acorda Amor’ com o pseudônimo de 

Julinho de Adelaide para driblar a censura. Como ele esperava, a música passou. Julinho ainda 

escreveria mais 2 músicas antes de uma reportagem especial do Jornal do Brasil sobre 

censura, que denunciou o personagem de Chico. Após esta revelação, os censores passaram 

a exigir que as músicas enviadas para a aprovação deveriam ser acompanhadas de 

documentos dos compositores. ‘Acorda Amor’ é um retrato fiel aos fatos ocorridos no período 

que teve seu ápice entre 1968 (logo após a decretação do AI-05) e 1976 quando, teoricamente, 

a tortura já não era mais praticada pelos militares. Diversas pessoas sumiram durante este 

período após terem sido arrancadas de suas casas a qualquer hora do dia ou da noite, e 

levadas para o DOPS e DOI-CODI’s espalhados pelo Brasil. (...) A ironia do compositor é tão 

grande que, quando os agentes da repressão chegam a casa chamam-se os ladrões para que 

seja socorridos”. DALBON, Cylene Dworzak. MPB e a Ditadura. Disponível em 

http://www.latinoamericano.jor.br/musica_brasil_mpb_ditadura.html#acorda. Acesso em: 15 jun. 

2012. 

http://www.latinoamericano.jor.br/musica_brasil_mpb_ditadura.html#acorda
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dúvidas fora uma das principais referências das lutas operárias no período. Na 

edição especial de dezembro de 1979, o jornal trazia um balanço da década, 

destacando na manchete de capa o significativo título Foram anos de medo, 

resistência e LUTA272. Fazendo um trocadilho com a canção “Apesar de 

você”273 de Chico Buarque, o editorial constante na página 2 denunciava o 

silêncio que, engendrado pelo temor das arbitrárias perseguições, torturas e 

assassinatos do período, visava aquietar a classe trabalhadora e garantir a 

manutenção da nefasta política econômica da ditadura. 

‘A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão’, dizia a canção 
do Chico, que a censura, vendo nisso um recado crítico, tirou de circulação, 
depois de o disco ter vendido 150 mil cópias. Um sucesso. Na verdade 
naqueles tempos – 1970-71 – olhava-se de lado para se ter certeza de que não 
havia dedo-duro por perto, antes de cochichar no ouvido do companheiro: ‘A 
coisa tá preta’ (sic!).  

A coisa estava preta (sic!). Na calada da noite, chegavam na casa do 
estudante, do trabalhador. Metralhadora na mão, revólver na cinta e uma 
automática debaixo da camisa, eles começavam a bater, gritando: ‘Onde está 
fulano? Onde está fulano?’. Muitos fulanos morreram. Baleados. Espancados. 
Ou ‘atropelados’, como diziam então os assassinos.  

Certamente os trabalhadores sentiram no seu dia-a-dia o clima desses anos. 
Eram os salários cada vez mais baixos, os sindicatos vazios. O silêncio. Pois, 
na verdade, a ferocidade da repressão, embora dirigida especialmente contra 
os que se atreveram, naquela época, a botar a cabeça de fora, tinha um 
objetivo maior: atemorizar para aquietar a classe trabalhadora.  

Atemorizar e aquietar para manter a política econômica, que escondida sob o 
rótulo de ‘desenvolvimento’, nada mais fez que garantir que o fruto do trabalho 
de milhões fosse convertido em muito dinheiro para alguns, os patrões, é 
claro.274 

 

Todavia, mesmo diante de toda ordem de arbitrariedades repressivas e 

do temor generalizado imposto pela ditadura275, o citado editorial chamava a 

                                                             
272

 10 ANOS de medo, resistência e LUTA (Capa). ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. 

Ano IV, nº 50, Edição Especial, p. 1. Apesar da sede da redação do ABCD Jornal ser na cidade 

de São Bernardo do Campo, este circulava nas cidades de Diadema, Mauá, Osasco, Ribeirão 

Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, São Caetano e São Paulo. 
273

 HOLLANDA, Francisco Buarque. Apesar de Você. Interprete: Chico Buarque de Hollanda. 

São Paulo. 1970. 1 CD. 
274

 FORAM Anos de medo e resistência. ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 

50, Edição Especial, p. 2.    
275

 Na matéria da página 3, da mesma edição especial do ABCD Jornal de dezembro de 1979, 

os autores Sergio Sister e Júlio de Grammont denunciavam, a partir de relatos de 

trabalhadores fabris, a implacável perseguição a que estes eram submetidos pela ditadura: “‘Já 

havia uma inquietação, mas as coisas eram feitas por debaixo do pano’. Greve? ‘Naqueles 

tempos a gente não podia nem falar em greve’, segundo João da Silva. Desde o golpe militar 

de 1964 que a greve já era palavra proibida: a lei 4.330 foi feita para proibir as paralisações de 
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atenção para as resistências cotidianas dos trabalhadores, demonstrando que 

apesar dos anos de terror e medo, estes sempre se mantiveram na luta.  

Foram anos de medo. Mas também de resistência. Dentro das fábricas, os 
trabalhadores reagiam conforme podiam. Era uma ‘operação tartaruga’ aqui, 
uma ‘operação zelo’276 ali, uma pequena sabotagem acolá. Queriam de todo 
jeito que o trabalhador ficasse calado. E a situação obrigava o trabalhador até a 
se calar. Mas ele agia.  

Aos poucos, os trabalhadores foram voltando aos sindicatos, retomando-os das 
mãos dos que aceitavam o jogo do governo. O ‘jogo da verdade’, como dizia 
então o general Garrastazu Médici, mas que era o jogo de uma das ditaduras 
mais ferozes que esta república já viu.  

Depois, veio a luta contra o roubo planejado por Delfim Neto: os famosos 
34,1%  de reajuste de 1973 que o governo escondeu debaixo de números 
manipulados. Depois, vieram as greves, em 1978 e em 1979.277      

 

Ainda segundo o editorial, junto dos trabalhadores fabris, que pela luta 

“voltavam a respirar melhor”278, também outros setores sociais, silenciados pelo 

clima de medo e insegurança dos primeiros anos da ditadura279, “saíram de 

                                                                                                                                                                                   
trabalho; depois em 1978, quando então os trabalhadores já haviam perdido o medo, o governo 

tacou outra lei, proibindo a greve para os bancários, os petroleiros, os caminhoneiros e para 

vários setores que o próprio governo considerou de interesse da segurança nacional. Fora isso, 

havia ainda a Lei de Segurança Nacional, prevendo cadeia para quem paralisasse o trabalho.  

Em 1970 os trabalhadores não tinham esquecido o que acontecera dois anos antes em Osasco 

e em Contagem, onde houve greves seguidas de violenta repressão policial. E ainda estava 

fresquinho o Ato Institucional 5 (AI-5) decretado em dezembro de 1968 para calar toda 

reclamação contra o governo. E à boca pequena falando baixinho e olhando para os lados, os 

trabalhadores ficavam sabendo o que acontecia dentro das prisões: torturas das mais bárbaras 

contra trabalhadores, estudantes, intelectuais, jornalistas e todos aqueles que ousavam se 

organizar e resistir”. SISTER, Sergio; GRAMMONT, Júlio de. Operários eram perseguidos 

como animais. ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 50, Edição Especial, p. 3.   
276

 Segundo outra matéria da mesma edição especial do ABCD Jornal de dezembro de 1979, a 

Operação Zelo seria “outra das formas de protesto e pressão muito utilizada pelos 

trabalhadores. O negócio era fazer uma peça da maneira mais perfeita possível e cuidar da 

máquina, de tal jeito, que o tempo de trabalho efetivo se reduzia muitas vezes pela metade da 

jornada. Em casos de desespero, apareciam casos como o ocorrido na Elmepi, no Rio de 

Janeiro. Foi em 1972. Depois de muito pedir por aumento de salário e pelo fim da poluição 

dentro da fábrica – sem que o patrão quisesse sequer discutir as reivindicações, o pessoal 

passou a quebrar as máquinas”. LUTA pequena, suada, mas diária. ABCD Jornal, São 

Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 50, Edição Especial, p. 4. 
277

 FORAM Anos de medo e resistência. ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 

50, Edição Especial, p. 2. 
278

 Idem, p. 2. 
279

 “Resumindo a história: os primeiros anos da década de 70 foram os anos mais negros (sic!) 

para a classe trabalhadora brasileira. Foi uma época em que as lideranças eram perseguidas 

como se fossem animais. (...) Era uma vida dura: o pior é que havia motivos de sobra para 

reclamação. Além do arrocho salarial, o ritmo da produção crescia, crescia, crescia... era hora 

extra todo dia. Era excesso de trabalho naqueles anos de 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 

1976, 1977, 1978, 1979. E era acidente de trabalho que não acabava mais. ‘As condições de 

trabalho eram quase as mesmas de hoje’, compara Expedito. ‘Salários baixos, péssimas 

condições de trabalho e muita hora extra’”. SISTER, Sergio; GRAMMONT, Júlio de. Operários 
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suas casas”280 para protestar contra a repressão, a opressão e a carestia de 

vida. Cresceram nesse período os movimentos como “os CBAs (Comitês 

Brasileiros pela Anistia), o Movimento do Custo de Vida, dos favelados, 

daqueles enfim que também sentiram o peso da bota”.281 

Concluindo o balanço de uma década marcada pelo medo, mas também 

pela resistência e luta dos trabalhadores, o editorial do ABCD jornal, de 

dezembro de 1979, assinalava de forma contundente que: “Se o passado 

recente pode ensinar alguma coisa é que o trabalhador pode apanhar, ser 

preso, calado, até morto. Mas, a classe trabalhadora, essa governo nenhum 

pode acabar. E a sua força está na sua consciência e na sua união”.282   

 

3.3. Política salarial: índices oficiais, abonos e antecipações salariais. 

 

A política salarial na ditadura cumpriu papel decisivo entre as ofensivas 

do capital contra o trabalho. Tal fora a viga mestra da política econômica que, 

baseada na superexploração do trabalho, visava alavancar a acumulação de 

capital no Brasil.  

Ao analisar toda trajetória desta política no período, Edmilson Costa 

detalha com precisão o que foram seus primeiros passos: “O primeiro 

documento do governo militar estabelecendo critérios específicos para a nova 

política salarial, foi a Circular nº 10, de 19 de junho de 1964, assinada pelo 

Ministro extraordinário para assuntos do Gabinete Civil, Luis Vianna Filho”.283  

Esse documento seria a primeira legislação criada, como uma espécie 

de “código genético” da política salarial do governo militar. Esta consolidava 

uma clara tendência para o conjunto de normas e decretos editados 

posteriormente.  

                                                                                                                                                                                   
eram perseguidos como animais. ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 50, 

Edição Especial, p. 3.   
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 FORAM Anos de medo e resistência. ABCD Jornal, São Bernardo/SP, dez. 1979. Ano IV, nº 

50, Edição Especial, p. 2.    
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 Idem, p. 2.   
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 Idem, p. 2.   
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 COSTA, Edmilson. A Política Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e 

acumulação predatória. São Paulo: Boitempo Editorial, 1997, p. 123. 
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Tendo como diretriz básica a contenção da inflação por meio da política 

salarial, a Circular nº 10 estabelecia a necessidade de imediata reordenação do 

Conselho Nacional de Política Salarial (CNPS), bem como definia que:  

Nenhum reajustamento, revisão ou acordo salarial de caráter coletivo, na área 
do serviço público federal, inclusive nos órgãos de administração centralizada e 
sociedades de economia mista sob jurisdição do governo federal ou a 
entidades a ele vinculadas, ou entidades de economia mista financiada por 
bancos oficiais de investimento seja feito sem prévia audiência do CNPS’284. 
Além dessas orientações, a circular propunha ainda que estivessem 
englobadas nas mesmas empresas privadas ‘subvencionadas pela União’ ou 
concessionária de serviços federais.285 

 

Interessante compreendermos como se desenvolveu inicialmente toda 

estruturação da política salarial na ditadura. Sua implementação se deu com a 

criação do Conselho Nacional de Política Salarial (CNPS) que definiu suas 

funções, estabeleceu como sua prerrogativa o monopólio da arbitragem sobre 

os acordos salariais, institui indicadores de reajustes salariais rígidos, que 

determinavam ‘matematicamente’ o cálculo dos salários com base em índices 

de custo de vida também determinados pelo CNPS. 

Essa política de contenção e arrocho salarial imposta pelo CNPS 

impossibilitava reajustes salariais acima do estipulado pelos indicadores do 

governo militar, atingindo inicialmente os trabalhadores do serviço público e 

das empresas e organismos ligados a esses serviços e posteriormente, a partir 

de 1965, se generalizando para toda a classe trabalhadora. 

A reestruturação produtiva mais clara ao observarmos seus 

mecanismos. Vejamos as alíneas “a” e “b” do artigo 2º da Circular nº 10:  

Art. 2º (...) 

a - O salário reajustado será determinado de modo a igualar o salário real 
médio vigente nos últimos 24 meses, multiplicando a seguir por um coeficiente 
que traduza o aumento da produtividade estimada para o ano anterior, 
acrescido da provisão para compensações de resíduo inflacionário porventura 
admitido na programação financeira do governo; 

b - o salário real médio para efeito do acima disposto será calculado como 
sendo igual à média aritmética dos salários vigentes em cada um dos 24 

                                                             
284

 Diário Oficial da União, seção I, parte I, jun. de 1964 apud COSTA, Edmilson. A Política 

Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e acumulação predatória. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 1997, p. 123. 
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 Idem, p. 123. 
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meses precedentes aos do reajustamento, expresso em moeda de poder 
aquisitivo do mês anterior àquele em que se proceder o reajuste.286 

 

Um reajuste que levava em conta a “média” dos últimos “dois anos”, em 

plena espiral inflacionária, significava uma enorme perda acumulada para os 

trabalhadores. Os preços das mercadorias e serviços reajustados pelo valor de 

pico e os salários pela média dos dois anos anteriores resultava na evidente 

concentração da renda, objetivo almejado pelo Plano de Ação Econômica do 

Governo (PAEG). 

Sob o argumento de garantir que não houvesse disparidade de 

interpretações sobre o tema e que a aplicação de tais diretrizes da política 

salarial seguisse o padrão que interessava ao capital, o governo centralizou as 

decisões sobre a matéria criando o já referido Conselho Nacional de Política 

Salarial (CNPS). Pode-se verificar o teor de tal centralização pelo número de 

Ministérios que compunham o Conselho, todos vinculados à área do trabalho. 

Conforme assinala Costa, cerca de um mês depois da Circular nº 10, o governo 

voltava a definir novos componentes dos órgãos decisórios do conselho, todos 

eles ministros da ditadura: 

Cerca de um mês depois da Circular nº 10, o governo publicou o Decreto nº 
54.018, de 14 de julho de 1964287, que reorganizava o CNPS [Conselho 
Nacional de Política Salarial], passando este a ser composto pelos Ministros da 
Fazenda, Viação e Obras Públicas, Trabalho e Previdência Social, Indústria e 
Comércio, Minas e Energia e Planejamento e Coordenação Econômica, com a 
presidência a ser exercida pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social.  

Este decreto, no que se refere à operacionalidade do reajustamento salarial, 
bem como as recomendações à Justiça do Trabalho e aos governos estaduais 
e municipais, praticamente mantinha o mesmo teor da Circular nº 10. A única 
novidade era a própria reorganização do CNPS e sua transformação em órgão 
definidor da política salarial no País.288  

Em 1º de setembro de 1964, o governo “voltava a definir novos 

parâmetros para o cálculo do salário médio, mediante o Decreto 54.228”.289  

                                                             
286

 Diário Oficial da União, seção I, parte I, junho de 1964. apud COSTA, Edmilson. A Política 

Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e acumulação predatória. São Paulo: 

Boitempo Editorial, 1997, p. 124. 
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 Cf. BRASIL. Decreto-Lei nº 54.018, de 14 de julho de 1964. Reorganiza o Conselho 

Nacional de Política Salarial, estabelece normas sobre a política salarial do Governo e dá 
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54018-64. Acesso em: 14 mar. 2012.  
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O citado decreto dispunha sobre as faculdades arbitrais do Conselho 

Nacional de Política Salarial (CNPS), atribuindo-lhe competências para decidir 

sobre a produtividade do trabalho, sobre as distorções de salários, entre outras 

disposições. Tal decreto serviria para ganhar tempo e não criar muitas 

oposições, para que assim a ditadura pudesse, de forma suave, estender as 

mesmas diretrizes da política salarial do setor público para o setor privado. 

Essa extensão dar-se-ia com a Lei 4.725, de 13 de julho de 1965290, que 

estabeleceria novas normas para o processo dos dissídios coletivos. O 

governo, assinala Costa, 

resolveu endurecer ainda mais a política salarial, estendendo também para as 
empresas privadas (ou seja, para o conjunto dos assalariados) os mesmos 
mecanismos já implementados na área pública, mediante o envio ao 
Congresso do Projeto 7/65, depois transformado na Lei 4.725, de 13 de julho 
de 1965. Completava-se assim, o cerco iniciado com a Circular nº 10.   

A Lei 4.725, além de estender para os assalariados do setor privado a política 
salarial, simplificava a fórmula do reajuste ao definir que este seria 
correspondente à reconstituição do salário real médio dos últimos 24 meses 
anteriores ao último acordo ou sentença normativa. A lei não mencionava o 
resíduo inflacionário, mas estabelecia que o reajuste levasse em conta as 
seguintes situações:  

a) Repercussões dos reajustamentos salariais na comunidade e na economia 
nacional; 

b) Adequação do reajuste às necessidades mínimas de sobrevivência dos 
assalariados e suas famílias.291  

 

A Lei 4.725/65 retirava, portanto, o resíduo inflacionário e deixava aberta 

a possibilidade de questionamento dos eventuais índices de produtividade que 

porventura viessem a agregar o cálculo. 

Mesmo antes da oficialização da referida lei para o setor privado, a 

Folha Bancária divulgou, em maio de 1965, um estudo do Dieese sobre o custo 

de vida que, tomando por base o salário mínimo que deveria ter sido de 

Cr$133.489, chamava a atenção para a intensa depreciação salarial.292 
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 BRASIL. Lei 4.725 de 13 de julho de 1965. Estabelece normas para o processo dos 
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A aludida ração abrange ‘o necessário para que nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Guanabara; um indivíduo adulto 
obtenha 3.457,85 calorias diariamente, mínimo indispensável para se manter 
em condições produtivas. (...) A soma dos itens alimentação e habitação (que 
correspondem a 43 e 33 por cento do total dos gastos estabelecidos pelas leis 
que decretaram o salário mínimo para o Estado de São Paulo), alcança Cr$ 
101.458. Por extrapolação pode-se calcular que a soma dos gastos essenciais 
de uma família a ser coberta pelo salário mínimo seria de Cr$133.498, sem 
contar os descontos legais para a previdência social e outros gastos não 
previstos na lei, como recreação e cultura.293 

 

Com o custo de vida estimado em Cr$133.498 e o salário mínimo 

definido pelo governo em Cr$101.458, ficava claro o arrocho salarial. A Tabela 

inserida na citada matéria da Folha Bancária e reproduzida abaixo (Ver Tabela 

3), detalha bem a diferença do custo de vida entre os anos de 1964 e 1966, 

denunciando o evidente rebaixamento salarial. 

 

Tabela 3 – Tabela que denuncia o diferencial do custo de vida entre 1964 e 1966. 

Abril de 1964 Outubro de 1966 Percentagem de 
aumento 

Açúcar kg. Cr$ 110 Cr$ 330 300% 

Arroz kg. Cr$ 250 Cr$ 800 320% 

Banha kg. Cr$ 400 Cr$ 1.100 275% 

Batata kg. Cr$ 100 Cr$ 400 400% 

Café kg. Cr$ 90 Cr$ 400 444,44% 

Carne kg. Cr$ 590 Cr$ 2.600 440% 

Feijão kg. Cr$ 190 Cr$ 700 368,42% 

Óleo litro Cr$ 380 Cr$ 1.400 368,4% 

Leite Ninho Cr$ 370 Cr$ 1.800 486,4% 

Pão kg Cr$ 130 Cr$ 400 376,9% 

Sabão pedaço Cr$ 60 Cr$ 200 33,3% 

Margarina lata Cr$ 220 Cr$ 570 272,7% 

Leite litro Cr$ 80 Cr$ 280 350% 

Fonte: DIEESE realiza seu 1º estudo: mínimo deveria ser de 133.489. Folha Bancária. Ano 

XXXIX, nº 274, mai. de 1965, p. 1. 

                                                                                                                                                                                   
mínimo deveria ser de 133.489. Folha Bancária. Ano XXXIX, nº 274, mai. de 1965, p. 1. A 

referência ao primeiro estudo relaciona-se ao fechamento o Dieese pelos militares logo da 

instauração do golpe. Este é o primeiro estudo realizado logo após sua reabertura. 
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 DIEESE realiza seu 1º estudo: mínimo deveria ser de 133.489. Folha Bancária. Ano XXXIX, 
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Como se vê eram altíssimos os percentuais de aumentos de preços, em 

média de 300% para bens de primeira necessidade, bens que basicamente 

referiam-se à alimentação.  

A Folha Bancária, ao fazer essa importante referência em relação à 

histórica indexação dos salários  ao salário mínimo no Brasil, demonstrava uma 

vez mais que a superexploração do trabalho era uma característica marcante 

da entificação do capitalismo brasileiro.  

Os estudos do Dieese referiam-se à lei do salário mínimo que 

determinava que os salários nacionais deveriam ser calculados com base no 

mínimo essencial, mínimo estipulado pela denominada “ração-tipo desde a lei 

de 1936 que criou as comissões de salário mínimo e definiu a referida ração 

baseando-se em valores calóricos, energéticos, para manter vivo o trabalhador 

para que possa estar no dia seguinte de volta ao trabalho. 

O estudo acima citado mostra que o mínimo não estava acompanhando 

nem mesmo os custos mais básicos de alimentação e habitação, e ressalta 

ainda a ausência, no cálculo, dos descontos da previdência que eram de 8% do 

salário, descontado diretamente da folha de pagamento do trabalhador. 

 A assistência em diversas áreas sociais passou a ser o centro das 

atenções no período. Não foi coincidência as páginas da Folha Bancária, ao 

longo dos anos de 1964-1966, denunciarem o confisco do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Bancários – o IAPB, responsável pela 

previdência e assistência médica dos trabalhadores. Processo que ocorreu 

depois da proposta de unificação dos IAPs [Institutos de Aposentadorias e 

Pensões de diversas categorias de trabalhadores] e a criação do Ministério da 

Previdência Social e o Instituto Nacional de Previdência Social – o INPS; contra 

o qual os bancários mobilizaram a classe para a resistência a esse processo.294 
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Sob esta política salarial, a Folha Bancária traz a reivindicação de abono 

de 30% para cobrir despesas que os salários não cobririam já em 1965. A 

chamada da matéria era: “Abono de Março: a categoria repele desculpas de 

bancos”.295 

Nesta mesma edição o jornal denunciou o arrocho salarial imposto pelo 

plano econômico do governo. Assim, anunciou: Repulsa à mensagem 

presidencial que congela salários. 

Em reunião realizada na Guanabara, no dia 15 último, todas as confederações 
e federações de trabalhadores – inclusive a CONTEC, tomaram posição contra 
a mensagem presidencial de número onze, que visa a enquadrar no CNPS, as 
decisões dos tribunais regionais do Trabalho. As entidades ali reunidas 
chegaram a conclusão, depois de analisar item por item do referido diploma, 
que o governo pretende interferir no poder da Justiça do Trabalho com o 
objetivo de alcançar o congelamento dos reajustamentos salariais vindouros296.  

 

Consolidando a linha de contenção dos salários, a lei 4.725, de 13 de 

julho de 1965297, chegava ao ponto de estabelecer que não fosse concedido 

aumento salarial “se a empresa se encontrar em regime deficitário” (alínea c) e 

fixava ainda que esses critérios de reajustes teriam validade por três anos. No 

artigo 12, o governo completava o cerco aos trabalhadores: 

‘Nenhum reajustamento de salário será homologado ou determinado pela 
Justiça do Trabalho antes de decorrido um ano do último acordo ou dissídio 
coletivo, não sendo possível a inclusão de cláusula de antecipação do aumento 
salarial durante o prazo de vigência da sentença normativa’.298 

 

Ou seja, se a empresa estivesse em condições deficitárias ainda haveria 

a prerrogativa de alegar esse fato para evitar os reajustes nos dissídios. 

Através da alínea c, a lei fixava que esses critérios de reajustes teriam validade 

por três anos.  

                                                                                                                                                                                   
dê esclarecimento público.” GOVERNO trama contra IAPS. Folha Bancária. Ano XL, nº 290, 

out. de 1966, p. 2.
 

295
 ABONO de Março: a categoria repele desculpas de bancos. Folha Bancária. Ano XXXIX, nº 

275, jun. de 1965, p.1. 
296

 REPULSA à mensagem presidencial que congela salários.Folha Bancária. Ano XXXIX, nº 

275, jun. de 1965, p.1. 
297

 BRASIL. Lei 4.725 de 13 de julho de 1965. Estabelece normas para o processo dos 

dissídios coletivos, e dá outras providências.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

03/leis/ 1950-1969/L4725.htm. Acesso em: 16 ago. 2012. 
298

 COSTA, Edmilson. A Política Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e 

acumulação predatória. São Paulo: Boitempo Editorial, 1997, p. 127. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil%2003/leis/
http://www.planalto.gov.br/ccivil%2003/leis/


120 
 

Evitava-se, com isso, o enfrentamento com os trabalhadores por prazo 

maior e criavam-se, dessa forma, argumentos para os empresários não 

concederem aumentos acima do estipulado pelo Conselho de Política Salarial, 

bem como antecipações salariais. 

No que concerne à crítica dos trabalhadores à política salarial do Plano 

de Ação Econômica do governo (PAEG), a Folha Bancária, de junho de 1965, 

publica um lúcido artigo do professor Antônio Dias Leite Jr, donde há uma dura 

crítica ao referido programa:  

Na emergência de qualquer crise, ampara-se o capital das empresas. (...) 
Como efeito lógico da espiral inflacionária do país, estatuiu-se a taxa de 
correção monetária. Correção, porém, que não atingiu os salários fixos, como 
se sobre estes não recaísse – embora designem eles o grande mercado de 
consumo – a principal força dessa inflação. A chocante unilateralidade dessa 
medida redunda em efeitos econômicos profundos, gerando o desestímulo, o 
desinteresse, com sérios prejuízos a própria produção nacional.299 

 

A crítica do professor questionava a aplicação da correção monetária, 

que não corrigia os salários, mas apenas as aplicações financeiras. Na mesma 

matéria, o professor realçaria ainda o que considerava ser “as verdadeiras 

causas inflacionárias”, divergindo das usuais interpretações do período de que 

os salários seriam os “verdadeiros” responsáveis pelo de aumentos de preços. 

Publicada ainda sob intervenção na Folha Bancária (a publicação é de junho de 

1965 e as eleições sindicais ocorreram em agosto do mesmo ano), 

curiosamente emergem alguns aspectos relevantes à explicação do processo 

inflacionário no período da ditadura.  

Não é difícil demonstrar a verdade de nossas afirmativas [qual seja - da 
exclusão dos interesses dos trabalhadores do PAEG]. Basta citar exemplos 
frisantes: 1º) A favor do Governo instituiu-se a correção monetária, que 
equivale a uma verdadeira escala móvel de impostos e débitos com índices de 
correção que preservavam a incidência tributária real; 2º) Impôs-se a elevação 
das taxas dos impostos, efetuou-se o rebaixamento dos índices mínimos dos 
rendimentos tributáveis; estabeleceu-se o empréstimo compulsório progressivo 
sobre ordenados superiores a Cr$600.000.300  

 

Os fatores de explicação do processo inflacionário se assentariam, 

portanto, na própria estrutura da política econômica da ditadura. Um deles, 
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apontado pelo Prof. Antônio Dias leite Jr., seria a elevação da carga tributária 

em favor do governo, que derivada da instituição da correção monetária aos 

impostos e elevação dos mesmos e do rebaixamento dos índices mínimos de 

rendimentos tributáveis, contribuiria sobremaneira para o recrudescimento 

inflacionário. Ao aplicar a correção monetária sobre os impostos, os tributos 

manter-se-iam ascendentes em conformidade com a inflação e em 

descompasso com o próprio reajuste salarial, já que este não acompanharia o 

mesmo aumento de preços.  

3º) Operou-se a supressão do câmbio especial para o trigo, o petróleo, etc, 
com o fito de eliminar-se toda sorte de subsídios, de tal modo que o custo dos 
produtos essenciais e de serviços indispensáveis se elevaram sensivelmente 
em poucos meses; 4º) promoveu-se a correção dos índices de elevação dos 
aluguéis.301  

 

Além do reajuste dos aluguéis, fundamental para os trabalhadores, outro 

fator importante, como podemos observar na argumentação do professor, foi a 

supressão de subsídios e elevação de tarifas públicas, o que provocava fortes 

pressões inflacionárias, principalmente às relativas aos insumos básicos de 

reprodução da classe trabalhadora como os apontados pelo professor na Folha 

Bancária. Juntamente com esta questão temos de apontar o fato de uma maior 

participação do próprio capital estrangeiro nas empresas estatais brasileiras, o 

que passou a pressionar o estado para reduzir subsídios à economia e reiterar 

o aumento dos preços.  

5º) atualizou-se o valor do ativo e patrimônio das empresas com sua 
incorporação ao capital social das mesmas, em benefício de seus acionistas 
favorecendo efetivamente a capitalização das empresas; 6º) Oferece-se, agora, 
ampliação dos limites de crédito nos bancos oficiais, preferência no redesconto 
de títulos do Banco do Brasil, estímulos fiscais e fundos especiais para 
aumento do capital de giro de empresas que se inscrevem de acordo com a 
portaria nº71;  

 

A capitalização das empresas foi favorecida não somente pela 

reavaliação dos seus ativos, mas sobretudo pela política creditícia que, 

mediante  títulos públicos, estímulos fiscais e fundos especiais, financiou o 

capital de giro das empresas. 

                                                             
301

 O PROGRAMA de Ação Econômica do Governo, a Crítica do Prof. Antônio Dias Leite Jr. e 

os Trabalhadores. Folha Bancária. Ano XXXIX, nº 275, jun. de 1965, p. 2. 



122 
 

7º) A Resolução nº1 do Banco Central da República estabelece o subsídio 
indireto ao instituir um esquema de financiamento para aquisição de bens de 
consumo duráveis, bem como veículos automotores, sem correção monetária; 
8º) Revela a imprensa diária que o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda considera a 
correção monetária para as vendas a prazo como necessária à progressiva 
estabilização.302  

 

O financiamento do departamento de bens de consumo duráveis, como 

podemos notar, também foi um fator decisivo da inflação. Tudo em 

consonância com a parceria entre o estado brasileiro e as corporações 

multinacionais produtoras nesse setor. 

9º) Elaborou o Governo, a pretexto de regulamentar o §2º do Art. 123 da 
Constituição Federal, anteprojeto que estabelece normas salariais, 
condicionando a Justiça do Trabalho ao Conselho Nacional de Política Salarial, 
no julgamento dos dissídios coletivos e, também na homologação dos acordos 
salariais. Em contrapartida, para os trabalhadores veio a proibição do reajuste 
salarial aos 6 meses e foi obstruída a tramitação do projeto que estabelece a 
correção salarial com base na elevação do custo de vida. A fixação do novo 
salário foi feita muito abaixo da taxa de inflação com predisposição para não se 
admitir sua revisão antes de 1967, embora o índice do custo de vida elaborado 
pela Fundação Getúlio Vargas tenha revelado apenas até abril de 1965, um 
aumento de 23,7% - quase igual à taxa prevista pelo PAEG para o ano todo.303    

 

Em contrapartida, ao favorecimento das empresas, aos trabalhadores 

ficou definido o congelamento salarial como forma de combate ao aumento de 

preços. 

A crítica do professor aponta, portanto, outros fatores para explicar o 

processo inflacionário e questiona a posição do PAEG. 

É a ortodoxia anti-inflacionária condenando o salário como principal fator de 
inflação, esquecendo-se de que os trabalhadores já vinham, há anos, sofrendo 
redução de salários real e nominal, mal ganhando para atender às 
necessidades básicas e, portanto, sem capacidade de poupança e sem renda a 
transferir, do consumo para os setores de produção, de sorte que o advento de 
uma tal política salarial não lhes confere condições de sobrevivência no 
período de crise que se diz antecederá a prometida retomada de 
desenvolvimento.304 

 

De fato, essa ideologia de uma inflação de demanda foi largamente 

utilizada na ditadura para legitimar a superexploração do trabalho. Como 
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expressão da crise, a chamada - estagflação, o professor Dias Leite assinalava 

ainda, 

Assim, o que se vê, de imediato, é a crise que aí está, pois a retração de 
negócios e do emprego, e em consequência, o menor volume da receita 
pública, não provocará uma reação em cadeia: não levará o país a uma crise 
muito mais grave de inflação sem desenvolvimento?305 

 

Ao denunciar que os interesses do PAEG não contemplavam os 

trabalhadores, a Folha Bancária assinala que os próprios interventores que 

apoiaram o golpe, se mostravam descontentes com esse encaminhamento.  

O que pretendemos, pois, o equilíbrio, a equanimidade de tratamento. É 
sermos considerados no programa econômico governamental, como 
trabalhadores, como indiscutível força produtiva. Como se isto por si só, já não 
identificasse, insofismavelmente, o nenhum interesse pela classe trabalhadora 
do país, aí está a realidade dos fatos, clara, límpida, visível, se os subversivos 
e corruptos perderam, como era devido, a posição de comando no movimento 
sindical brasileiro, os que colaboraram com a revolução e hoje em seu nome, 
conduzem os sindicatos, não são ouvidos em seus reclamos, não tem 
condições para, democraticamente, prestar o seu depoimento e emprestar sua 
colaboração.306 

 

Assim, os próprios agentes da ditadura, ou seja, os interventores se 

pronunciavam insatisfeitos com o PAEG. Citam a saída de correntes sindicais 

anteriores, mais atreladas ao partido comunista e, a entrada daqueles que 

colaboraram com a revolução307e, que aguardavam maior reconhecimento de 

seus interesses. 

A Folha Bancária em seu editorial intitulado Aos bancários, aos 

trabalhadores e ao povo em geral, também em junho de 1965, fala sobre as 

condições salariais dos bancários e desmistificam a ideia de que estes seriam 

uma fração privilegiada da classe trabalhadora recebendo salários mais 

elevados em relação à classe trabalhadora como um todo. 

É falsa, como se vê, a interpretação de que os bancários obtiveram vantagens 
salariais superiores às das demais categorias de trabalhadores. As propaladas 
pressões sofridas pelos bancos, por parte das organizações sindicais e 
esquerdistas somente prejuízos nos causaram, pois enquanto os bancos eram 
os maiores beneficiários da inflação, os bancários sofriam redução de salário 
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real e nominal. Como exemplo, permitimo-nos mencionar em 1951 o salário 
inicial de um funcionário de carreira do Banco do Brasil era superior a 4 
salários mínimos e hoje, depois de 14 anos de consecutivos aumentos salariais  
equivale, a aproximadamente 2 salários mínimos.308 

 

Na citação acima, a junta governativa critica os dirigentes sindicais mais 

ligados ao partido comunista, é certo, denunciam o rebaixamento salarial, 

porém com o limite de não apontar essa característica como própria da 

organização do padrão de acumulação no Brasil.  

Como dito anteriormente, a crise, a recessão que assolava os 

trabalhadores se agravava. Como a Folha Bancária salientava, Não é possível, 

porém permanecer esse estado de coisas. E, em agosto são anunciadas as 

eleições no sindicato dos bancários. “Assim, é com grande júbilo que 

comunicamos o fim da intervenção no nosso órgão de classe, depois de quase 

um ano e meio que viveu em tal regime”.309 

Aparentemente a intervenção no sindicato havia acabado. De fato foi 

eleita uma diretoria, mas não há como dizer que a influência da ditadura não 

tenha se manifestado nas lutas sindicais, inclusive porque apesar do Sindicato 

de Bancários de São Paulo não ter uma Junta Interventora, estava cercado 

pelo bonapartismo, seja em suas reivindicações, seja na articulação com as 

federações, confederações ou outros sindicatos que estavam sob intervenção 

militar, o que dificultava a articulação dos trabalhadores. 

Uma forma de tentar reduzir as perdas salariais eram os recursos 

impetrados pelos trabalhadores bancários questionando os índices oficiais e 

alegando a inconstitucionalidade da lei 4.725 que dispõe sobre a política 

salarial. Mais uma vez esses trabalhadores vão buscar nas formas 

institucionais, disputar forças com a política econômica da ditadura. Claro que 

não podemos ignorar a perseguição e violência posta diretamente nas relações 

cotidianas, nas relações de produção, e que evidenciavam também o 

bonapartismo do estado brasileiro, mas importa reconhecer a posição politicista 
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dos trabalhadores no encaminhamento e na forma da luta contra a política 

salarial.  

Os abonos e antecipações salariais tornaram-se comuns, portanto, como 

uma estratégia de burlar os aumentos de salários, não incorporando essa 

remuneração no piso salarial e não alterando a política salarial de reajustes 

com base na média dos últimos 24 meses, deixando aí, ao trabalhador, perdas 

acumuladas. 

O abono não era considerado uma remuneração habitual, ou seja, o 

abono passava a integrar o ordenado, mas não participava do piso sobre o qual 

incidia o percentual de reajuste salarial. Os reajustes não eram capazes de dar 

conta dos aumentos constantes no custo de vida. Além disso, esses abonos 

eram logo adiante, descontados dos salários, o que agravava a situação dos 

trabalhadores.  

Desde o ano de 1964 encontramos cláusulas pertinentes aos abonos 

inscritas nos Contratos Coletivos de Trabalho. Em 1965, por exemplo, em seu 

parágrafo segundo, o acordo coletivo estabelece: “O aumento previsto nessa 

cláusula não incidirá sobre o abono de (10.000 dez mil cruzeiros), concedido na 

cláusula quarta [cláusula que define 30% de aumento para a categoria 

bancária] do contrato anterior”.310  

Vários foram os recursos judiciais contestando os índices de reajustes 

resultantes de acordos entre os interventores e os bancos, ou ainda, mais 

adiante, com os Sindicato dos Bancos.311 Os recursos pedem esclarecimentos 

sobre os critérios de aferição dos índices, uma vez que, segundo eles, 

distanciavam-se dos aumentos do custo de vida divulgados pela Prefeitura do 

Município da Capital [São Paulo]. 
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 CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO. São Paulo, 20 de Dezembro de 1965. CEDOC – 

Sindicato dos Bancários de São Paulo. Caixa Acordo Coletivo 1945-1980. (Mimeo) 
311

 Até 1967, os bancários faziam acordos de trabalho. A partir da formação do sindicato 

patronal dos bancos, as negociações passaram a ser feitas na forma de Convenção Coletiva 

de Trabalho. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, foi constituída em 9 de novembro 

de 1967. Segundo site oficial da entidade, “Foi fundada em 1967, na cidade de São Paulo, com 

o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas relações com a sociedade e contribuir 

para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País”. Para ver mais sobre a 

trajetória da FEBRABAN e da FENABAN acesse o site http://www.febraban.org.br/febraban 

.asp?id_pagina=35. Acesso em: 11 out. 2011.  

http://www.febraban.org.br/febraban%20.asp?id_pagina=35
http://www.febraban.org.br/febraban%20.asp?id_pagina=35


126 
 

Assim, o recurso dos bancários tentando rever o índice de reajuste em 

1965 dizia, 

Exmo. Sr. Dr. Juiz Presidente do E. Tribunal Regional do Trabalho – 2ª região. 
Dizem os Sindicatos dos Empregados em Estabelecimentos Bancários (...) 
perante esse tribunal, processo TRT-SP- 238/65-A, que por não conformarem, 
data vênia, com o v. acórdão nº 4285/65, na parte em que deixou de acolher a 
preliminar de inconstitucionalidade de dispositivos da lei 4725312, e, ainda, 
resolveu fixar o reajuste salarial para a categoria profissional dos bancários não 
em 80%, mas apenas em 45%, autorizando ainda, a compensação do abono 
de Cr$10.000 concedido antes do período da vigência do aumento anterior (...), 
respeitosamente e com fundamento no art. 895, alínea b, da CLT, vem recorrer 
dessa parte do julgado, interpondo, dentro do prazo legal, para o Tribunal 
Superior do Trabalho, o competente recurso ordinário, nos termos das inclusas 
razões.313 

 

Aqui o recurso judicial, Acórdão nº 4285/65 de Dezembro de 1965, 

acusa o índice oficial de reajuste salarial de rebaixar o salário dos 

trabalhadores, evidenciando mais uma vez o questionamento dos 

trabalhadores contra a política econômica do governo. 

Reiterando a superexploração do trabalho através da política salarial, em 

1966, o governo proibiu ainda qualquer aumento acima do estipulado pelos 

índices do CNPS, sob pena de crime fiscal. 

Como algumas categorias tinham conseguido burlar a chamada disciplina 
salarial, o governo resolveu editar novas medidas complementares para evitar 
‘vazamentos’ indesejáveis. Nessa filosofia enquadrava-se o Decreto-Lei nº 15, 
de 29 de julho de 1966314, pelo qual o Poder Executivo avocava para si a 
fixação e publicação mensal dos índices para a reconstituição do salário médio 
real dos trabalhadores, ressaltando ainda que o CNPS não autorizaria reajuste 
superior aos definidos pelos critérios governamentais.315 
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 BRASIL. Lei 4.725 de 13 de julho de 1965. Estabelece normas para o processo dos 

dissídios coletivos, e dá outras providências.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/leis/1950-1969/L4725.htm. Acesso em: 16 ago. 2012. A citada lei refere-se à adequação 

do reajuste às necessidades mínimas de sobrevivência do assalariado e de sua família. 

Ademais, trata ainda da incorporação da produtividade no salário.  
313

 RECURSO ORDINÁRIO. TRT-SP- 238/65-A – Acórdão nº 4285/65. São Paulo, 26 de 

Dezembro de 1965. CEDOC – Sindicato dos Bancários de São Paulo. Caixa Acordo Coletivo 

1945-1980. (Mimeo). 
314

 Cf. BRASIL. Decreto-Lei nº 15, de 29 de julho de 1966. Estabelece normas e critérios para 

uniformização dos reajustes salariais e dá outras providências. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-15-29-julho-1966-375802-

norma-pe.html. Acesso em: 18 ago. 2012. 
315

 COSTA, Edmilson. A Política Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e 

acumulação predatória. São Paulo: Boitempo Editorial, 1997, p. 128. 

http://www.planalto/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-15-29-julho-1966-375802-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1960-1969/decreto-lei-15-29-julho-1966-375802-norma-pe.html


127 
 

Os vazamentos indesejáveis de que cita o autor, dizem respeito aos 

reajustes salariais acima do estipulado pelo CNPS, e que eventualmente 

permitissem a recomposição do poder aquisitivo, elemento alegado pelo 

governo como principal causa inflacionária. Além disso, estava o CNPS 

questionando outros índices como, por exemplo, o divulgado pela Prefeitura do 

Município da Capital, por quaisquer câmaras municipais ou outros órgãos. 

Veja-se o CNPS avocava a si o monopólio da aferição dos índices. Edmilson 

Costa ressalta ainda, 

No artigo 10º, o governo endurecia ainda mais o arrocho salarial, ao equiparar 
a crime fiscal a violação da legislação salarial, além de vetar qualquer reajuste, 
mesmo sob forma de abono ou reclassificação, antes de um ano do último 
acordo. Contraditoriamente, no entanto (quem sabe para salvar as aparências) 
definia que qualquer reajuste, voluntário ou compulsório, seria compensado no 
acordo ou dissídio coletivo. 

Com essa medida, o governo mudava a base de cálculo, enquadrava a Justiça 
do Trabalho e, indiretamente, ameaçava eventuais empresários que 
concedessem reajustes acima do piso governamental. Isso fez com que muitos 
empresários, alegando a necessidade de não violar a legislação, deixassem de 
negociar com os sindicatos reajustes acima do rígido patamar estabelecido 
pelas autoridades militares.316 

 

Então, ainda em 1966, houve o retorno do resíduo inflacionário e da 

produtividade como fatores para o reajuste salarial, mas de forma ampla e 

aberta ao entendimento dos tribunais arbitrais. Os tribunais poderiam rever 

distorções, invalidar reajustes em casos específicos, como por exemplo, de 

empresas deficitárias. Como vimos pela Alínea C, já na lei 4.725 de 1965. 

Esse processo consolidou-se com o Decreto nº17 que foi editado em 22 

de agosto de 1966 e determinava o retorno do resíduo inflacionário. Então, 

“Além disso, atenuava também o processo de compensação de eventuais 

aumentos salariais, ao estabelecer que aumentos decorrentes do término de 

aprendizagem, promoção, transferência ou equiparação salarial não seriam 

descontados”.317 Dessa forma os abonos e antecipações apesar de 

controvertidos pela legislação, faziam-se presentes na prática. 

                                                             
316

 Dieese, 10 anos de Política Salarial, p. 16 apud COSTA, Edmilson. A Política Salarial no 

Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e acumulação predatória. São Paulo: Boitempo 

Editorial, 1997, p. 128. 
317

 COSTA, Edmilson. A Política Salarial no Brasil 1964-1985: 21 anos de arrocho salarial e 

acumulação predatória. São Paulo: Boitempo Editorial, 1997, p. 129. 



128 
 

Os trabalhadores articularam uma campanha de mobilização da classe 

para enfrentar essas ofensivas da política salarial. Essa mobilização teve 

repercussão na VI Convenção Estadual de Bancários Paulistas. 

Em São Paulo, a liderança, dentro da política de unidade nacional, optou, de 
início, por entendimentos amigáveis para ‘demonstração de cooperação com a 
política do país’318. Já em 1966, a VI Convenção Estadual dos Bancários 
Paulistas aprovou uma tese propondo ‘um amplo debate intersindical para 
elaborar ante-projeto de lei capaz de estabelecer a normalidade dos dissídios 
salariais dos trabalhadores’. Criticaram também o abuso intervencionista da lei 
dos dissídios coletivos e a limitação das reivindicações dos trabalhadores. A 
partir de então, junto aos demais trabalhadores, iniciou-se uma intensa 
mobilização contra o arrocho salarial, mas nenhum projeto substituto chegou a 
ser concretizado pelos trabalhadores.319 

 

 Os trabalhadores passaram a fazer um amplo debate intersindical e se 

organizar contra a política salarial. O que desembocaria, mais adiante, na 

formação do Movimento Intersindical Anti-Arrocho - o MIA. 

 Em 1966, como apontamos anteriormente, no item sobre Intervenções e 

a Lei de Greve, houve uma greve bancária no Sul, decretada em Porto Alegre 

em 13 de novembro de 1966, e reivindicava o cumprimento do projeto o 

pagamento de 38% adquirido em recurso sentenciado pela justiça do trabalho e 

não pago pelos banqueiros. 

Na mesma edição de novembro de 1966 a Folha Bancária publica os 

resultados da Campanha Salarial de 1966, “A tabelinha do governo de 30% 

prevaleceu para todos os trabalhadores, este ano, inclusive para nós, os 

bancários, os primeiros a enfrentar as leis anti-salários do governo Castello 

Branco. Depois dessa ‘rasteira’ evidentemente que não restará outra saída aos 

trabalhadores senão manter a luta pela derrubada das leis de arrocho 

salarial”.320 

Os trabalhadores perceberam que não haveria negociação e partiram 

para a luta pela derrubada da legislação. O jornal de novembro aponta ainda a 

aplicação da correção monetária nos casos de salários atrasados e 
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indenizações trabalhistas como forma de conter os conflitos com os 

trabalhadores. 

O Marechal Castello Branco assinou, finalmente, decreto-lei dispondo de 
correção monetária nos salários atrasados e indenizações trabalhistas, 
pleiteadas na Justiça do Trabalho. Desde o início de 1965, que os políticos 
governistas propalaram aos quatro cantos o propósito de apresentarem 
projetos na Câmara sobre a matéria. Aliás, os projetos chegaram a ser 
apresentados, mas a Câmara não os apreciou nem o Marechal-Presidente se 
manifestou sobre o assunto. Agora porem inesperadamente, o governo deu 
uma notícia agradável aos trabalhadores, tornando lei a aplicação da correção 
monetária também nos salários, pois essa correção já é aplicada nos impostos, 
aluguel de casa, etc.321 

 

Esta ação do governo, a aplicação da correção monetária nas 

indenizações trabalhistas era uma forma de amainar conflitos provenientes do 

volume de falências do período. “Considerando que algumas empresas tem 

chegado ao abuso da cessação de suas atividades, sem qualquer forma 

jurídica, deixando os empregados sem o mais simples meio de subsistência e 

na expectativa de soluções sempre demoradas. (...) Considerando  que as 

tensões sociais, daí resultantes afetam necessariamente a segurança 

nacional”.322 Como podemos observar, essa medida intentava amortecer os 

conflitos da avassaladora concentração em processo. 

 Em síntese, a política salarial que se colocava entre 1964 e 1967 estava 

alicerçada em três pilares. “Ao longo de 1964/67 a fórmula básica de 

recomposição do poder de compra dos salários envolvia três instrumentos 

fundamentais: o reajuste pela média dos últimos 24 meses; o resíduo 

inflacionário; e a taxa de produtividade”.323 

Em relação à recomposição pela média dos últimos 24 meses, nas 

diretrizes do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 

Justificava-se a nova fórmula de reajuste salarial com o seguinte argumento: “O 
critério programado difere substancialmente do método usual de se calcular os 
reajustamentos de modo a repor – no momento de revisão – o poder aquisitivo 
dos salários num instante escolhido do passado. Esse método (o anterior – EC) 
peca obviamente pela arbitrariedade de origem e pode levar aos mais variados 
resultados, conforme o ponto do passado que se tome por base para o cálculo 
de reajuste. Sua aplicação indiscriminada tem dado margem a uma política 
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salarial distorcida e virtualmente incompatível com qualquer esforço de 
estabilização de preços”.324 O documento acrescentava ainda que a política em 
execução não apenas recompunha realisticamente o poder de compra dos 
salários como os defendia contra eventuais aumentos de preços futuros, 
mediante o resíduo inflacionário.325 

 

A discussão acerca do cálculo dava-se em torno do momento da 

aferição. O que Edmilson chama – arbitrariedade de origem. Segundo ele, 

conforme o ponto que se tome do passado para efeito da aferição, os 

resultados variam.  A média dos últimos 24 meses acumulava perdas, os 

trabalhadores questionavam que o aumento de preços baseava-se no valor de 

pico e o dos salários pela média. 

Só para termos uma visualização mais clara dos desdobramentos dessa 

metodologia de aferição do reajuste salarial, alguns anos adiante, o próprio 

ministro Mario Henrique Simonsen, na Comissão Parlamentar de Inquérito dos 

Salários, declarava abertamente quais eram os objetivos da política salarial ao 

longo da ditadura, alertando os investidores internacionais das vantagens dos 

investimentos, já que no Brasil o reajuste salarial é um cálculo matemático e 

não ‘oferece perigo’ aos investimentos. Segundo o ministro: 

a) Numa conjuntura inflacionária, os salários reais de cada grupo social oscilam 
fortemente entre picos e vales, devido à combinação de altas contínuas de 
preço com ajustes descontínuos de salários; 

b) O que o sistema econômico efetivamente sancionou não foi o salário real de 
pico alcançado apenas no momento de reajustamento, mas o salário real 
médio, observado no período de constância do salário nominal; 

c) Nessas condições, o objetivo a alcançar deveria ser o da estabilização pela 
média e não pelo pico, já que este último objetivo seria incompatível com a 
preservação da taxa de poupança e com o combate à inflação.326 

 

Sob essas alegações o arrocho salarial foi legitimado pela política 

econômica. Sob o argumento de gerar aumento de preços, os salários foram 

arrochados duramente. Os salários não foram reajustados acompanhando o 

valor de pico do aumento do custo de vida. O salário fora calculado pela média 
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nominal e de um longo período de ‘altas taxas inflacionárias’ o que provocava 

uma verdadeira corrosão da renda do trabalhador. 

Esse arrocho é demonstrado pela Folha Bancária em artigo publicado, 

As razões do estômago, escrita por Carlos Clementino Perin, dizia do ponto 

culminante no qual a crise havia atingido o trabalhador e a este restaria apenas 

perecer, já que já se teria eliminado tantos itens fundamentais às suas 

necessidades mais básicas, que a este não seria permitido ter dignidade. Esse 

foi o relato que a imprensa operária nos revelou, 

Terrível realidade, qual seja, perecer ou sobreviver. Digo perecer porque para 
sobreviver já se fez tentativas do toda sorte. Todas as medidas adequadas 
para manter o equilíbrio entre o humilhante salário percebido e as despesas 
necessárias foram postas a prova. E o assombroso resultado é que não dá 
mais mesmo. E não dá mais mesmo porque já se eliminou tanto das coisas 
necessárias que quase nada mais ficou, e pelo que ficou apenas se consegue 
vegetar. É essa situação que nos encontramos e que nos permite informar o 
seguinte. NÃO DÁ MAIS PARA SUPORTÁ-LA.327 

 

E continua a matéria revelando o que a lei do arrocho salarial implica 

para os trabalhadores: 

Embora conheçamos sobejamente as determinações da chamada ‘lei do 
arrocho’, embora tenha taxativamente impedido antecipação de reajustamento, 
de abono etc, sabemos também e qualquer um sabe, que a mesma lei que 
impede reajustamento antes do término dos 12 meses subsequentes, em 
nenhum de seus artigos estabeleceu ela, que a partir de sua publicação o 
estômago ficava proibido de reclamar alimentos. (...) Então qual a saída? A 
saída se nos afigura simples porque o estômago tem razões que a tal lei 
desconhece. E nada mais fácil do que ‘DAR A LEI TAMBÉM OS 
ENTENDIMENTOS DAS RAZÕES DO ESTÔMAGO’328 

 

Foram três saídas apontadas pela matéria, em relação ao arrocho: a 

primeira pedia uma mensagem do governo anunciando uma antecipação 

salarial que solucionaria temporariamente essas mazelas provocadas pelos 

baixos salários. A segunda apelava para o reconhecimento dos patrões em 

relação à penúria vivenciada pelos trabalhadores, pelos seus empregados. A 
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terceira “é a sobrevivência que o próprio estômago decretar. E decreta que ‘o 

estômago’ tem razões que a própria lei desconhece”.329 

Um estudo do Dieese sobre o custo de vida em fevereiro de 1967, 

evidenciava que o salário mínimo decretado pelo governo não cobria as 

mínimas necessidades dos trabalhadores. A matéria publicada na Folha 

Bancária, intitulada O novo mínimo serve para matar de fome330 trazia uma 

Tabela, reproduzida abaixo (Ver Tabela 4) que demonstrava claramente o 

arrocho.  

Tabela 4 – Tabela que denuncia que o salário mínimo decretado pelo governo não cobria as 
mínimas necessidades dos trabalhadores.  

 Quantidade   Dez. – 1966  

Alimentos  (Diária) (Mensal) Preço Cr$ C. Mensal Cr$ 

Carne 200 grs. 6 kgs. 2.681 – kgs. 16.086 

Leite 250 grs. 7,5 lts. 280 – lt. 2.100 

Feijão  150 grs. 4,5 kgs. 612 – kgs. 2.754 

Arroz 100 grs. 3,0 kgs. 732 – kgs. 2.196 

Farinha de Trigo 50 grs. 1,5 kgs. 488 – kgs. 732 

Batata 200 grs. 6,0 kgs. 360 – kgs. 2.160 

Legume (tomate) 300 grs. 9,0 kgs. 412 – kgs. 3.708 

Pão  200 grs. 6,0 kgs. 854 – kgs.  5.124 

Café 20 grs. 600 grs. 400 – kgs. 240 

Frutas (banana) 3 uni. 7,5 dúzia 235 – dúzia 1.763 

Açúcar  100 grs. 3,0 kgs. 310 – kgs. 945 

Banha 25 grs. 750 grs. 1.317 – kgs.  938 

Manteiga 25 grs. 750 grs. 3.919 – kgs. 2.939 

Total 41.735 

Fonte: O NOVO mínimo serve para matar de fome. Folha Bancária. Ano XLI, nº 294, fev. de 

1967, p. 2.  
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Este quadro apresentado na Folha Bancária é a descrição do que 

constituiria a ração-tipo instituída pela lei do salário mínimo. Definida, como já 

mencionamos, em quantidade de calorias. Apresenta o Dieese o respectivo 

custo da ração-tipo em relação a dezembro de 1966 e, conclui que o valor do 

custo para uma pessoa é de Cr$ 41.735.  

Para o Dieese, portanto, o cálculo do salário mínimo, levando-se em 

consideração o custo de vida para uma família definida em um casal e dois 

filhos, na cidade de São Paulo, em dezembro de 1966, deveria ser de 

Cr$372.200,00 conforme a descrição da Folha Bancária a seguir (Ver Tabela 

5). 

Tabela 5 – Tabela que aponta o cálculo do salário mínimo, levando-se em consideração o 
custo de vida para uma família composta de um casal e dois filhos, na cidade de São Paulo, 

em dezembro de 1966. 

Itens Ponderação Custo 

Alimentação 45,0 153,462 

Habitação 30,0 131.587 

Vestuário 10,0 39.238 

Saúde 4,0 9.009 

Limpeza Doméstica 3,0 7.784 

Móveis e Utens. Domésticos 3,0 9.985 

Transporte 2,0 7.719 

Higiene Pessoal  1,5 6.242 

Educação e Cultura 1,0  4.671 

Recreação e Fumo 0,5 2.503 

Total 372.200 

Fonte: O NOVO mínimo serve para matar de fome. Folha Bancária. Ano XLI, nº 294, fev. de 

1967, p. 2.  

 

O Dieese aponta um salário mínimo na ocasião de Cr$105.000. “O 

operário que perceba Cr$ 105.000 não pode alimentar a esposa e dois filhos. 

Mesmo que ela trabalhe e a remuneração do casal seja de Cr$200.000 (menos 
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8%) [referente ao desconto da previdência social] o dinheiro não dá. Salários 

magros colocam em risco a segurança da família, esta é a conclusão”.331  

Os bancários pedem explicações ao banqueiro e Presidente do Banco 

Central, Dênio Nogueira, sobre o congelamento do resíduo inflacionário. Este 

responde que faz parte da diretriz de combate à inflação posto pela política 

econômica do governo. A secção da Folha Bancária, Repórter Bancário em 

todas responde comenta, “Vale dizer, se for o caso, que morram de fome todo 

mundo porque o Conselho Monetário Nacional nada pode fazer”.332 

Em relação à política salarial, os índices oficiais, abonos e incorporação 

de antecipações salariais foram uma constante no cotidiano dos trabalhadores 

na ditadura. 

Assim, os recursos na Justiça do Trabalho, abaixo-assinados, moções, 

articulação de movimentos intersindicais, articulação com movimentos sociais, 

como por exemplo, movimentos ligados à igreja333, formam a trajetória de lutas 

organizadas para resistir à ditadura. 

No ano de 1967 o jornal Folha Bancária intensifica suas denúncias em 

relação à violência que os trabalhadores estão sofrendo tanto nos locais de 

trabalho quanto em perseguições da ditadura. “E por falar em 1º de maio, o 

DOPS da Guanabara se apressou em avisar os sindicatos que não admitirá 

manifestações contra o governo na data máxima do Trabalhador”.334  

 Na mesma edição da Folha Bancária, o então Presidente do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, José Maurício Xavier do Vale, curiosamente pede 

demissão do cargo sindical e também do Banco Crédito Real de Minas Gerais 

no qual era funcionário até então alegando motivos particulares o que causa 

perplexidade nos colegas de diretoria.335
 

                                                             
331

 O NOVO mínimo serve para matar de fome. Folha Bancária. Ano XLI, nº 294, fev. de 1967, 

p. 2. 
332

 REPÓRTER Bancário em todas. Folha Bancária. Ano XLI, nº 294, fev. de 1967, p. 5. 
333

 Como foi o caso da Ação Católica Operária de Recife que em abril de 1967, “diz que no dia 

1º de maio vai lançar manifesto para dizer que o operário do nordeste vive num regime de 

escravidão e afastado cada vez mais do progresso e excluído sempre das grandes decisões” 

Idem, p. 5. 
334

 Idem, p. 5. 
335

 Fazia parte da diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo 1965-1967, José Maurício 

Xavier do Vale, Benedito Santile, Salvador Tolezano, Daniel de Castro, Jesus Nazareth Bizzioli, 

Amadeu Brunieri.  
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Não é possível afirmar que a saída de José Maurício tenha sido 

motivada por ameaças, mas o fato é que o governo acirrou a violência policial 

dentro e fora dos sindicatos. “Tudo isso serviu para esvaziar profundamente o 

movimento sindical brasileiro. Os trabalhadores chegaram a fugir de seus 

sindicatos, muitos sindicatos pequenos foram liquidados de vez. (...) Muitos 

conseguiram sobreviver, graças ao imposto sindical, mas sobreviveram 

amorfamente sem condição moral para representar a categoria”.336  

O Sindicato dos Bancários de São Paulo se colocava como um sindicato 

combativo no período da ditadura militar, chegando a Folha Bancária a 

denominá-lo, em 1967, de baluarte da resistência. “Dentro desse ‘quadro 

negro’ (sic!), o Sindicato dos Bancários de São Paulo foi um baluarte da 

resistência. Não se deixou abater pelo medo e, na medida de sua força, 

procurou organizar a categoria, reagrupá-la em torno do movimento muitas 

vezes por demais audaciosos para a época que vivemos”.337 

A Campanha Salarial do ano de 1967 teve uma participação e 

envolvimento maior dos trabalhadores, apesar da repressão e da legislação 

proibitiva. A assembleia aconteceu no salão das Classes Laboriosas em São 

Paulo. “Cinco mil bancários estiveram reunidos, dia 11 último no ‘Salão das 

Classes Laboriosas’. Foi o começo da grande jornada que certamente irá 

reviver a tradição de luta da classe bancária paulista. O movimento iniciado 

pela nossa categoria há de crescer, crescer, até romper o dique do mar de leis 

arrochantes que aí estão”.338 

Os bancários lançaram a Campanha Salarial, reivindicando o índice de 

reajuste de 47%. “Depois de três anos de passividade ‘forçada’, a classe 

bancária reage e volta a participar da luta pelos seus direitos, do que tivemos 

uma demonstração prática naquela assembleia”.339 

Também elaboraram um projeto de Convenção Coletiva que era 

inovadora na medida em que vetava os descontos de abonos e antecipações; 

elevava as gratificações ao mínimo de um salário mínimo; questionava o 
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 AQUI, o Baluarte da Resistência. Folha Bancária, ano XLI, nº 297, mai. de 1967, Edição 

Especial, p. 6.  
337

 Idem, p. 6.  
338

 REAJUSTE de 47%. Folha Bancária, ano XLI, nº 300, jul. de 1967, p. 1.  
339

 Idem, p. 1.  
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salário de ingresso, com aumento proporcional ao tempo de trabalho; exigia a 

extinção da cláusula dos 12 avos, que reajustava o salário conforme a 

antiguidade; e reivindicava, por fim, um salário ‘mínimo profissional’, que seria 

definido pela cláusula sexta, in verbis: “nenhum bancário e inclusive os que 

venham, em qualquer tempo, a ser admitidos como empregados poderá 

receber salário inferior ao mínimo profissional de 2 salários mínimos regionais, 

com relação ao pessoal de escritório e tesouraria o mínimo de 2,5 a 3 salários 

mínimos regionais”.340 Recorde-se que no intenso processo de fusões e 

incorporações, fruto da intensa concentração bancária que se acirrava naquele 

período, a maior parte dos salários de ingresso estavam fixados em apenas 1 

salário mínimo. 

Outra questão importante colocada pelos trabalhadores bancários dizia 

respeito a denúncia do engodo do resíduo inflacionário, que com taxas fixas e 

irreais eram definidos pelo governo militar. O resíduo era incorporado ao 

cálculo salarial com o intuito de conter conflitos, já que era uma velha 

reivindicação dos trabalhadores que viam seus salários desaparecerem diante 

da ‘espiral inflacionária’. No entanto, como veremos, o governo acabou por 

congelar também o resíduo: 

O resíduo inflacionário foi outra invenção do governo para justificar as leis do 
arrocho. No ano passado o governo fixou seu resíduo inflacionário em 10%; 
pela lei tivemos direito a metade dessa taxa em nossos salários.  Até agora, 
nova taxa não foi estabelecida, não obstante as promessas do Ministro do 
Trabalho Jarbas Passarinho. (...) Os próprios órgãos estatísticos do governo, 
analisando o problema do custo de vida nos últimos 12 meses, disseram que a 
inflação chegou a 40%. Assim, o governo está nos devendo 15% do resíduo 
referente ao ano passado.341 

 

Somente com o resíduo inflacionário, que se refere à taxa passada paga 

parceladamente, e com base num cálculo arbitrário, já que subestimado em 

relação à taxa real de inflação, os trabalhadores perderam 15%.  

Frente a todo esse engodo, os bancários pediram a revogação das leis 

de arrocho salarial e das leis anti-greve.342 Apesar de acreditarem na esfera da 
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 ESTE é o nosso projeto de Convenção Coletiva. Folha Bancária, ano XLI, nº 300, jul. de 

1967, p. 2. 
341

 RESÍDUO: memoriais e respostas. Folha Bancária, ano XLI, nº 300, jul. de 1967, p.3.  
342

 Em memorial escrito ao Ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, os bancários discutem 

elementos da política econômica do governo e expõem a situação do trabalhador brasileiro e 
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política como espaço de disputa de hegemonia, os trabalhadores perceberam 

que por meio da legislação não conseguiriam derrubar o arrocho salarial. Eles 

apontavam uma queda no poder aquisitivo de 44% nos últimos três anos, 

desde o golpe em 1964. 

A charge publicada na Folha Bancária em agosto de 1967 (Ver Desenho 

3) expressa exatamente o engodo da campanha salarial de 1967. Nela, a 

caricatura de Delfim Neto apresenta-se sobre um pesado saco donde se lê 

“40% de inflação”, ambos sobre as costas de um bancário. Ao lado, encontra a 

caricatura de um pequenino homem, que com as inscrições “resíduo 

inflacionária de 15%” em sua camiseta, procura ajudar o combalido bancário, o 

que é negado por Delfim.  

Desenho 3 – A caricatura de Delfim Neto, Ministro da Fazenda, negando o reajuste salarial, 
enquanto que o bancário é esmagado pela inflação de 40%. 

 

Fonte: OTÀVIO. Dissídio: no ritual da audiência só os banqueiros são os ‘bonzinhos’. Folha 
Bancária. Ano XLI, nº 301, ago. de 1967, p. 12. 

                                                                                                                                                                                   
pleiteiam a revogação das leis do arrocho, “Assim, convidamos V.Excelência a se empenhar no 

sentido da revogação das leis de controle salarial. Por outro lado, relativamente a questão do 

resíduo inflacionário tratada junto a V. Excelência e Sr. Ministros da Fazenda e Transportes, 

pela CONTEC e Sindicatos da Guanabara, Belo Horizonte e São Paulo, confiamos em que o 

referido problema seja equacionado de maneira a adequar o resíduo a realidade do custo de 

vida”. Idem, p. 3. E, o Diretor Geral do Departamento Nacional  de Política Salarial,  Francisco 

de Paula Castro Lima respondeu que estava dentro da legalidade. Reajustamentos de acordo 

com a meta inflacionária do plano de ação do governo e com prazos de 3 anos para o 

estabelecimento de novos encaminhamentos. 
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Nesse ínterim, novas eleições sindicais são realizadas para o biênio 

1967/1969. A diretoria que toma posse é composta, em parte, por 

componentes da diretoria anterior, são eles: Frederico José Ribeiro Brandão, 

Aloisio Teixeira, Salvador Tolezano (ex-secretário geral da diretoria passada), 

Daniel de Castro (um dos editores da Folha Bancária desde a gestão passada), 

Benedito Santile (ex-presidente da diretoria passada em substituição ao José 

Maurício que renunciara), Jesus Nazareth Bizzioli (um dos editores da Folha 

Bancária desde a gestão passada) e Geraldo dos Santos. Há ainda vários 

suplentes e conselheiros343. A Campanha Salarial foi simultânea em relação às 

eleições sindicais.  

A Campanha foi decidida no Tribunal Regional do Trabalho e o aumento 

foi novamente baseado na tal tabela do governo, que reajustava até o máximo 

de 30%. A intransigência dos banqueiros é coroada pelo martelo do tribunal. 

Não parou por aí. O governo Costa e Silva recrudesceu a violência. 

O governo atual decidiu continuar com a linha político-econômica do seu 
antecessor. Falou e agiu, para mostrar que é mesmo durão. Anulou, de cara, 
os acordos salariais dos bancários e metalúrgicos do Rio. Depois ordenou que 
o TST reduzisse o nosso para 23%. Mas os bancários e outros trabalhadores 
não estão passivos. Estão dispostos a REAGIR e, para tanto, já estão com sua 
LUTA NAS RUAS.344 

 

Surge aí o Movimento Intersindical Anti-Arrocho – MIA. “Esse movimento 

já programou para o dia 12 de novembro próximo, no Cine São José do Belém, 

um ato público”.345 Com a organização da ação articulada entre sindicatos e 

federações, criou-se o movimento intersindical contra a política salarial 

arrochante do governo militar. 

A Folha Bancária de setembro de 1967 traz a transcrição do manifesto 

do MIA (Ver Imagem 3), “no qual são expostos seus objetivos, e uma nota de 

protesto, aprovada em sua última reunião, contra os últimos atos do governo, 

que redundaram na anulação de dois acordos salariais. (um dos bancários e 
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 Cf. A NOVA Diretoria. Folha Bancária, Ano XLI, nº 300, jul. de 1967, p. 5.   
344

 GOVERNO apela para a violência. LUTA NAS RUAS. Folha Bancária, Ano XLI, nº 302, set. 

de 1967, p. 1.   
345

 LUTA contra o Arrocho está nas Ruas. Folha Bancária, Ano XLI, nº 302, set. de 1967, p. 2.   
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outros dos metalúrgicos da Guanabara) e redução de 7% no nosso reajuste de 

30% decretado pelo TRT de São Paulo”.346  

 

 

                                                             
346

 LUTA contra o Arrocho está nas Ruas. Folha Bancária, Ano XLI, nº 302, set. de 1967, p. 2. 

Imagem 3 – 
Protesto do MIA e 
a assinatura dos 
sindicatos e 
federações que 
participaram. 

 

Fonte:  
O PROTESTO. 
Folha Bancária, 
ano XLI, nº 302, 
set. de 1967, p. 2. 
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Bancários, padeiros, tecelões, gráficos, sapateiros, metalúrgicos, 

alfaiates assinaram o protesto do Movimento Intersindical Anti-arrocho, com o 

objetivo de combater às violências institucionalizadas contra os trabalhadores a 

partir de 1964. Protestam contra a sustação dos acordos coletivos de trabalho 

dos bancários e metalúrgicos da Guanabara, e do acórdão julgado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, homologados, portanto, pela 

Justiça do Trabalho. O protesto dizia: 

Lamentamos e criticamos que recentemente e arbitrariamente, o governo 
através do Ministério do Trabalho e Previdência Social, sustou os acordos 
realizados entre os representantes patronais e dos empregados dos setores 
bancários e metalúrgicos da Guanabara bem como suspendeu o acórdão 
julgado pelo TRT [Tribunal Regional do Trabalho] de São Paulo, dos bancários 
paulistas, medida tomada pelo presidente do TST [Tribunal Superior do 
Trabalho] mesmo antes de ser publicado o acórdão. Esta é mais uma violência 
das muitas impostas aos trabalhadores que esperançosos viam no atual 
governo perspectivas de melhores condições de vida. Medidas assim 
arbitrárias que tem inspirado o Movimento Intersindical Antiarrocho, 
independente de qualquer vínculo político, mas unicamente com o fito de 
melhorar o poder aquisitivo dos assalariados.347 

 

Os trabalhadores organizaram o Movimento Intersindical Antiarrocho 

para lutar contra a política salarial do arrocho. Em novembro de 1967, houve 

uma manifestação de trabalhadores em São Paulo e outra em Porto Alegre.  

A polícia do Rio Grande do Sul interveio com muita violência. Houve 

muitos espancamentos e dez trabalhadores foram presos, inclusive o 

presidente da Federação dos Bancários. Trezentas categorias profissionais 

fizeram uma tribuna de protesto no Sindicato dos Metalúrgicos. A polícia não 

invadiu a assembleia, mas ficou atenta a qualquer movimento dos 

trabalhadores.  

Naquela ocasião, foram realizadas as Conferências Nacionais de 

Dirigentes Sindicais, os quais participariam também da Comissão de Política 

Salarial. Fora aprovado um plano de ação, que inicialmente definiu uma 

campanha nacional para a coleta de assinaturas e encaminhamento ao 

congresso nacional, de um rol de reivindicações dos trabalhadores, dentre elas: 

a exigência da revogação da legislação do arrocho, a revogação do FGTS, a 

liberação das manifestações nas ruas, a formação de comissões sindicais, 
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 O PROTESTO. Folha Bancária, Ano XLI, nº 302, set. de 1967, p. 2. 
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liberdade de organização dos trabalhadores. Estava lançada, portanto, a 

Campanha Nacional contra a Legislação do Arrocho no Brasil. 

A concentração operária do dia 12, último, no Sindicato dos Metalúrgicos, teve 
início as 9:30h. O recinto estava totalmente tomado por trabalhadores, do lado 
de fora ficou muita gente vigiada de perto pelo pelotão da Força Pública do 
Estado e dezenas de agentes secretos do SNI e DOPS.348  

 

As manifestações foram ganhando corpo, o MIA marcou uma passeata 

para o dia 8 de dezembro no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Dois 

mil trabalhadores compareceram. A passeata foi ganhando adesão de 

populares nas ruas, mesmo que sob o “olhar” ostensivo e vigilante da polícia. 

Não demorou a retaliação do governo. A Federação dos Bancários do 

Rio Grande do Sul sofreu intervenção, sob a alegação de participação ativa no 

movimento anti-arrocho, movimento considerado “ilegal”. Enquanto isso, mais 

manifestações e atos em Osasco e na Guanabara, inclusive repudiando a 

intervenção na federação dos bancários. A Igreja apoiou o movimento 

antiarrocho. Além disso, formou-se também uma Frente Parlamentar 

Antiarrocho. Os bancários ressaltam a importância do movimento. 

Finalmente, movimentos como o MIA, aqui ou alhures continuarão, apesar dos 
pessimistas e dos partidários da tese ‘do quanto pior, melhor’. Os sindicatos 
devem continuar abertos. Sem sabugismos, subserviências e adesismos. 
Dizendo sempre não aquilo que vier em prejuízo dos trabalhadores.349 

 

O MIA organizou o movimento do 1º de Maio de 1968. Eram cerca de 

20.000 trabalhadores reunidos na Praça da Sé em São Paulo. Estavam unidos 

para dizer NÃO à legislação do arrocho salarial. 

Segundo os bancários, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, como 

outros sindicatos depois da II Conferência de Dirigentes Sindicais, de caráter 

intersindical, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1967, ficaram 

responsáveis em organizar a mobilização dos trabalhadores para o 1º de Maio 

de 1968. Quando então reconheceram os dirigentes sindicais as dificuldades 

para a mobilização dos trabalhadores com a forte perseguição. Tinham a 
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 LUTA contra arrocho é para valer. Folha Bancária. Ano XLI, nº 303, nov. de 1967, p. 3. 
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 EM GUARULHOS também. Folha Bancária. Ano XIII, nº 306, jan. de 1968, p. 1.  
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incumbência de articular nos locais de trabalho a divulgação do 1º de Maio e a 

discussão do protesto contra a política econômica da ditadura. 

Ao nosso Sindicato, juntamente com o Sindicato dos Gráficos e dos Têxteis de 
São Paulo, ficou a incumbência de coordenar a preparação, o que demandou 
um esforço gigantesco, se verificarmos as condições políticas difíceis em que 
vivemos, aliado a má vontade dos que não querem que os trabalhadores 
voltem às praças públicas, apesar de longo período de marginalização e 
perseguições de toda espécie. A esse trabalho nos dedicamos com enorme 
entusiasmo certos de que, realizando-o estaríamos contribuindo para o reinicio 
de uma luta que fora interrompida pela violência.350     

 

Essa nota de esclarecimento publicada pela Folha Bancária noticia a 

confusão criada pela presença do Governador do Estado de São Paulo, Abreu 

Sodré, na manifestação do 1º de Maio, na Praça da Sé. Ressaltavam os 

dirigentes bancários, a impertinência dos que inviabilizaram a manifestação do 

1º de Maio que teria o objetivo maior de, questionar a política econômica e não 

de fazer alianças com o esquema político vigente. Ao que tudo indica os 

dirigentes bancários apoiavam a presença do Governador no 1º de Maio na 

Praça da Sé, segundo eles, 

Os que impediram a manifestação dos trabalhadores no 1º de maio, 
conscientemente ou não nada mais são do que agentes daqueles interesses 
que combatemos, na medida em que procuram semear a divisão entre os 
sindicatos e a desconfiança entre as direções e as bases representadas. Por 
outro lado a presença do Governador do Estado naquela manifestação 
impunha-se mercê de suas atitudes democráticas no episódio da crise 
estudantil e ao permitir a realização do ato, dispondo-se inclusive a ouvir 
publicamente nossas críticas àquela orientação. Daí a concluir pela existência 
de qualquer comprometimento ou aliança com o esquema político a que 
pertence a S. Exa., só pode resultar de maledicência ou de interesse - estes 
sim, políticos – contrariados.351    

 

Os bancários publicaram na Folha Bancária os documentos que seriam 

lidos na manifestação de 1º de Maio, as declarações com as críticas e 

aspirações dos trabalhadores tiradas nas convenções. Daí uma pauta seria 

reivindicada, o programa envolvia os seguintes pontos: 
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1º Revogação das leis do arrocho salarial, com restabelecimento das 
negociações diretas entre patrões e empregados e a restauração da 
competência normativa da Justiça do Trabalho; 

2º Restabelecimento das liberdades democráticas e sindicais;  

3º Retomada do desenvolvimento econômico, independente de nosso país; 

4º Eleições livres e diretas em todos os níveis; 

5º Anistia ampla para todos os presos e perseguidos políticos; 

6º Defesa das riquezas e soberania nacionais; 

7º Apoio às reivindicações estudantis e dos trabalhadores do campo. Pela 
reforma do ensino, pela reforma agrária; 

8º Defesa da paz mundial. 

 

Essas reivindicações requerem o restabelecimento do estado liberal. 

Claro que contestam a superexploração do trabalho, mas como um vício, como 

um desvio de um estado mais racional, mais plural, universal, que atenda, 

através das liberdades do cidadão, as aspirações de emancipação da classe 

trabalhadora.352 

No caso brasileiro em que a chamada democracia, espírito do 

liberalismo, nunca se efetivou, nossas veleidades em atingi-la como processo 

que nos conduziria a um mundo mais igualitário e perfeito, de máxima 

liberdade humana, acabou tornando-se um ardil - o ardil do politicismo.353 

Um ideal ilusório no qual esse aperfeiçoamento do estado e da política 

se coloca como diretriz da ação do movimento intersindical, do MIA, que está 

imbuído pelo desespero de viver em plena violência bonapartista, mas que 

coloca as franquias democráticas como finalidade última. Expressa os limites 

da perspectiva do movimento operário brasileiro. No caso dos bancários 

percebemos que seus encaminhamentos para a ação tendem a buscar nas 

malhas institucionais as soluções para os antagonismos entre capital e 

trabalho. 
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 Para ver mais sobre a distinção entre emancipação política e emancipação humana na obra 
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Fiéis às tradições do movimento operário, sempre buscamos a normalidade 
democrática, cuja obtenção somos os maiores interessados. Assim agimos por 
sabermos que somente a democracia assegura a existência de sindicatos livres 
e independentes. E como a democracia pressupõe o assentimento da maioria, 
temos nos manifestado firmemente favoráveis às eleições em todos os níveis 
para que haja comunhão de princípios e de intenções entre governantes e 
governados.354 

 

Apesar de questionarmos a perda da perspectiva do trabalho, portanto, a 

perda da perspectiva da emancipação humana e não apenas política; o 

movimento preconiza a supressão da superexploração imposta aos 

trabalhadores. Ao criticar a política econômica da ditadura, a declaração coloca 

em questão o arrocho salarial, a liberdade de organização dos trabalhadores, a 

anistia dos perseguidos políticos, o apoio ao trabalhador do campo, contra a 

exploração do estado e do capital estrangeiro, postos na reprodução do capital 

no Brasil. 

E se perguntaram os bancários em agosto de 1968, depois de 

passeatas, atos públicos, manifestos, protestos de toda ordem, nos 

parlamentos, nas igrejas, nas escolas, nas ruas, 

Nada, ninguém isoladamente conseguiu ainda demover o governo da rigidez 
imposta à política salarial do país. Os trabalhadores não mais creem nos 
apelos à sensibilidade de nossas autoridades (...) os trabalhadores paulistas no 
Iº ENCONTRO ESTADUAL DE TRABALHADORES concluíram que SÓ A 
GREVE DERRUBA O ‘ARRÔCHO’.355 

 

Em julho deste ano ocorre uma greve metalúrgica em Osasco com 

repercussões extraordinárias, é inclusive em menção ao “isolamento” da greve 

de Osasco que os bancários estão se referindo. 

Os bancários participaram dessa greve de forma solidária através do 

movimento intersindical. Segundo eles, foi uma greve com tomada de fábrica, a 

COBRASMA. Os grevistas chegaram a manter gerentes na fábrica como forma 

de forçar as negociações. Muitas prisões foram efetuadas, a greve foi 

encerrada. Os trabalhadores resistiram com força o que desagradou a ditadura. 

A edição de agosto da Folha Bancária abre a campanha salarial dos 

bancários e eles estão bastante influenciados pelos últimos acontecimentos, o 
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nível da violência das forças armadas e do patronato contra essa greve fora 

muito grande. O que evidenciava a dificuldade e a importância do processo 

grevista no período. 

Os bancários falam em formação de comissões sindicais a partir dos 

grupos de bancos nos locais de trabalho e de forma anônima, com o devido 

cuidado em não ser denunciado como elemento subversivo. 

Escrevem eles ainda uma matéria analisando a greve de Osasco e suas 

repercussões sobre a campanha salarial bancária que estava iniciando. E 

como o que acontecera havia impactado significativamente toda a classe 

trabalhadora e o movimento intersindical que estava organizando campanha 

salarial unificada, estadual. O título era: Osasco: as lições de uma greve. 

Pela primeira vez desde 1964, houve uma ostensiva e corajosa tomada de 
posição de outros setores do sindicalismo paulista a companheiros atingidos 
por medidas de exceção. Desde os primeiros momentos diversos dirigentes 
sindicais se deslocaram até Osasco, na tentativa de cortar os efeitos mais 
brutais da repressão governamental. Dividindo-se em grupos, buscaram 
imediato contato com autoridades estaduais e federais, não só para protestar 
contra a violência de que estavam sendo vítimas os trabalhadores como 
também para solicitar que fossem imediatamente abertos os entendimentos 
entre patrões e empregados, tendo por base as reivindicações dos grevistas. A 
tarefa principal foi orientada na total cobertura dos grevistas. Lutando-se pela 
imediata libertação dos presos buscando-se impedir novas prisões, 
mobilizando recursos financeiros para assistência mais urgente às famílias dos 
grevistas.356  

 

Segundo os bancários a ocupação de fábrica constituiu um erro que deu 

argumentos para a intervenção militar na greve. Assim justificava-se a 

desproporção da repressão e violência contra os trabalhadores. “Nenhum fato 

mais explorado que o da mentirosa ‘detenção’, em cárcere privado de 

engenheiros e mulheres pelos grevistas, nos locais de trabalho”.357 Para o MIA 

houve uma desarticulação pois pretendiam unificar as campanhas salariais. “O 

radicalismo de alguns imaturos, depois de ter levado os companheiros 

metalúrgicos de Osasco a um perigoso isolamento, afastando-os da atividade 

intersindical no estado, acabou por torna-los presa fácil da reação policial e da 

farta publicidade de que se valeu o governo para justificar-se no episódio”.358 
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Ainda de acordo com a matéria, a pressão de vários setores do trabalho 

levaram o governo a recuar. Ou seja, a greve tinha dado seu recado de que os 

trabalhadores estavam dispostos a lutar. “Mas algo foi conseguido, algumas 

empresas posteriormente viriam a conceder abonos da ordem de 20% o que 

significa um reconhecimento expresso de que os trabalhadores tinham 

razão”.359 

O governo foi pressionado pela igreja, parlamentares e trabalhadores, 

para ‘mediar’ as negociações com os grevistas. E era exatamente a junta 

governativa, interventora que estava na direção do sindicato de Osasco. No 

entanto, a solidariedade que a greve desencadeou chamou a atenção da 

sociedade para as questões que os trabalhadores estavam colocando. E isso 

se tornava perigoso para o governo. 

Neste período um grupo de oposição sindical concorre às eleições 

sindicais bancárias - o Participação Ativa.360 Não obtivemos muitas 

informações que evidenciem as articulações do grupo Participação Ativa, mas 

ao que indica a historiografia, este grupo tinha como diretriz de ação a greve e 

questionava a ação mais conciliatória da diretoria. 

Na campanha salarial de 1968, a oposição tenta ampliar a organização da 
categoria por meio das comissões de bancos. O clima era tenso, pois dias 
antes do início da campanha, o I Encontro Estadual dos Trabalhadores, que 
contou com a presença de 50 sindicatos de várias categorias, havia decidido 
preparar movimentos grevistas contra a política de arrocho salarial da ditadura. 
Por seu lado, a diretoria do Sindicato dos Bancários de São Paulo tentava 
controlar o movimento para evitar posições radicalizadas.361  

 

No entanto, os trabalhadores do Banco de Crédito Real de Minas Gerais 

entraram em greve nas agências do Rio de Janeiro e, houve inclusive uma 

tragédia, um contínuo suicidou-se e desencadeou a greve em Belo Horizonte e 
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São Paulo. O movimento foi reprimido pelo banco e pela polícia o que acabou 

terminando com a greve. O Participação Ativa ainda tentou ampliar a 

mobilização da greve, mas a diretoria assinou acordo de conciliação na Justiça 

do Trabalho e fechou em 30% o reajuste salarial. O Participação Ativa 

dissolveu-se após essa campanha.362 

Há uma questão importante ainda a fazer sobre o Iº Encontro Estadual 

de Trabalhadores, ocorrido em agosto de 1968. De todo o programa de ação 

deliberado no encontro tem um apontamento que se destaca, diz respeito à 

unificação dos dissídios dos trabalhadores. 

Aprovada por unanimidade, juntamente com o item da tese sobre acordos 
SALARIAIS. Que seja aberta de imediato uma campanha para unificação dos 
dissídios, pois cada dissídio de grande categoria é pretexto para reivindicar 
salários a altura. Ficou ainda aprovada uma sugestão que a data da unificação 
fosse decidida em plenário.363 

 

A unificação das datas base para negociações, ou seja, dos dissídios 

fortaleceria a organização e mobilização dos trabalhadores e de seu poder de 

barganha. Uma mobilização da classe nessa envergadura teria condições de 

organizar os trabalhadores para greves gerais. Entretanto, não foi o que houve 

e a Campanha Salarial dos Bancários de 1968, acabou por basear-se 

novamente na tabelinha do governo e fechou com os mesmos termos 

contratuais anteriores, 30% de aumento, com as cláusulas de percentuais para 

salários de ingresso, ou seja, foram mantidas as demais cláusulas do acordo 

anterior. 

 

3.4. O FGTS e a estabilidade no emprego. 

 

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conhecido pela sigla FGTS, 

foi criado em 1966, regulamentado pela Lei 5.107 de 13 de setembro de 1966, 

como parte da política econômica da ditadura e constitui outra importante 

determinante da superexploração do trabalho. 
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Sancionada pelo então Presidente Castello Branco, esta lei dispunha 

sobre a criação de um fundo compulsório retirado dos trabalhadores e também 

acabava, na prática, com a estabilidade no emprego e as indenizações para 

demissões. 

Por estabilidade no emprego entendia-se no artigo 492 da Consolidação 

das Leis Trabalhistas, o empregado que contar com mais de 10 anos de 

serviço na mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de 

falta grave ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas. 

Dessa forma o trabalhador que completasse 10 anos de trabalho na 

mesma empresa teria a chamada ‘estabilidade no emprego’, mas essa 

estabilidade acarretava em certo ônus ao processo de demissão. Nesse 

período foi muito intensa a rotatividade de trabalhadores em decorrência da 

oligopolização da economia com grande concentração e centralização do 

capital. 

Com um avassalador processo de fusões, incorporações e aquisições, 

uma verdadeira turbulência acometeu o mercado brasileiro no qual os capitais 

menores tiveram muitas dificuldades para sobreviver e uma verdadeira 

reestruturação produtiva e financeira criou as condições para a discussão 

sobre as desvantagens do sistema de estabilidade no emprego. 

A Lei que cria o FGTS e torna ‘opcional’ a estabilidade é de setembro de 

1966, ainda em fevereiro do mesmo ano, a Folha Bancária publicou um 

Memorial dirigido ao Ministro do Trabalho enviado por 18 sindicatos e 6 

federações de trabalhadores. O conteúdo do documento intitulado, Memorial 

Descortina Verdades ‘Proibidas’, questiona dentre outras políticas do governo 

militar, a propalada extinção da estabilidade no emprego anunciada pelo Sr. 

Otávio Gouveia de Bulhões, e, denunciada pelos trabalhadores. 

Não será demais relembrar que o direito à estabilidade foi instituído pela lei nº 
62 de 5 de julho de 1935, depois foi incorporada à Consolidação das Leis do 
Trabalho. (...) Extinguir tal direito, ainda hoje amparando milhões de 
trabalhadores em todo o país, ainda que sob a alegação de favorecer o 
capitalista, o industrial, os investidores estrangeiros, desejosos de se 
estabelecerem é colocar em risco a sorte de um número demasiadamente 
grande de homens e mulheres que apesar dos desmandos, das falhas, da falta 
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de discernimento de sucessivos governos tem contribuído decisivamente para 
o progresso brasileiro.364 

 

Ainda não era uma política institucional oficializada, mas os 

trabalhadores passaram a se mobilizar. O memorial é expressão dessa 

organização e esse tentava articular forças com outros trabalhadores para 

defender a estabilidade. 

Os bancários assinaram o memorial e escreveram um telegrama para a 

Presidência365, um telegrama em tom cordial, embora crítico à intenção de 

eliminar a estabilidade. Passaram a estudar, sempre na perspectiva 

institucional, ou seja, a partir da constitucionalidade ou não da extinção do 

instituto da estabilidade no emprego, formas de preservá-la através do próprio 

estado ditatorial. 

Sobre os impactos do FGTS para os trabalhadores, Costa faz uma 

importante observação, a de que mesmo para quem não atingisse os dez anos 

de trabalho na mesma empresa, havia o desestímulo à demissão dado que o 

empregador deveria pagar ao trabalhador um salário por ano trabalhado no ato 

da demissão, como parte da verba indenizatória. O que ‘onerava’ a demissão. 

Destaque-se ainda que, mesmo para os trabalhadores sem os dez anos de 
casa, a legislação anterior previa certo ônus para o empregador em caso de 
dispensa. Este era obrigado a pagar um mês de salário para cada ano 
trabalhado, o que de certa forma desestimulava as demissões arbitrárias. 
Como aquela legislação era considerada um entrave para o novo processo de 
acumulação, foi editada a Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966, que na 
prática, acabava com o estatuto da estabilidade no emprego. 

Apesar de teoricamente opcional, os empresários se aproveitaram dessa lei e 
do estado de repressão e insegurança então existentes para ‘forçar’ os 
trabalhadores antigos a optarem pela nova legislação. Com relação aos novos 
contratos de trabalho, a margem de manobra tornava-se ainda menor, pois, 
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dificilmente os empresários empregariam alguém que não tivesse optado pela 
nova lei. Assim, os empresários encontraram um campo fértil para transformar 
a ‘opção’ em norma permanente, o que se consolidaria posteriormente. 

Em troca da estabilidade o governo criou o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, para o qual os empresários depositariam um percentual de 8% 
correspondente à remuneração de cada trabalhador. Certamente tratava-se de 
uma troca muito vantajosa para os empresários, pois com a instituição do 
FGTS o patronato abolia a estabilidade no emprego, uma conquista histórica 
do movimento operário, para a qual contribuíram várias gerações de 
trabalhadores, e enfraquecia a organização sindical, pois a estabilidade era um 
instrumento importante, baseado no qual os ativistas sindicais poderiam 
desempenhar com menor risco suas atividades nos locais de trabalho.366 

 

Todo tipo de coação foi utilizada tanto pelo governo quanto pelo 

patronato para forçar os trabalhadores na ‘opção’ de regime. Em relação ao 

caráter optativo entre o fundo ou a estabilidade, os trabalhadores publicaram 

um alerta na Folha Bancária contestando essa ‘opção’ como um grande 

engodo. A capa do jornal bancário dizia: Opção é novo logro aos trabalhadores. 

Já se encontra em vigor o Fundo de Garantia por tempo de serviço, lei do 
governo que substitui, na prática, a Estabilidade aos dez anos de serviço. O 
decreto-lei contém um dispositivo que dá o direito ao trabalhador de optar entre 
o regime novo e o regime antigo. Essa opção o governo introduziu na lei para 
torná-la aceitável pelos trabalhadores. Trata-se, porém, de um engodo como os 
colegas poderão verificar pelo parecer do nosso departamento jurídico que está 
na 2ª página.367 

 

Em relação à opção, os estudos do departamento jurídico do Sindicato 

explicam que o prazo para a opção para todos os trabalhadores é de mais ou 

menos um ano, até dezembro de 1967, contudo sabemos que a pressão sobre 

os trabalhadores para optarem pelo FGTS foi muito forte. Por isso o sindicato 

alerta para a resistência a essa pressão. Para optar, o trabalhador deveria 

escrever uma carta ao empregador declarando sua opção. O sindicato se 

posiciona desfavoravelmente à opção pelo FGTS. 

A Lei do Fundo e seu Regulamento fixam em um ano o prazo para que o 
empregado faça a opção direta, por meio de carta escrita endereçada ao 
empregador. Esse prazo começou a correr da data da vigência da Lei que é de 
1º de janeiro de 1967, para os funcionários já em serviço e antes dessa data, 
ou da data da admissão no emprego para os admitidos após 1º de janeiro 
corrente. Não vemos motivo para pressa nessa opção de um modo geral. Pelo 
contrário, sugerimos aos empregados em dúvida que aguardem algum tempo, 
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a fim de verem melhor como funciona o novo regime legal do Fundo de 
Garantia. Mas somos da opinião desde já, que não há em sentido geral, 
vantagem visível na permuta das garantias do regime tradicional da 
estabilidade e da indenização com o que resulta do novo regime do Fundo de 
Garantia, agora instituído.368 

 

Seria uma permuta desvantajosa para o trabalhador deixar sua relativa 

‘estabilidade aos dez anos de trabalho’ e optar pelo FGTS, que era um fundo 

obrigatório sobre os já baixos salários do trabalhador. 

Mediante o depósito do FGTS, a empresa poderia demitir o trabalhador 

sem justa causa apenas depositando no Banco do Brasil 10% do valor da conta 

do empregado na data da dispensa. “Havendo justa causa, perderá o 

empregado o crédito, decidindo o dissídio na Justiça do Trabalho. (....) A 

aplicação do fundo será feita pelo BNH [Banco Nacional de Habitação] com 

aprovação do Conselho Monetário Nacional”.369 

Muito interessante é o fato de os jornais bancários trazerem em quase 

todas as edições de 1966 a luta contra a extinção da estabilidade e, vão dizer 

os bancários, ainda em abril deste ano, “A luta pela estabilidade está agora nas 

ruas. É na praça agora que se luta pela ‘recuperação’ desse direito trabalhista. 

Já passamos da fase dos memoriais às autoridades e reuniões de cúpula em 

recinto fechado. Isto porque a batalha já não é mais dos líderes sindicais, mas 

de todos os trabalhadores nas assembleias intersindicais”.370 

Na tentativa de inibir represálias os trabalhadores instituíram uma 

campanha nacional contra a extinção da estabilidade e “Federações, 

confederações e sindicatos de todos os Estados, formaram uma ‘Frente Única’ 

para alcançar seus objetivos. Ninguém pode dizer agora que a campanha seja 

subversiva”.371  

Foi criada uma semana em defesa da estabilidade de 14 a 20 de abril de 

1966. Conferências, atos públicos e concentrações de trabalhadores.  Em 
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março de 1967 os bancários reivindicam a revogação “pura e simples do 

famigerado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que extingue na prática 

a sagrada estabilidade do trabalhador brasileiro”.372 

Além da reivindicação da revogação do FGTS, os bancários 

reivindicavam também a revogação, a anulação da lei do direito de greve, lei 

4.330; a anulação dos decretos de reajustes salariais; reivindicavam a 

liberdade sindical com a extinção da “odiosa tutela do Ministério do Trabalho 

sobre os sindicatos”.373 

Em relação ao FGTS, os trabalhadores identificaram os interesses das 

manobras da autocracia brasileira, impondo um fundo obrigatório para financiar 

a acumulação em lugar do instituto da estabilidade no emprego. E apontaram a 

ligação da burguesia nacional com o imperialismo internacional. 

Produto de uma tecnocracia desvinculada dos interesses nacionais, divorciada 
do povo, alheia às suas necessidades, de costas voltadas para os 
trabalhadores, a serviço de uma ditadura militar, imposta por forças 
reacionárias representadas por uma parte da burguesia nacional e pelo 
imperialismo internacional, vindo à luz em um período de delírio legiferante, em 
que o tempo foi aproveitado ao máximo para a satisfação das exigências, a 
curto prazo, de seus objetivos, aí está o chamado FGTS.374 

 

Para Canêdo, o movimento sindical era composto de trabalhadores 

estáveis e sentiram muito com o agravamento da instabilidade a que estavam 

submetidos e que dificultava inclusive a formação de novas lideranças. 

Para o movimento sindical, o fundo representou um verdadeiro desastre. 
Grande parte da liderança compunha-se exatamente de trabalhadores 
estáveis, que por esta razão possuíam maiores condições de resistir às 
imposições patronais. Ao abandonar a estabilidade e deixar os empresários 
livres para utilizarem mão-de-obra disponível, o Fundo vem dificultando cada 
vez mais a formação de novas lideranças. Os trabalhadores sentem-se 
receosos e inseguros frente às ameaças de demissão de todo aquele que se 
dedique à atividade sindical, ou de perda dos cargos em comissão (perda 
também de qualquer possibilidade de ascensão na hierarquia do banco).375 
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Na verdade os objetivos do fundo eram maiores, era possibilitar a 

rotatividade do trabalho. Podemos observar que o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (Lei nº5107/66), cumpriu importante função na acumulação 

de capital. Ele “eliminou o direito a estabilidade no emprego, assegurado pelo 

artigo 492 da CLT, e a indenização por tempo de serviço. Em troca o 

empregador passou a depositar mensalmente, em conta vinculada ao nome de 

cada trabalhador, o equivalente a 8% do salário pago. Em caso de dispensa de 

empregado sem justa causa, e em alguns outros casos estipulados na lei, o 

trabalhador tem direito a retirar o seu fundo. A lei estabelece ainda o ‘direito de 

opção’, isto é, o trabalhador pode optar entre o fundo e a estabilidade”.376 

Conforme Cânedo, o principal objetivo dessa política ficaria ainda mais 

evidente, era dar curso à monopolização da economia. “Nesta época, os 

grandes empresários estavam exigindo do governo o chamado sistema de ‘livre 

dispensa’, alegando que, para poderem dar curso ao processo de 

monopolização da economia em vigor no país, com a absorção das pequenas 

e médias pelas grandes, necessitavam livrar-se do ônus dos encargos 

trabalhistas (indenizações e estabilidade) contidos na CLT [Consolidação das 

Leis Trabalhistas]”.377 

Embora camuflado, o FGTS veio exatamente atender a estas pretensões 

dos empresários. Claro está, portanto, que não houve liberdade real de opção 

entre o fundo e a estabilidade. E os empresários, libertos dos ônus trabalhistas 

da CLT, puderam utilizar o exército industrial de reserva, rebaixar os salários e 

aceitar a rotatividade da força-de-trabalho, complementando desta forma a 

política salarial do governo.   

A Folha Bancária alerta, “somente 8,9% dos trabalhadores paulistas tem 

mais de 10 anos de casa, os outros mudam com frequência de emprego. Por 

causa disso, 40% tiveram reajustes de salários menores que os negociados 

pelos sindicatos, (eles não contavam um ano de serviço)”.378  
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O baixo número de trabalhadores com estabilidade fica evidente pelos 

dados apresentados abaixo (Ver Imagem 4). 

 

Imagem 4 – Distribuição dos trabalhadores por tempo de serviço na mesma empresa 
(Estado de São Paulo) 

 

Fonte: A “OPÇÃO” do Fundo de Garantia é perfeita: Prejudica os trabalhadores e o Sindicato. 
Folha Bancária. nº 323, out./nov. de 1971, p. 8. 

 

Vê-se que quase 40% dos trabalhadores trabalhavam na empresa há 

pelo menos 11 meses, 19,6% trabalhavam entre 12 e 23 meses, 24% 

trabalhava de 2 a cinco anos, 8,7% de 6 a 9 anos, e 8,9% trabalhavam 10 anos 

ou mais. O que também se mostra pelos dados do Dieese publicados na Folha 

Bancária é que 91,1% dos trabalhadores não eram estáveis. 

Os trabalhadores estavam sob pressão, sofreram todas as formas de 

violência, do patronato, do estado, ou seja, do capital. “Ninguém mais duvida: a 

estabilidade no emprego hoje, transformou-se num mito, principalmente depois 

do FGTS, que, impondo uma falsa opção – as empresas pressionam os 
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empregados a optarem, terminou de destruí-la, prejudicando ao mesmo tempo 

os sindicatos”.379 

Além disso, houve o recrudescimento da arbitrariedade. Inclusive 

importante lembrar a formação da OBAN dentre as milícias contra a subversão 

em 1969.  

A ação do sindicato foi tendencialmente de não radicalizar os conflitos, 

embora as denúncias contra a ditadura continuassem a fazer parte de seu 

cotidiano estampadas nas páginas da Folha Bancária. Houve um forte 

empenho em silenciar a classe trabalhadora. Para Karepovs, 

 

O movimento sindical brasileiro sofreu pesadas consequências com esse 
enrijecimento. Grande parte de suas lideranças foi presa, banida ou 
assassinada pelos órgãos de repressão e a participação dos trabalhadores em 
suas entidades foi muito reduzida, dado o clima de terror vigente no país. No 
caso dos bancários havia, ainda uma direção amedrontada, que pouco 
procurava formas de mobilizar a categoria, ficando presa a máquina burocrática 
do sindicato. As assembleias de campanha salarial passam a ser feitas com 
cláusulas já prontas, propostas pela Federação e imediatamente aprovadas.380 

 

As denúncias continuavam como dissemos anteriormente, mas os 

trabalhadores estavam sendo levados para o cárcere, era muito difícil mobilizar 

a classe trabalhadora sob o regime bonapartista. 

Houve resistência dos trabalhadores bancários ao FGTS antes mesmo 

de sua implementação, mas a conjuntura era de perseguições aos 

trabalhadores, inclusive a morte do Presidente do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Salvador Tolezano em 1970, segundo a Folha Bancária, seria 

expressão dessa crítica silenciada. 

A capa da Folha Bancária de abril de 1970 anunciava a morte do 

Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Salvador Tolezano (Ver 

Imagem 5). 
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Imagem 5 – Capa da Edição da Folha Bancária de abril de 1970 que anunciava a morte do 
Presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Salvador Tolezano. 

 

Fonte: ADEUS Tolezano. Folha Bancária, Ano XV, nº 316, abr. de 1970, p. 1. (Capa).  

 

Segundo o citado jornal: “Em fins de janeiro último [1970], o movimento 

sindical paulista foi abalado pelo brutal assassinato do dirigente bancário, 

Salvador Tolezano” .381  

O colega sindicalista foi vítima da perversidade de três soldados, quando 
retornava de Sorocaba, onde foi proferir conferência sobre o Fundo de Garantia 
Por Tempo de Serviço. Tolezano morreu assim no cumprimento de uma tarefa 
sindical. (...) Os assassinos foram descobertos pela polícia 8 dias depois. A 
informação foi dada aos jornais pela polícia, juntamente com a respectiva 
confissão dos implicados. E o objetivo do crime, segundo essa confissão seria 
o roubo do veículo, para servir ao assalto de um carro pagador. No dinheiro, 
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nos documentos e no relógio de ouro de Tolezano, os bandidos não mexeram. 
(...) Um documento, então, foi aprovado chamando a atenção das autoridades 
do país para a violência de que foi vítima Tolezano, e condenando todos os 
atos de arbitrariedade que vem sendo cometidos no Brasil, muitas vezes com o 
consentimento dos próprios homens da lei e da ordem. Esse documento fala, 
ainda, da fragilidade da estrutura sindical vigente, que não dá condição de os 
trabalhadores se defenderem, quer das investidas dos maus patrões, quer das 
injustiças sociais, quer ainda dos casos típicos de violência contra a 
organização do trabalho. E culpa, por tal situação são as restrições à liberdade, 
as leis do arrocho e o aparelho repressivo.382 

 

Mortes como a do sindicalista Salvador Tolezano, situam as estratégias 

repressivas. Uma delas era atribuir aos assassinatos cometidos pela ditadura 

como resultante de crimes comuns, tal qual descrito no caso acima. 

Os bancários culpam a situação pela falta de liberdade, pelas leis do 

arrocho e pelo aparato repressivo (Ver Imagem 6). 

 

Imagem 6 – Matéria da Edição da Folha Bancária de abril de 1970 que anunciava “A 
Morte de Um Herói” [Salvador Tolezano]. 

 

Fonte: A MORTE de um herói. Folha Bancária, Ano XV, nº 316, abr. de 1970, p. 2. 
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A Folha Bancária diz que Tolezano retornava de uma palestra em 

Sorocaba sobre o FGTS, sendo vítima da perversidade de três soldados. 

Tolezano teria morrido no exercício sindical. Ele teria desaparecido no sábado 

e encontrado na terça-feira, boiando numa represa de Sorocaba. “Os 

assassinos foram descobertos pela polícia 8 dias depois. A informação foi dada 

aos jornais pela polícia, juntamente com a respectiva confissão dos implicados. 

(...) um documento, então foi aprovado chamando a atenção das autoridades 

do país para a violência de que foi vítima e condenando todos os atos de 

arbitrariedade que vem sendo cometidos no Brasil, muitas vezes com o 

consentimentos dos homens da lei”.383 Sob o nome da legalidade se cometem 

as maiores arbitrariedades. 

 Há, porém, controvérsias sobre a morte de Salvador Tolezano, na 

verdade sobre as circunstâncias em que ele fora assassinado. Em entrevista, 

José Aguiar, bancário e militante da oposição sindical bancária nos anos 1970, 

afirmou que estava junto de Salvador Tolezano no momento do ataque. 

Tolezano teria sido morto na porta do Banco do Brasil, na avenida São João, 

entre o prédio do banco e o Edifício Martinelli, no centro de São Paulo, perto da 

sede do Sindicato dos Bancários de São Paulo. 

 Aguiar relata que estavam os dois na porta do banco por volta das 15 

horas, distribuindo um panfleto que criticava as perseguições aos trabalhadores 

do Banco do Brasil, “Qualquer contestação, o funcionário era demitido 

sumariamente e, se houvesse, se a ditadura descobrisse qualquer 

envolvimento com a esquerda - era eliminado!”.384 

 Segundo Aguiar, o panfleto denunciava irregularidades inclusive de 

setores importantes do banco como a CACEX, setor da carteira de comércio 

exterior, “o panfleto citava essas empresas e pessoas jurídicas que tinham 

muita facilidade de arrancar dinheiro do Banco do Brasil se fosse servir à 

ditadura”.385 
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Era uma sexta-feira, nós acabávamos de chegar no Banco do Brasil e 
começamos a distribuir o panfleto, começamos a distribuir três horas, quando 
foi três e dez ou três e quinze mais ou menos, encostaram duas viaturas, e os 
caras já desceram das viaturas, de lado, do lado de lá, já desceram, pararam o 
trânsito e sentou fogo, sentou fogo! Atiraram em mim, atiraram no, aliás vieram 
para matar mesmo, claro, o pivô mesmo era o Tolezano. Eu acabei levando um 
tiro na perna e fugi para dentro do banco e os funcionários do Banco do Brasil 
me esconderam lá dentro e lá fui levado à clínica, ambulatório dentro do banco. 
Por sorte, por sorte que um médico do Banco do Brasil, Dr. Munhoz cuidou de 
mim, Cassio Munhoz, ele extraiu a bala e cuidou do meu ferimento. Eu fiquei 
dentro do banco, dormi de sexta para sábado, de sábado para domingo, fui sair 
na segunda feira. Fiquei três dias escondido dentro do banco. Sendo medicado 
pelo Dr. Munhoz. Mataram Salvador Tolezano nesta sexta-feira! Na terça ou 
quarta feira é que acharam o corpo dele boiando no Rio Jundiaí.386  

 

 Para Aguiar, o alvo era claramente Tolezano. Pelas denúncias que fez, 

pelas ligações que tinha com movimentos de oposição à ditadura, pela ameaça 

aos interesses das grandes empresas. Tolezano teria morrido na hora e Aguiar 

teria se refugiado no Banco do Brasil, onde, por generosidade de um médico 

ambulatorial do banco, teria sido salvo, socorrido de seu ferimento e 

acobertado no banco por uns dias. 

 Segundo Aguiar, Tolezano fazia parte da resistência clandestina, tinha 

bastante trânsito entre a Vanguarda Popular Revolucionária – VPR e as 

oposições sindicais. Teria contribuído diretamente com os movimentos 

clandestinos contra a ditadura. 

 Tolezano entrou para a diretoria do sindicato dos bancários numa chapa 

de oposição que venceu as eleições contra a chapa de ex-interventores em 

1965. Foi diretor sindical, editor da Folha Bancária, secretário geral e 

presidente do sindicato. Em agosto de 1969, participou novamente das 

eleições sindicais, elegeu-se Presidente. Venceu em agosto de 1969, a chapa 

de Tolezano era constituída por membros da antiga diretoria, cinco meses 

depois, em janeiro de 1970, foi assassinado. 

O fato é que ao criticar a política econômica, as irregularidades dos 

bancos, Salvador Tolezano, fora assassinado em 1970, ano em que muitos 

trabalhadores foram assassinados. O clima era de tensão, de terror entre os 

trabalhadores. 
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Pouco tempo depois, no 1º de Maio de 1970, a Federação dos 

Bancários organizou juntamente com mais dez sindicatos um evento no qual 

Frederico Brandão ex-presidente do Sindicato de São Paulo e então, 

Presidente da Federação discursava e alertava para a perda de direitos, para a 

política salarial, previdenciária, e sobre o FGTS: 

Nós trabalhadores, nesta oportunidade queremos reafirmar que não 
concordamos com a política salarial que nos é imposta e, reafirmamos nossa 
determinação de lutar contra a implantação do Plano Nacional de Saúde, 
contra o Fundo de Garantia que na prática, liquida a estabilidade no emprego; 
contra a lei que regulamenta o exercício do direito de greve. Por isso 
conclamamos a todos os que vivem de salários e vencimentos a prosseguirem 
organizando a ação contra essas medidas que restringem nosso direito.387 

 

As greves, depois de algumas experiências nos anos 1960, estavam 

claramente vetadas. Ficava muito difícil a situação do movimento operário que 

tinha de agir. Pela tal ‘institucionalidade’ não era permitido aos trabalhadores 

se organizar. Sua luta, nesse sentido, foi pela reconquista das liberdades 

formais, institucionais, sindicais. 

Entendemos que a pacificação da família brasileira só poderá ser conseguida 
com o livre exercício das liberdades democráticas e sindicais. Por este motivo, 
reivindicamos o direito de ter garantia de reunião, de organização, de discutir e 
escrever, formando nossas reivindicações, de votar e ser votado em eleições 
livres, de denunciar os exploradores do povo e os inimigos da Pátria, abolindo-
se a violência como meio de investigação da verdade.388  

 

Nesta comemoração do 1º de Maio de 1970, dezessete pessoas que 

estavam na platéia assistindo ao evento foram presas, sem nenhum motivo, 

por uma violenta intervenção policial. “O fato, como não poderia deixar de ser, 

causou preocupações aos sindicatos responsáveis pela organização das 

comemorações que, imediatamente, buscaram por todos os meios possíveis, 

conseguir a libertação dos presos, comunicando pessoalmente ao presidente 

Garrastazu Médici a lamentável ocorrência”.389 

Um dos presos foi Olavo Hansen, operário que foi encontrado morto oito 

dias depois. No laudo do atestado de óbito do Instituto Médico Legal a causa 
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era indeterminada. Ele foi levado com mais 16 pessoas do Campo Maria Zélia, 

na Vila Maria, onde comemoravam o dia do trabalhador, para o DOPS e de lá 

para a Operação Bandeirante. “Segundo os próprios operários presos, os 

oficiais encarregados da Operação Bandeirante recusaram-se a recebê-los, 

afirmando que o objeto de seu trabalho contra a subversão não se voltava para 

nossos trabalhadores”.390 

O relato desses operários afirma ainda que Olavo fora chamado à 

inquirição e voltara absolutamente fragilizado pela tortura que sofrera. “Seu 

estado agravou-se, foi atendido pelo médico do DOPS e, em seguida, 

transportado desse presídio não se sabe para onde. A família foi avisada que 

ele fora encontrado morto numa várzea”.391 Um líder do governo, Humberto 

Lucena, exigiu que se abrisse inquérito para averiguações. 

O caráter autocrático do estado se coloca plenamente neste momento 

da vida nacional. A Operação Bandeirante – OBAN, constituída em 1969, era 

um aparelho repressor, com práticas de tortura, financiado pelos empresários 

no Brasil e os banqueiros fizeram sua contribuição. Elio Gaspari em seu livro A 

ditadura escancarada, dedica um capítulo à Operação Bandeirante. Vejamos. 

Ela foi lapidada por meio de uma Diretriz para a Política de Segurança Interna, 
expedida pela Presidência da República em julho de 1969, que resultou no 
surgimento de estruturas semelhantes em outros estados. Estabelecia as 
normas que centralizavam o sistema de segurança, colocando-o sob as ordens 
de um oficial do Exército classificado na seção de informações do comando 
militar. Ele requisitaria efetivos à PM, delegados e escreventes à polícia. 
Manteria algo parecido com um cartório para tomada de depoimentos e teria 
sua própria carceragem. Buscava-se a centralização das atividades repressivas 
nas grandes cidades. As delegacias policiais, inclusive o DOPS, estavam 
obrigadas a mandar à OBAN todos os suspeitos de atividades terroristas. A 
providência fazia sentido, tanto pelas energias e tempo perdidos nas 
rivalidades entre o aparelho militar e civil, como pelas quizílias que separavam 
ora os comandantes das diversas unidades ora os delegados dos diversos 
serviços especializados da polícia. Criava-se assim um corpo de polícia política 
dentro do Exército, funcionando na zona militar do parque do Ibirapuera. 
Subordinada à 2ª Seção do estado-maior das grandes unidades, essa célula 
repressiva era uma anomalia na estrutura militar convencional392. 

 

Houve a criação de um verdadeiro sistema de carceragem, equipado 

com requintes de crueldade para torturar os ‘suspeitos de subversão’, as 
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oposições à ditadura. Assim, o financiamento veio de quase todos os maiores 

grupos empresariais, de capital nacional e estrangeiro. Os banqueiros foram os 

primeiros a passar o ‘chapéu de arrecadação’ para o combate ao ‘comunismo’. 

 O evento a seguir relata o encontro da burguesia para o desfecho sobre 

o financiamento da OBAN. E, claro, um dos maiores ideólogos da política 

econômica da ditadura, fez a mediação da negociação, Delfim Neto. 

A reestruturação da PE [Polícia Estadual] paulista e a Operação Bandeirante 
foram socorridas por uma ‘caixinha’ a que compareceu o empresariado 
paulista. A banca achegou-se no segundo semestre de 1969, reunida com 
Delfim num almoço no palacete do clube São Paulo, velha casa de dona 
Veridiana Prado. O encontro foi organizado por Gastão Vidigal, dono do 
Mercantil de São Paulo e uma espécie de paradigma do gênero. Sentaram-se à 
mesa quinze pessoas. Representavam os grandes bancos brasileiros. Delfim 
explicou que as Forças Armadas não tinham equipamento nem verbas para 
enfrentar a subversão. Precisava de bastante dinheiro. Vidigal fixou a 
contribuição em algo como 500 mil cruzeiros da época, equivalentes a 110 mil 
dólares. Para evitar pechinchas, passou a palavra aos colegas lembrando que 
cobriria qualquer diferença. Não foi necessário. Sacou parte semelhante à dos 
demais. ‘Dei dinheiro para o combate ao terrorismo. Éramos nós ou eles’, 
argumentaria Vidigal, anos mais tarde [1981]393 

 

A participação dos banqueiros dentre outros empresários na Operação 

Bandeirante, na ‘caçada contra o comunismo, contra a subversão’, fica 

evidente. Cada um deveria contribuir com 110 mil dólares sem regatear. E 

ninguém pechinchou. Como o banqueiro Vidigal afirma ‘dei dinheiro para o 

combate ao terrorismo’. E ele ainda diz que praticamente todos os grandes 

grupos empresariais paulistas contribuíram de alguma forma para o 

financiamento da OBAN. 

Apesar de toda essa violência, a Folha Bancária de julho/agosto de 

1971, vai anunciar o Plano de Ação Sindical e a Comissão FGTS e 

Estabilidade dos Bancários pede a revogação da legislação do FGTS, a 

extinção do regime de opção pelo FGTS, “de modo que só exista o regime da 

estabilidade no direito trabalhista brasileiro – a qual deve ser assegurada aos 

doze meses de serviço na empresa”.394 

Propunham elaborar anteprojetos alternativos que seriam entregue aos 

poderes legislativo e executivo em Brasília, no dia 27 de agosto, ato que a 
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CONTEC promoveria juntamente com outras Federações e outras categorias 

de trabalhadores. Assembleias também seriam realizadas em todos os 

sindicatos para discussão e elaboração dos anteprojetos substitutivos da 

legislação do arrocho. 

Novamente se evidencia uma tentativa de mobilização da classe. Um 

encaminhamento da luta para as malhas institucionais, em busca de nova 

legislação. Não chegaram a elaborar os projetos, mas definiram que haveriam 

novas mobilizações para definir conjuntamente as diretrizes para a ação 

sindical a partir de 1972. 

 

3.5. Os anos 1970 e as críticas à política salarial e ao FGTS 

 

Desde a implantação da ditadura os trabalhadores estão lutando contra 

a política salarial, a política do arrocho. Mas, foi somente nos anos 70 que essa 

luta se tornou mais incisiva e os trabalhadores, já mais articulados 

coletivamente, conseguiram paralisar a produção.  

O desenvolvimento desta trajetória apontava, cada vez mais, para a 

greve como única forma efetiva de luta, mas foram ainda amargos anos para 

que a mobilização da classe decretasse a greve.  

Nos primeiros anos da década de 1970, como vimos, os trabalhadores 

estavam sendo assassinados, presos, torturados, perseguidos, violentamente 

reprimidos. Apesar disso, em agosto de 1971, a Folha Bancária publicou as 

conclusões do X Congresso Nacional de Bancários e Securitários, ocorrido em 

julho, o título é significativo “Contra a violência, pela autonomia sindical numa 

sociedade econômica, política e socialmente democrática”395, e aprovaram 

medidas como o combate à opção pelo FGTS, à atual política econômica e 

pedem a normalização democrática do país. 

Em relação à política salarial, o congresso propõe a elaboração pela 

CONTEC de nova legislação substitutiva em relação à implementada pela 

ditadura. Para tal propõe o recolhimento de assinaturas e novos memoriais. 
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Prevê ainda a participação de outras confederações e federações na 

elaboração dos anteprojetos e que seriam entregue até 31 de agosto de 1971 

ao Congresso Nacional e Ministério do Trabalho, Conselho Monetário Nacional 

e Ministério do Planejamento. 

O X Congresso também lança a proposta de organização de uma 

Conferência Nacional de Sindicalismo para o próximo ano, 1972. Buscando 

novas estratégias de ação sindical. E, advertem os bancários para a política 

financeira. “É indispensável corrigir a política financeira, alicerçada na 

contenção e na planificação dos salários utilizada como instrumento de 

transferência de renda dos assalariados para os setores público e privado da 

economia”.396 

Ainda em agosto de 1971, Frederico Brandão, da Federação de 

Bancários foi cassado por má conduta. Por má conduta significava contrário às 

leis vigentes, promovendo movimentações nocivas à segurança, articulando os 

movimentos intersindicais. A Portaria nº GD/14/71, de 20 de agosto de 1971, 

assinada pelo delegado regional do trabalho de São Paulo Aluysio Simões de 

Campos, foi publicada na Folha Bancária. 

Considerando que o Sr. Frederico José Ribeiro Brandão, 1º Secretário da 
Federação de Bancários dos estados de São Paulo, Mato Grosso, de há muito 
tem tido um comportamento, como dirigente sindical de rebeldia, contrário às 
leis vigentes, promovendo mesmo movimentações nocivas à segurança e 
prejudiciais à tranquilidade em que vivem os trabalhadores bancários e 
integrantes de outras categorias profissionais, voltados que se encontram para 
o cumprimento de suas tarefas, integrados que estão, conscientemente, no 
processo do desenvolvimento nacional.397 

 

Logo adiante, o documento considera a ação de Brandão ostensiva e 

que esta atentaria contra a ordem social, contra a segurança nacional. Seria 

uma ação de contestação ao regime, contrário às autoridades, aos poderes da 

república e; destituem seu cargo de 1º Secretário da Federação de Bancários 

como também o mandato como delegado sindical.398 

A resposta da Federação foi lamentar-se, inconformada com as 

arbitrariedades cometidas pelo governo militar. Dessa maneira novas formas 
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de luta deveriam emergir. Foi quando “A Folha Bancária, ao terminar o ano de 

1971, solicitou a 8 importantes entidades sindicais do país, um balanço do que 

foi o ano para os trabalhadores, e quais perspectivas se abririam para 1972”.399 

Bancários, químicos, têxteis, federações e confederações chamam a 

atenção para a política econômica que reduz a capacidade de compra dos 

salários, a opção pelo FGTS, criando maior instabilidade no emprego, 

questionam também o direito de greve, a adoção de férias com o pagamento 

em dobro, prejuízos da dependência do imposto sindical. Problematizam as 

formas de comunicação com os trabalhadores nos locais de trabalho, a política 

de saúde, de habitação, previdência social, as funções do Programa de 

Integração Social (PIS). Inclusive é a primeira referência na Folha Bancária ao 

PIS instituído em 1970. (Ver imagem 7) 

O PIS é um fundo de participação entre empresas e trabalhadores, 

importante financiador da economia brasileira. Mais uma política que impõe aos 

trabalhadores o financiamento da aceleração da acumulação. Mais uma face, 

portanto, da superexploração do trabalho. 

Curioso é o tom sarcástico do anúncio: “Quem tiver informações sobre o 

lado dos trabalhadores no PIS, por favor, informe-nos”. Buscando saber qual 

seria a função do PIS para o trabalhador, o Boletim Informativo nº24, da 

Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de SP, 

publicado pelos bancários ressalta: 

De acordo com as últimas informações divulgadas pela imprensa, cada 
trabalhador participante do Plano de Integração Social – PIS – poderá receber, 
a partir de outubro, no máximo o rendimento das suas cotas, os quais estarão 
em torno de Cr$ 40,00 ou 15% sobre os níveis do salário mínimo reajustado. 
(...) De posse do DIPIS [documento do PIS] os empregados aguardarão que a 
Caixa Econômica Federal libere os rendimentos das cotas de participação, 
para então sacá-las ou então se preferirem, reinvesti-las no próprio fundo. O 
reinvestimento, entretanto, deverá ser feito mediante determinação expressa 
do participante, através de formulário próprio. O empregado que não retirar o 
rendimento, nem comunicar a Caixa que deseja fazer reinvestimento, para 
gozar os benefícios dos juros (3% ao ano) correção monetária e lucros. Ficará 
esse rendimento congelado aguardando o saque ou reaplicação.400 
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Imagem 7 – Matéria que ironiza a instituição do PIS 

 

Fonte: PROCURA-SE o outro lado do PIS. Folha Bancária. Secção O que vai por aí. nº 325, 
mar./abr. de 1972, p. 11. 
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O PIS, Programa de Integração Social é um Fundo de Participação 

constituído por depósitos efetuados pelas empresas à Caixa Econômica 

Federal, constituído por duas parcelas. A primeira parcela é recolhida mediante 

dedução do imposto de renda devido, processando-se seu recolhimento ao 

Fundo juntamente com o pagamento do imposto de renda. A segunda parcela 

é recolhida com recursos próprios das empresas, calculados com base no seu 

faturamento. Sendo definido para recolhimento dos recursos próprios da 

empresa para o exercício de 1971, 0,15%; para o exercício de 1972, 0,25%; 

para o exercício de 1973, 0,40%, para o exercício de 1974 e subsequentes, 

0,50%.401Já para a dedução do imposto de renda, o recolhimento é calculado 

com base no valor do imposto de renda, para o exercício de 1971, 2%; 

exercício de 1972, 3%; exercícios de 1973 e subsequentes, 5%. 

A Folha Bancária publicou, uma matéria do Jornal Opinião intitulado, “O 

PIS e seus Milhões”, que perguntava: O que é o PIS? De que forma o 

empregado participa no PIS? “O que ele representa? Quantos quilos de feijão 

dará a mais ao trabalhador?”402 

 

Salvo casos especiais – casamento, construção de casa própria, 
aposentadoria, invalidez permanente ou morte – o único benefício que um 
empregado inscrito no PIS recebe são os rendimentos oriundos de sua quota: 
juros de 3% ao ano e correção monetária mais uma parcela dos resultados 
líquidos das aplicações dos recursos. Pelos cálculos da Caixa Econômica 
Federal, cada um dos 6.011.224 trabalhadores inscritos no exercício findo, tem 
uma quota média de Cr$ 110,00. Essa quota dá um rendimento médio da 
ordem de 20 cruzeiros, que seria o que o trabalhador poderia retirar este ano, 
independente de qualquer condição (os rendimentos, no entanto, só poderão 
ser retirados a partir do ano que vem).403 

 

Dessa forma qual seria o objetivo do fundo? Em matéria publicada pela 

Folha Bancária, é realçada a manobra do governo em criar um fundo para 

alimentar as próprias empresas sob o título de fazer crescer a participação dos 

trabalhadores na taxa de lucro das empresas. Vejamos: 
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Se para os trabalhadores em si os rendimentos são bem modestos, para as 
empresas as vantagens são bem mais interessantes. Elas não são oneradas 
pelas contribuições que fazem ao PIS. A primeira parcela da contribuição 
constitui, na realidade, uma contribuição do governo federal, que abriu mão de 
uma parte do imposto de renda devido pelas empresas. A segunda parcela, 
deduzida do imposto de renda também contou com uma compensação do 
governo, que reduziu as alíquotas do imposto de circulação de mercadorias 
(ICM). Desta forma os depósitos feitos em nome do PIS não representam 
qualquer custo real para as empresas. E são elas que mais se beneficiam com 
o fundo, ao poderem utilizar seus recursos para programas de expansão, 
necessidade de capital de giro, planos de exportação, etc, pagando juros 
baixos.404  

 

O Fundo privilegiava essencialmente as empresas, ao trabalhador a sua 

participação seria muito restrita a circunstâncias específicas e o fundo 

arrecadou milhões logo no primeiro ano. 

Estas contradições levaram muitos críticos da política econômica do governo a 
afirmar que o PIS não representa de fato um instrumento de redistribuição de 
renda, mas uma forma de beneficiar ainda mais as empresas. Até 30 de junho, 
as arrecadações do PIS tinham atingido Cr$ 640 milhões, e foram aplicadas da 
seguinte maneira: financiamento à produção: 423 milhões; financiamento ao 
comércio: 82 milhões; financiamentos à empresas de prestação de serviços: 85 
milhões; repasses ao mercado de capitais: 179 milhões. Os recursos do PIS 
atingirão, em 1975, cerca de 8 bilhões de cruzeiros. E mais de 90% dos 
recursos arrecadados anualmente, continuarão a ser utilizados pelas 
empresas, já que uma parcela muito pequena de trabalhadores poderá retirar 
suas quotas.405 

 

Uma vez que essas quotas somente podiam ser retiradas nos casos 

citados, estudos estatísticos sobre a taxa de nupcialidade, mortalidade, 

aposentadoria e invalidez levaram a concluir que a retirada total de quotas 

anuais não ultrapassaria 10% dos inscritos. 

As perdas acumuladas que assolavam os trabalhadores impunham que 

o sindicalismo atuasse de maneira mais incisiva.  

A publicação no jornal bancário traz uma consulta da própria Folha 

Bancária a diversos sindicatos sobre a avaliação que faziam da atuação 

sindical. Logo na capa (Ver Imagem 8), há o anúncio da necessidade de 

repensar a situação dos sindicatos. 
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Imagem 8 – Capa da Edição da Folha Bancária de março/abril de 1972. 

 

Fonte: AS EXIGÊNCIAS para um novo sindicalismo. Folha Bancária. nº 325, mar./abr. 
de 1972. (Capa). 
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Aqui a referência ao novo sindicalismo na Folha Bancária diz respeito à 

discussão para a formação de uma plataforma de reivindicações comuns e de 

como mobilizar os sindicatos em torno dessas lutas.  

Dentre as formas de mobilização começam a se desenvolver projetos 

culturais com o fito de envolver os trabalhadores com as questões sindicais, 

mas, sobretudo, para mobilizar os trabalhadores contra a política econômica. 

“O grupo Participação apresentou a peça ‘A Pena e a Lei’, uma radiografia de 

problemas sociais, de autoria de Ariano Suassuna. (...) A peça fez tanto 

sucesso como o coral do Sindicato, composto de 21 bancários, regido pelo 

maestro Milton Ferreira”.406 A seguir as imagens das atividades desenvolvidas, 

a peça e o coral (Ver Imagens 9 e 10). 

 

Imagem 9 – Foto da apresentação da peça “A Pena e a Lei”, de Ariano Suassuna. 

 

Fonte: AS EXIGÊNCIAS para um novo sindicalismo. Folha Bancária. nº 325, mar./abr. de 1972, 
p. 6. 
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Imagem 10 – Foto da apresentação do Coral do Sindicato. 

 

Fonte: AS EXIGÊNCIAS para um novo sindicalismo. Folha Bancária. nº 325, mar./abr. 
de 1972, p. 6. 

 

As Campanhas Salariais bancárias do começo dos anos 1970 foram 

muito difíceis, a capacidade de mobilização estava muito frágil com a violência, 

com as perseguições aos trabalhadores. Até mesmo as assembleias 

escassearam-se. O índice de reajuste salarial que prevalecia era o oficial, da 

tabela do governo.  

Os trabalhadores começaram a mencionar a trimestralidade. Na secção 

Com a Palavra o Presidente, na Folha Bancária, o Presidente do sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Eros Antônio de Almeida407, ressalta a trimestralidade 

como forma de reposição parcial do poder aquisitivo.  
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A propósito. Por que não se adotar uma fórmula que recomponha 
trimestralmente nossos salários, a exemplo do que se faz com as Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional, cujos valores são imediatamente 
reajustados, de acordo com os índices atuais de correção monetária? Por que 
nós, assalariados, temos que esperar durante um ano, o reajuste dos nossos 
vencimentos, financiando praticamente a inflação? É exatamente isso que tem 
acontecido. Logo após a teórica ‘recomposição’ de nossos salários, 
começamos novamente a perder o poder aquisitivo. Pois a inflação prossegue 
a sua marcha e os nossos ordenados estacionam durante 12 meses.408 

 

A crítica dos trabalhadores é contundente, porque remunerar os capitais 

especulativos com a correção monetária e não o trabalho? E reconhecem os 

trabalhadores que quem paga o ônus da acumulação através da inflação é o 

próprio trabalhador. Assim, ao final da secção, os trabalhadores, foram 

chamados a compor forças nas assembleias, para traçar um rumo para as 

próximas campanhas salariais. 

Com isso, percebemos que as reivindicações de antecipações foram 

muito mais frequentes, abonos de emergência também configuraram uma 

tentativa de conseguir antecipações salariais. No entanto, eram paliativas, já 

que, logo adiante, essas antecipações e abonos eram descontados no 

momento do reajuste salarial, como já nos referimos anteriormente. Além disso, 

os banqueiros geralmente alegavam não fazer antecipações salariais bem 

como abonos devido a sua proibição pela legislação. 

Vejamos o pedido de abono de emergência do Sindicato dos Bancários 

de São Paulo ao ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen,  

Em virtude da negativa dos banqueiros, que alegaram proibição legal para a 
concessão de um abono de emergência, a diretoria do sindicato, no dia 17 de 
junho, dirigiu o seguinte ofício ao ministro Mário Simonsen. (...) O percentual de 
reajuste salarial fixado em nossa Convenção Coletiva de Trabalho, vigente em 
1º de setembro de 1974, foi de 33%, mas já em dezembro, através de lei 
específica, o próprio governo concedeu o chamado abono de emergência de 
10% beneficiando as categorias que tiveram salários reajustados no primeiro 
trimestre de 1974, abono esse compensável em futuros aumentos coletivos. 
Era o reconhecimento expresso da difícil situação em que se encontrava 
grande parte dos trabalhadores que tiveram seus salários absorvidos pela 
inflação.409 
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Os bancários não receberam o abono e os banqueiros alegaram a 

proibição governamental para não fazer as antecipações salariais. 

Neste período, os bancos estavam demitindo e recontratando por 

salários bem menores, com salários de ingresso. Essa era uma artimanha dos 

banqueiros, demitiam trabalhadores antigos e recontratavam com salários 

inferiores. O Bradesco foi denunciado pelo Jornal da Tarde na Folha Bancária. 

“os funcionários que estão sendo dispensados – informa Almeida [Eros de 

Almeida] – ganham em média Cr$2mil, e os contratados agora, receberão 

apenas os salários mínimos da categoria, que oscilam entre Cr$639,36 a 

Cr$987,02”.410 

 Já em 1976, a Folha Bancária de julho/agosto de 1976 estampava mais 

uma vez o arrocho, 

No fim do mês de abril, após deliberações dos associados em assembleia 
geral, o Sindicato enviou um memorial ao Presidente Geisel, com mais de 20 
mil assinaturas, pedindo um abono salarial de 20% para os bancários. O 
documento diz que o aumento do custo de vida vem se acentuando nos últimos 
meses, principalmente em relação aos gêneros alimentícios de primeira 
necessidade, aos aluguéis e remédios e aos componentes indispensáveis à 
satisfação das necessidades primárias da vida com sério comprometimento do 
orçamento familiar do trabalhador.411 

 

Importante notar os termos “componentes indispensáveis à satisfação 

das necessidades primárias da vida com sério comprometimento do orçamento 

familiar do trabalhador”. Termos adequados e utilizados nos Recursos na 

Justiça do Trabalho que encontramos na documentação analisada. 

Além dos recursos, a proposta da trimestralidade volta a fazer parte das 

reivindicações dos bancários e com maior força. Os trabalhadores bancários, 

juntamente com outras categorias, buscavam novas formas de luta pela 

equiparação do salário ao aumento do custo de vida. 

Sobre a proposta da trimestralidade, 

O estudo do Dieese Dez anos de política salarial, pesquisa todas as nuances 
das fórmulas de reajustamento e faz um histórico da legislação salarial. Com 
exuberância de dados esse trabalho evidencia como o salário real de todas as 

                                                             
410

 DEMISSÕES, uma ameaça contra os empregados do BRADESCO. Jornal da Tarde. 02 jul. 

de 1975. In: Folha Bancária. nº 334, jun./jul. de 1975, p. 11. 
411

 PROSSEGUE a Campanha pelo Abono de 20%. Folha Bancária, nº 338, jul./ago. de 1976, 

p. 5. 



174 
 

categorias sofreu uma perda por volta de 30% para o período de 1965/1974. A 
única conclusão plausível a se tirar é a de que os aumentos salariais não são 
focos inflacionários, como se acreditava na época. (...) Depois de um breve 
período de estagnação, o produto real cresceu consideravelmente, bem como 
a produtividade global do sistema. O salário foi confiscado e a produtividade 
concretizou-se como lucro. (...) Quando todas as operações do sistema 
financeiro são corrigidas trimestralmente, e sempre sobre um momento fixo do 
passado. Os salários são corrigidos anualmente e pela média dos últimos doze 
meses. Nada mais justo que haja um reajuste trimestral para efetivar a 
manutenção do poder aquisitivo do trabalhador.412 

 

Na secção Ponto de Vista, da Folha Bancária, Laurentis, diretor sindical, 

acrescenta à proposta de trimestralidade dos trabalhadores a cláusula de 

produtividade setorial. 

A nossa tese sobre correção trimestral inclui a taxa de lucratividade setorial em 
substituição à de lucratividade de Produtividade Nacional (integrante da Política 
Salarial). Cremos que a inclusão dessa nova taxa nos critérios de reajuste 
salarial, ajusta-se muito mais a realidade da categoria.413 

 

A mobilização da Campanha Salarial de 1976 teve uma participação 

maior dos trabalhadores bancários, foram três assembleias tendo a última um 

quórum de 1.500 trabalhadores. Esta campanha questionava principalmente as 

fusões, a política salarial e a contratação de locadoras de mão de obra. Os 

banqueiros negaram-se a discutir a proposta dos bancários de 60% de reajuste 

salarial alegando seguirem estritamente os índices oficiais do governo militar. 

Sobre a mobilização da campanha falam os sindicalistas, 

Companheiros! A assembleia realizada no dia 3 de setembro foi a maior nestes 
últimos anos. Os bancários paulistanos felizmente voltaram a participar, em 
grande número, das assembleias e reuniões em seu sindicato. Esta é, sem 
dúvida, o aspecto importante da campanha salarial de 1976. Assim tudo nos 
faz crer que são bastante promissoras as perspectivas para a próxima 
campanha salarial de 1977, levando em conta o fortalecimento de nossa 
atividade sindical.414 

 

Assim, a campanha salarial foi encerrada e os bancários votaram em 

assembleia pelo acordo patronal em vez dos dissídios já que os banqueiros 
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aceitaram a antecipação salarial de 35% e aumentaram o anuênio em 87,5%. 

No mesmo período os bancos tiveram lucros de até 150% como foi o caso do 

Banco Mercantil de São Paulo, banco do famigerado Gastão Vidigal, o 

banqueiro que assumiu ter financiado a repressão. 

As consequências desse rebaixamento salarial tornaram impossível para 

os trabalhadores, o pagamento das prestações dos financiamentos da casa 

própria. Os bancários relatam que devido à alta rotatividade no emprego, as 

regras do FGTS não eram condizentes com a realidade brasileira. Não sendo 

possível cumpri–las, devido à perda constante do emprego ou do rebaixamento 

salarial. Enviam, então, sugestões ao Ministro do Trabalho e ao Banco 

Nacional de Habitação: 

Enumerados os grandes males provocados pela falta de estabilidade de 
emprego do trabalhador e a consequente instabilidade para a solvência de 
seus compromissos com o financiamento da casa própria, entre outras, a 
CONTEC [Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de 
Crédito] propõe as seguintes emendas: Estabilidade para os adquirentes de 
habitação e um fundo de inadimplência. (...) Não há como negar que o grande 
número da inadimplência entre os trabalhadores deve-se a falta de condições 
para pagar as prestações. Essa insuficiência decorre, quase sempre, da falta 
de emprego ou da redução ou manutenção do nível de renda. Tudo isso é 
produto da rotatividade da mão-de-obra. Urge que encaremos o assunto de 
frente, sem preconceitos ou radicalizações, procurando aperfeiçoar o FGTS, 
para que não haja prejuízo para o trabalhador e nem esvaziamento do 
FGTS.415 

 

Identificamos aqui a crítica da CONTEC ao FGTS. Quando assinalam 

que os trabalhadores não estão conseguindo arcar com o fundo, nem 

tampouco acessar a casa própria.  

A proposta da CONTEC consistia em utilizar o próprio fundo, para a 

constituição de um fundo adicional do FGTS, para garantir a continuidade dos 

pagamentos quando da suspensão no caso de demissões ou ainda de redução 

das parcelas no caso de queda do nível de renda. Ainda assim, seria 

improvável a quitação dos pagamentos das prestações. 

Também indica que os sindicalistas não pretendiam radicalizações, a 

partir de 1976, a proposta da CONTEC passou a ser a de aperfeiçoar o FGTS, 

ou seja, adequar o instituto da estabilidade juntamente com o FGTS na 

                                                             
415

 CONTEC propõe emendas ao STF e FGTS. Folha Bancária, nº 337, mar./abr. de 1976, p. 4. 



176 
 

legislação brasileira. Também propunham que quem adquirisse a habitação 

também deveria adquirir a estabilidade. 

Ainda em 1976 continua a Folha Bancária, 

Os efeitos desastrosos do FGTS previstos pelo sindicato quando de sua 
instituição em 1967, aí estão. De modo geral, o trabalhador brasileiro está se 
transformando em autêntico peregrino dos tempos modernos (Grifos nossos). 
Qualquer motivo (por menor que seja), qualquer pretexto (seja ele válido ou 
não), qualquer problema da empresa é o bastante para provocar a demissão 
sumária do empregado.416 

 

 O trabalhador brasileiro sofre diretamente com a ampliação da 

instabilidade no trabalho. Considerando que são essas novas determinações 

do FGTS e da perda da estabilidade que estão induzindo o trabalhador a uma 

maior peregrinação, o que toca imediatamente o cotidiano dos trabalhadores, 

como pudemos observar pelo turnover bancário. 

 Essa alta rotatividade no trabalho incita um ambiente de terror em que, a 

cada fim de dia, espera-se quem seria o próximo a ser demitido. Expressa mais 

uma face da autocracia nas relações de produção e reprodução social no 

Brasil. No qual a imposição da instabilidade como regra foi o resultado e a 

finalidade da política econômica. Aqui a função do estado como força produtiva 

fica ainda mais evidente. 

 O que queremos ressaltar é que o turnover, ou a alta rotatividade dos 

trabalhadores nos postos de trabalho não se deu por uma casualidade, mas foi 

uma ação estimulada e requerida pelo capital. Como potência da acumulação 

alicerçada na política econômica.  

 Período em que os trabalhadores tiveram de enfrentar ainda e, ao 

mesmo tempo, uma automação dos processos de trabalho em maior escala 

como também os processos de terceirização, a chamada locação de mão de 

obra. Processos, que veremos nos tópicos seguintes, estavam vinculados ao 

projeto de oligopolização da economia brasileira. 

 Já em 1977, o sentido do arrocho a que foram submetidos os 

trabalhadores, fica explícito mais uma vez na fala do presidente do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, Francisco Teixeira. 
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Fala-se muito em desaceleração, desaquecimento, contenção etc., mas a nós 
trabalhadores (que somos a grande maioria do povo) o que importa mesmo é o 
desarrocho. E o que é o desarrocho? O desarrocho é, nós bancários, por 
exemplo, recebermos um salário mais condizente com a dignidade de nossa 
profissão, como recompensa devida ao nosso trabalho, pela nossa contribuição 
ao desenvolvimento dessas colossais empresas que são os bancos.417  

 

A estratégia utilizada pelos trabalhadores, diante de tal degradação foi a 

de abrir brechas que lhes permitisse ter como sobreviver ao longo do ano.  

Além das antecipações salariais, outra questão que chamou nossa atenção foi 

a luta pela incorporação da produtividade no reajuste salarial. 

Com efeito, continua o Presidente – a categoria necessita movimentar-se 
desde já, no sentido de obter uma antecipação salarial que lhe permita 
enfrentar a difícil situação em que se encontra. O último reajuste que tivemos 
(em setembro do ano passado) não levou em conta a perda acumulada nos 
últimos 13 anos. Tal reajuste deveria ter sido de 58% e não de 43% como foi 
fixado. E se a produtividade nacional fosse tida como parâmetro, então o 
aumento teria sido de 183%.418 

 

 Nos balanços de gestão sindical, reapareceria a proposta de luta pela 

produtividade. Com a acelerada alta do custo de vida, os bancários se reuniram 

em 18 de abril de 1977 para discutir a posição dos trabalhadores, vários 

oradores se pronunciam e foram unânimes em afirmar, “Enquanto os preços 

sobem livremente, nossos salários permanecem congelados durante 12 

meses”419  Pedem novamente, através de abaixo assinado com quinze mil 

assinaturas, antecipação salarial de 25% compensáveis no próximo reajuste 

salarial.  

 O ano de 1977 foi importante para a mobilização da Campanha pela 

Reposição. Na edição da Folha Bancária de Julho/agosto e setembro do 

mesmo ano, Francisco Teixeira, na secção Com a Palavra o Presidente, 

escreve uma importante denúncia sobre a manipulação dos índices oficiais de 

reajuste salarial no ano de 1973.  

Como já disse o Ministro do Trabalho, os lucros das empresas deveriam ser 
menores para que fossem concedidos salários mais dignos. O que equivale a 
dizer que deve haver uma distribuição de renda maior no País. E para agravar 
o quadro contristador da situação sócio econômica dos trabalhadores, verifica 
se agora que tremendo erro foi cometido ao serem fixados os índices oficiais 
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de reajustes dos salários em 1973. Se erro houve, cumpre ser reparado o 
quanto antes. Na verdade o que contribuiu para apontar essa incrível distorção 
dos índices de reajuste salarial, em 1973, foi a publicação do Relatório do 
Banco Mundial. E, posteriormente, o Ministro da Fazenda reconheceu 
publicamente a incorreção desses índices. E dizer que os danos sofridos pelos 
trabalhadores foram compensados pelos reajustes subsequentes também não 
confere. Haja vista a discrepância entre os dados da FGV e o Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP e o órgão assessor dos sindicatos – DIEESE. 
Entre nós os bancários paulistas o prejuízo é da ordem de 23%.420 

 

 Os trabalhadores encaminharam uma mensagem urgente ao poder 

legislativo para que as “empresas devolvam aos trabalhadores as respectivas 

diferenças salariais de 1973, levando tais valores a débito de seus lucros” 421. 

 Dessa forma, propunham que os órgãos competentes corrigissem os 

salários subtraídos dos trabalhadores. “A Justiça do Trabalho poderá arbitrar, 

de forma sumária, o pagamento da reposição salarial, quanto ao prazo, 

concedendo às empresas a facilidade de parcelarem a dívida em até seis 

meses, calculados os juros e correção monetária, desde que comprovem a 

impossibilidade de fazê–lo de uma só vez”.422 

 A campanha salarial de 1977 acabou por reajustar os salártios pelos 

índices oficiais com uma antecipação e aumento no anuênio, mas o ano de 

1977 trouxe à tona a manipulação dos índices e isso mobilizou os 

trabalhadores. Assim começou a Campanha pela Reposição Salarial. 

 O departamento jurídico do Sindicato publicou na Folha Bancária a 

discussão sobre essa manipulação dos índices. Sob o título, As Perdas 

Salariais de 1973, Pedro Dada, assessor jurídico do Sindicato diz, 

Acontece que a tecnocracia falhou, em determinado momento comprometendo, 
a responsabilidade do Estado. A revelação, como é de domínio público, foi feita 
pelo Banco Mundial, que em seu relatório secreto sobre a economia brasileira 
(publicado na Folha de São Paulo em 31/07/1977), apontou um erro de 

constatação da taxa inflacionária referente ao ano de 1973. Verificou o referido 
banco (BIRD) que a taxa de inflação divulgada (manipulada?) pelas 
autoridades monetárias brasileiras foi inferior a efetivamente ocorrida, vale 
dizer que a inflação proclamada e minimizada, não foi verdadeira eis que, 
realmente, foi maior. (...) Os índices para a reconstituição do salário real médio 
da categoria, referentes aos anos de 1973/1974 foram atingidos pelo erro da 
taxa de inflação na medida em que foi minimizada. Da mesma forma o resíduo 
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inflacionário sofreu uma redução proporcional decorrente do mesmo fato. (...) 
para os bancários dos Estados de SP e Mato Grosso, as perdas salariais 
decorrentes do erro foram de 23,9%.423  

 

 A proposta dos trabalhadores bancários era,  

Contra a União, caberia uma Ação Ordinária de Indenização por Perdas e 
Danos. Haverá dificuldade na forma de liquidação da sentença, que julgar 

procedente a ação. Entretanto apontaríamos a forma de fixação da indenização 
por arbitramento (artigo 1443 do Código Civil) convertido em um Abono de 
Reposição Salarial, correspondente às perdas apuradas. Os empregadores 
que já acumularam lucros extraordinários, devem suportar a responsabilidade 
da reposição salarial de seus empregados, pelo que deixaram de pagar–lhes a 
partir de 1973.424 

 

 A Campanha de Reposição Salarial alegavam os trabalhadores, não 

estava fora da meta da política salarial e mencionam ainda que pretendiam a 

solução pela via política e administrativa e não pela greve.  

Não apontamos a reivindicação através da Greve, porque essa seria uma 
forma de luta, válida sim, mas dependente da categoria dos trabalhadores. Mas 
não estamos falando da grevezinha da lei 4330 (deturpação conceitual do 
instituto) e, sim, da greve ampla, sem restrições, prevista aliás, na Constituição 
Federal, no seu artigo 165, inciso XX, auto aplicável, independentemente de 
regulamentação.425 

 

 A alternativa política e administrativa era a propositura de um projeto de 

abono para a devolução dos salários aos trabalhadores. A ideia não era 

radicalizar a ação, mas insinuava que a greve é um instrumento de luta 

independentemente de regulamentação. 

 Assim, a Campanha pela Reposição Salarial de 1973/74 adentrou 1978. 

Veremos mais detidamente a posição dos trabalhadores a partir da Campanha 

pela Reposição no capítulo 4, que trata Reemergência das Greves. 

 Antes de prosseguirmos na análise das greves, necessário entender, de 

forma breve, mais duas ofensivas do capital importantes no período. A 

Automação Bancária e a Locação de Mão de Obra. 
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3.6. A automação e a reengenharia de processos nos bancos no pós-1964. 

 

 No período em que nos debruçamos teremos pelo menos dois 

importantes momentos da automação nos bancos brasileiros. O primeiro se 

deu a partir de 1964, com as transformações ocorridas no setor financeiro, ou 

seja, com o processo de concentração e centralização financeira teremos um 

momento de intensas transformações tecnológicas e organizacionais, com a 

criação dos Centros de Processamentos de Dados. Já o segundo momento de 

forte implantação de transformações tecnológicas está ligado à expansão e 

diversificação das operações bancárias já no final dos anos 1970 e início dos 

1980 e que tem nos sistemas on-line sua maior expressão.  

 Vejamos então como se desenvolveram essas transformações. A 

concentração e centralização do sistema financeiro seria possível apenas se, 

concomitantemente, a base administrativa dos bancos também estivesse 

centralizada. Daí a importância da reengenharia de processos e da automação 

bancária. Com o aumento extraordinário de incorporação de novas agências 

pela conglomeração426, os processos de reorganização do trabalho tornaram-

se fundamentais.  

 Padronização - essa era a tônica das mudanças organizacionais. Assim,  

Estes procedimentos passaram a ser regulados e fiscalizados pelo Estado, que 
criou, em 1967 o PACEB, Padronização Contábil dos Estabelecimentos 
Bancários. (...) Na segunda metade da década de 60, alguns dos grandes 
bancos comerciais nacionais implantaram, em suas estruturas, centros de 
processamentos de dados – CPDs – que passaram a processar operações 
antes executadas na retaguarda de cada agência. Estes centros – localizados 
em geral na periferia dos grandes centros urbanos – foram equipados com 
computadores de grande porte – mainframes [Computadores de Grande Porte] 
– importados das indústrias eletrônicas multinacionais.427 

 

 Em relatório da diretoria sindical, essa questão era posta nos seguintes 

termos,  

                                                             
426

 O número de agências bancárias aumentou significativamente com o processo de 

conglomeração, especialmente entre os maiores bancos. Em 1968, o número médio de 

agências entre os quatro maiores grupos era de 315, e, em 1973, a média sobe para 494. Cf. 

ELY, Helena Bins. “Transformações no sistema financeiro brasileiro e a automação nos bancos 

comerciais”. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). 1992. p. 12. (Mimeo).    
427

 ELY, Helena Bins. op. cit., pp. 14-15.  



181 
 

De um lado, houve a introdução de novas formas de trabalho e máquinas, mais 
modernas, onde o destaque principal foi a utilização dos computadores, que 
passaram a abranger cada vez mais, um maior número de setores dentro de 
um banco. Essa modernização diminuiu o número de funcionários necessários 
para o desempenho das tarefas diárias, permitiu uma maior divisão e 
simplificação do trabalho bancário, que se tornou mais rotineiro ainda.428 

 

 O quotidiano do trabalho nos bancos vai mudando radicalmente, 

alterando o próprio processo de trabalho, no que se refere ao atendimento do 

cliente até a tramitação documental, a operacionalização dos serviços 

bancários. Dessa maneira veremos alterar-se, o próprio perfil do trabalhador 

bancário.  

 Tomemos a seguinte descrição que ACCORSI faz do trabalho bancário 

até 1964, 

Antes de 1964, a estrutura dos bancos era composta basicamente pela direção 
geral e pelas agências. Estas estavam divididas em gerência e serviços. O 
gerente era quem respondia pela agência frente à diretoria do banco e à 
clientela; era ele o responsável pela parte comercial, em especial pela 
captação de depósitos e concessão de empréstimos. O contador, conhecedor 
de todas as rotinas da agência, era responsável pelo serviço administrativo 
interno, que se compunha por setores conforme os produtos: conta-corrente, 
desconto de títulos, cadastro e contabilidade. Os escriturários trabalhavam 
nestes setores, dando respaldo às atividades dos caixas.  

Para desconto de um cheque, o fluxo do trabalho se dava da seguinte forma: o 
portador do cheque era atendido no balcão, por um escriturário que lhe 
passava uma senha (uma chapa de metal numerada); o bancário passava o 
cheque para o controle do caixa, onde era registrada a entrada do documento 
no caixa, em seguida, o cheque era levado ao setor de firmas, onde era 
conferida a assinatura, e ao setor de contas correntes, onde era verificado o 
saldo na cartela do cliente; o cheque era, então, enviado para o caixa, que 
chamava o portador e efetuava o pagamento; após a liquidação, o cheque era 
encaminhado ao setor de contabilidade. No final do expediente externo, o setor 
de controle de caixa realizava a operação de ‘bate’ (conferência dos valores 
dos documentos que entraram no caixa com os débitos e créditos efetuados 
durante o dia); e o setor de conta corrente fazia os lançamentos de débito na 
conta do cliente.429 

 

 As agências processavam quase integralmente as operações, com o 

novo processo mais centralizado, outros setores foram criados para dar suporte 

às agências, como é o caso dos Centros de Processamento de Dados – 
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CPD’s. A partir daí, estavam dadas as condições para acelerar as operações 

bancárias. Antes dessa transformação, no entanto, o trabalho nas agências, 

era auto-suficiente, como destaca Ely Bins, “As agências tinham um caráter 

auto-suficiente no que diz respeito à realização da contabilidade interna: faziam 

a escrituração das operações cotidianas dos livros contábeis, confeccionavam 

diariamente seus balancetes, atualizavam os arquivos e as contas de seus 

clientes, controlavam suas aplicações, faziam o cálculo dos juros dos 

depósitos, etc.”.430 Em outras palavras, o processo de trabalho era realizado 

por inteiro dentro da agência. 

 Assim, conforme analisado por Canêdo, 

A par dessas modificações estruturais, outras de natureza complementar, 
também foram introduzidas no sistema bancário. Entre elas, cabe mencionar a 
da modernização do setor, mediante a introdução de novas técnicas de 
trabalho, como a mecanização do serviço e, mais recentemente, a 
computação, assim como o uso de práticas organizacionais e administrativas 
modernas que visam o aumento da eficiência e da produtividade. A introdução 
da informática e a ampliação e sofisticação das comunicações, permitiram aos 
bancos, de um lado, progredir na integração de suas redes nacionais, de outro, 
caminhar no sentido de centralização de seus sistemas de edição de normas 
de registro de controle de operação a práticas, permitindo-lhes projetar e 
controlar nos centros de computação, uma série de tarefas anteriormente 
impraticáveis.431 

 

 Com a criação dos centros de processamento de dados – CPD’s, os 

processos das agências foram parcialmente externalizados. Algumas rotinas, 

que eram realizadas na retaguarda das agências, passaram a ser centralizadas 

nos CPDs, que atendiam as diversas agências. A função do CPD era 

processar, durante a noite e madrugada, as informações que chegavam das 

agências depois do expediente externo, e devolvê-las à agência de origem, no 

início da manhã seguinte. A atualização das contas correntes foi um dos 

primeiros serviços do CPD. A transferência das informações entre agências e 

CPDs era feita através do transporte de documentos – via malote. O processo 

de trabalho iniciava-se na agência acolhedora, passava pelo CPD e terminava 

na agência de origem.432 
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 Mas, continua o destino das operações dentro dos CPDs,  

Ao chegar ao CPD, o malote de cada agência era dividido conforme os 
documentos que continha; cada lote de documentos era enviado para um setor 
específico; neste setor, os lotes eram conferidos, agrupados com os 
documentos de outras agências e preparados para o setor de gravação; neste, 
as informações contidas nos documentos eram digitadas nos terminais do 
computador central; o núcleo de computação processava as informações e 
imprimia listagens com o resultado do processamento; estas eram enviadas 
para um setor encarregado de conferir as informações digitadas. No início da 
manhã, as listagens eram enviadas para as agências de origem, onde 
forneceriam, para os funcionários, as informações da posição do saldo dos 
clientes e dos movimentos do dia anterior, para auxiliar no atendimento.433   

 

 Segundo os sindicalistas bancários a diversificação dos serviços 

financeiros e o processo de automação geraram uma maior taxa de exploração 

do trabalho nos anos 1970 tanto estendendo a jornada de trabalho do bancário 

como intensificando a produtividade das operações bancárias. “Além desse 

processo de automação que vem sendo introduzido e se expandindo, a 

constante prorrogação da jornada de trabalho, através da imposição abusiva de 

horas extras, tem permitido aos patrões a redução de seu quadro de 

funcionários, ocasionando dessa forma, o rebaixamento do salário real da 

categoria e a sobrecarga de trabalho aos seus funcionários”.434  

 Ainda realçam os diretores sindicais que se de um lado a automação era 

um poderoso instrumento para o aumento da produtividade do trabalho, a 

reengenharia de processos era absolutamente imprescindível à reestruturação 

produtiva,  

Por outro lado também foram implantadas novas formas de organização de 
trabalho e uma redivisão de tarefas, que permitam a decomposição em 
operações simples e maçantes, que podem ser concentradas em uma pessoa 
ou redividida em mais funcionários, mas sempre facilmente transferíveis de um 
funcionário para outro e sempre de forma a permitir um aumento constante do 
ritmo de trabalho. A decomposição e simplificação das operações chegaram ao 
ponto, dos bancos poderem substituir um funcionário de mais de dez anos de 
casa, por outro, que passará por um rápido treinamento em poucos meses.435 
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 Fica claro o aumento da exploração do trabalho pelo aumento do ritmo 

de trabalho e também da extensão da jornada. Conciliando formas arcaicas e 

modernas de sobretrabalho.  

 Portanto, não se trata apenas de uma racionalização burocrática, mas a 

redivisão do trabalho bancário, com o surgimento do CPD, permitiu também a 

mudança de um perfil mais operacional para um mais comercial no trabalho 

nas agências. Dessa forma que pôde crescer a exigência para aumentar os 

negócios bancários. A venda do crédito. A chamada plataforma de negócios vai 

ganhando centralidade em detrimento da operacionalização executada nos 

Centros de Processamento de Dados. Mudança possível tanto pela automação 

e reengenharia de processos como pela diversificação financeira proveniente 

da oligopolização, através do surgimento de seguradoras, financeiras, entre 

outros. Ou seja, a diversificação bancária atuaria também na intensificação do 

trabalho bancário. O ritmo do movimento das operações bancárias definiam o 

próprio ritmo do trabalho. É o que podemos verificar logo adiante. Nessa 

particularidade do trabalho bancário, os diretores sindicais continuam,  

Além disso, os resultados das tarefas desempenhadas pelos bancários 
obedecem normalmente, um cronograma de passos muito curtos, e para a 
maioria das atividades os prazos de execução de tarefas são diários, ou seja, 
nada pode ficar para o dia seguinte. A cada dia uma nova tarefa se inicia e 
termina. O não cumprimento da mesma pode provocar a demissão do 
funcionário, que enfrenta a sobrecarga de trabalho e, é obrigado, pelo acúmulo 
de tarefas, a prolongar além do horário sua jornada de trabalho, fazendo às 
vezes até 4 horas extras por dia, que nem sempre são pagas integralmente. A 
quantidade e o ritmo de trabalho dependem não de uma programação anterior, 
mas sim do movimento dos negócios bancários.436 

  

 Dessa forma, enquanto o desenvolvimento tecnológico entre os anos de 

1964 e 1974 voltou-se para a centralização do CPD, para o aperfeiçoamento 

do processamento das informações; as novas tecnologias implantadas no final 

dos anos 1970 buscaram uma maior integração entre as informações nas 

agências e os Centros de Processamentos de Dados através dos Sistemas On-

Line. 
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 A partir de 1979 foram instalados os microcomputadores nas agências, 

terminais de retaguarda e caixas conectados aos CPDs. Se até então a 

novidade tecnológica era o Mainframe, computador de grande porte; agora 

seriam instalados os chamados sistemas periféricos.  

Através desses equipamentos instalados na retaguarda da agência era feita a 
entrada de dados para os computadores centrais. Estes dados eram 
transmitidos eletronicamente, através da rede nacional de telecomunicação, via 
Embratel. Em 1981, foram implantados os primeiros terminais financeiros, que 
são terminais instalados nos caixas das agências, que também são conectados 
eletronicamente aos mainfraimes dos CPDs. O primeiro banco a adotar o 
sistema on-line foi o Itaú e, em seguida, o Bradesco.437 

 

 Com isso, o caixa passou a fazer o registro dos movimentos de débito e 

crédito diretamente nos microcomputadores, nos terminais conectados à 

central.  Através dessa tecnologia o caixa processa a operação em tempo real 

diminuindo os tempos de trabalho de fechamento do caixa, de transporte de 

documentos, de preparação, digitação e conferência de dados. Boa parte das 

operações que antes era processada nos CPDs passou novamente ao âmbito 

da agência, realizada diretamente pelo caixa na agência.  

 A conferência foi eliminada, a digitação transferida e agregada a outras 

funções de caixa, diminuindo o fluxo de papéis. “Este trabalho, que antes era 

feito em partes pelo caixa, pelos bancários da retaguarda da agência e de 

outros setores de compensação, digitação e conferência do CPD, passou a 

operar através do sistema on-line”.438  

 Esses sistemas tecnológicos e organizacionais permitiram que os 

bancos passassem a processar com maior rapidez as transações bancárias e 

ampliar a oportunidade de negócios bem como de lucros. 

 A implantação dos sistemas on-line eliminou e alterou parte significativa 

do trabalho bancário. Reduziu parte significativa do trabalho de digitação nos 

CPDs; eliminou uma série de rotinas da retaguarda da agência; modificou e 

ampliou o conteúdo do trabalho do caixa; transformou o lay out das agências, 
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aumentando o espaço de circulação dos clientes e diminuindo o espaço de 

trabalho dos bancários na retaguarda.439  

 A saída encontrada para os impasses da extensão da jornada e outros 

conflitos trabalhistas foi posta pelos banqueiros. Segundo os diretores 

sindicais, foram duas as formas:  

A utilização crescente de mão-de-obra alocada, para descaracterizar esses 
funcionários como bancários e, portanto, não estender a eles as conquistas da 
categoria; e a introdução cada vez maior de um processo automatizado de 
trabalho, ou seja, a substituição crescente de funcionários por máquinas e 
sistemas de computação. (...) Os patrões se utilizam enfim, de todos os 
artifícios para burlar e desrespeitar os direitos conquistados pela categoria. O 
maior exemplo dessa prática, além das já citadas, é o caso da ‘locação de 
mão-de-obra’.440 

 

 Então, a saída dos bancos foi a automação e também a terceirização do 

trabalho. Em relação a essa nova ofensiva, a terceirização, a chamada locação 

de mão-de-obra, será discutida mais detidamente no item a seguir.  

 

3.7. Início da terceirização nos bancos. 

 

Concomitantemente ao processo de automação, veremos aparecer no 

cotidiano dos trabalhadores bancários a terceirização. A terceirização, também 

denominada pelos bancos como Locação de Mão-de-obra, começa a aparecer 

nos jornais sindicais no período da ditadura. Em especial, a partir dos anos 

1970.  

Apesar da maior parte dos estudos sobre terceirização concentrarem-se 

no período dos anos 90, estudos importantes que retratam o período de maior 

abrangência dos processos de terceirização no Brasil441; analisaremos a 

terceirização no período da ditadura, nos anos 1970. Esta externalização da 

produção em relação à cadeia produtiva das empresas, através de redes de 
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subcontratação, é um fenômeno que surgiu na ditadura. Os trabalhadores 

tiveram de enfrentar com habilidade essa poderosa ofensiva do capital, que 

impunha uma maior fragmentação à classe trabalhadora.  

A terceirização, denominada inicialmente como locação de mão-de-obra, 

aparece nos jornais bancários em 1973. Ano em que o milagre econômico 

entra em crise. Ano também que projetos de lei passaram a ser discutidos pelo 

governo para regulamentar o trabalho temporário. A matéria de capa da Folha 

Bancária era “Aluguel de mão-de-obra: a moderna forma de trabalho escravo” e 

versava sobre a tentativa de baratear os custos com a força-de-trabalho. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagem 11 – 
Capa da Edição 

da Folha Bancária 
de março/abril de 

1973. 

Fonte: ALUGUEL 
de mão-de-obra – 
a moderna forma 

de trabalho 
escravo. Folha 

Bancária. nº 328,  
mar./abr. de 1973. 

(Capa). 
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A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em especial, vinha 

demonstrando interesse no assunto. “Tanto assim que, através de um dos seus 

mais ilustres advogados apresentou um projeto de regulamentação do trabalho 

eventual e temporário, visando principalmente a proteção das empresas que se 

dedicam a essa atividade, no recente Seminário de Direito do Trabalho 

promovido em setembro de 1972 pela Comissão de Legislação Social da 

Câmara dos Deputados, em Brasília, - do qual tivemos a honra de participar, na 

qualidade de advogado das entidades bancárias”.442 

Esse Seminário de Direito do Trabalho em 1972 definia como 

recomendação para a Comissão de Legislação Social da Câmara dos 

Deputados que o trabalho temporário deveria ser regulamentado seguindo 

legislação específica e que o que estava sendo discutido não levava em conta 

a proteção ao trabalhador. Dessa forma tentavam restringir a expansão dessa 

forma de contratação.  

O trabalho temporário deve ser objeto de regulamentação própria, tendo em 
vista, de um lado, a adequada proteção dos prestadores de serviço e a 
limitação dos casos em que se justifique essa modalidade de trabalho; e de 
outro lado, o controle das atividades das empresas fornecedoras de mão-de-
obra, estabelecido ainda o princípio da responsabilidade solidária da empresa 
que utiliza os serviços, pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Este 
mesmo princípio deve aplicar-se também ao trabalho rural, condenando 
qualquer tipo de ‘marchandage’.443 

 

Segundo a Folha Bancária houve a resistência dos trabalhadores ao 

‘aluguel de mão-de-obra’, e também a exigência, nos casos de locação, de 

responsabilização solidária entre as empresas contratantes. Apesar de um 

encaminhamento formal, sob o manto de uma legalidade que contrariava os 

interesses da classe trabalhadora, que acelerava a superexploração do 

trabalho no momento em que os lucros pós milagre econômico tinham de 

manter seus patamares altos, os trabalhadores colocaram-se contra a 

terceirização. 
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O juiz titular da Junta de Conciliação e Julgamento de Franca apresentou um 
trabalho de alto valor, em que denuncia a exploração dos trabalhadores, em 
número cada vez mais crescente, como que a descobrirem nova ‘mina’ de 
lucros, as EMPRESAS LOCADORAS DE MÃO-DE-OBRA, deturpação caricata 
das Empresas de Trabalho Temporário. Instaladas como simples escritórios, 
essas empresas locadoras de mão-de-obra arregimentam trabalhadores rurais, 
pelos fornecedores sem qualquer fiscalização.444 

 

 O Juiz argumenta que a legislação não respalda essa forma de 

contratação, “a figura do trabalho temporário não encontra proteção na 

Consolidação das Leis do Trabalho, ou em legislação complementar, senão 

esporadicamente. O conceito de empregado está vinculado à natureza não 

eventual da prestação de serviço e, pois, permanente”.445 

 Segundo a matéria, a meta é atingir a estabilidade no emprego, “como 

condição para o progresso social e bem estar do trabalhador e da sua família. 

Daí porque o trabalho temporário é estranho à ordem jurídica nacional”.446

 A crítica do jornal coloca o aluguel como condição permanente que deve 

ser combatida. “Eis que surgem e se multiplicam incautos e necessitados, das 

mais diversas atividades e profissões e ‘alugam’ o trabalho desses seres 

humanos, para prestarem serviços a terceiros, nas empresas em caráter 

permanente”.447 

 Segundo a matéria da Folha, essas empresas representam o navio 

negreiro dos tempos atuais, da técnica e do progresso. “Essas empresas 

atuam no setor bancário, fornecendo aos bancos, trabalhadores que prestam 

os mais diversos serviços, que sempre foram executados por empregados dos 

quadros normais dos mesmos bancos”.448 

Ainda segundo o jornal bancário, as consequências perversas desse 

sistema de trabalho são: 

 

 

                                                             
444

 ALUGUEL de mão-de-obra a moderna forma de trabalho escravo. Folha Bancária. nº 328,  

mar./abr. de 1973, pp. 6-7 
445

 Idem, p. 7. 
446

 Idem, p. 7. 
447

 Idem, p. 7. 
448

 Idem, p. 7. 



190 
 

1 – Diminuição dos salários, mesmo porque as empresas locadoras, obtem 
lucro do trabalho alheio e pagam salários menores; 

2 – Aviltamento da pessoa do trabalhador, que é tratado como mercadoria, ou 
máquina inanimada, cujos serviços, capacidade técnica e inteligência, são 
‘alugados’;  

3 – Afastamento do empregado da comunidade empresarial, contrariando a 
constituição, que preconiza a integração do trabalhador na empresa e até a co-
gestão; 

4 – redução dos empregados das empresas, no caso dos bancos, com a 
consequente diminuição dos integrantes da categoria profissional dos 
bancários;  

5 – Enfraquecimento do Sindicato, tanto do aspecto econômico, como no 
tocante à organização e aos processos de luta por melhorias de condições de 
vida e de trabalho; 

6 – Desrespeito às conquistas dos bancários e quebra da jornada de seis horas 
diárias; 

7 – Frustração parcial das normas coletivas de trabalho em favor dos 
empregadores; 

8 – Insegurança social dos empregados das Empresas Locadoras de Mão de 
obra e de suas famílias;  

9 – Violação da norma contida no parágrafo 2º do artigo 511 da CLT que define 
a categoria profissional, e violação das demais normas que regulam a 
organização sindical, especialmente no que diz respeito à sindicalização e ao 
reconhecimento da contribuição sindical.449 

 

 Ao fim do milagre econômico, 1973/1974 ampliam–se as demissões e a 

locação de mão de obra. A superexploração do trabalho mostra–se 

conveniente mais uma vez para a acumulação brasileira. O trabalho temporário 

foi regulamentado em 1974 e as lutas contra ele continuaram. 

 A instituição do trabalho temporário foi regulamentada pela lei 6.019 de 

03 janeiro de 1974450, assinada pelo governo Emílio G. Médici. Com várias 

reedições posteriores, abre o caminho para as empresas reduzirem seus 

custos com trabalho já que, “Dispõe sobre o Trabalho Temporário nas 

Empresas Urbanas, e dá outras Providências”.  

Mais especificamente, a lei define o trabalho temporário da seguinte 

forma: 
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Art. 1º - É instituído o regime de trabalho temporário, nas condições 
estabelecidas na presente Lei. 

Art. 2º - Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma 
empresa, para atender à necessidade transitória de substituição de seu 
pessoal regular e permanente ou à acréscimo extraordinário de serviços”. 

Art. 3º - É reconhecida a atividade da empresa de trabalho temporário que 
passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical a que se refere o 
art. 577, da Consolidação das Leis do Trabalho451.  

Art. 4º - Compreende-se como empresa de trabalho temporário a pessoa física 
ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras 
empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualificados, por elas 
remunerados e assistidos.452 

 

 Em 1975, ocorreram novas eleições sindicais bancárias, e a nova 

diretoria é composta em parte por diretores sindicais da gestão anterior. Ganha 

a Chapa 1 para o mandato de 1975 à 1978453. Uma das principais pautas de 

reivindicações no mandato seria a resistência à locação de mão de obra. 

 Em documento do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 

Bancários de São Paulo, o sindicato reproduz a seguinte notícia,  

Ao lado da campanha salarial, outra questão que tem despertado a atenção do 
sindicato é a das empresas que fazem o comércio de mão-de-obra. Essas 
empresas fornecem empregados para os bancos, mas eles não são 
considerados bancários, já que não mantêm vínculo empregatício com os 
bancos, e sim com as empresas que os contrataram. Por isso não podem 
receber os benefícios conseguidos nas convenções ou dissídios coletivos da 
categoria e nem as vantagens tradicionais como jornada de seis horas diárias. 
Recentemente, o sindicato fez um levantamento que indicou uma grande 
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diminuição do número de empregados que são funcionários efetivos dos 
bancos.454 

 

 Vejamos como a Folha Bancária enuncia alguns desses embates dos 

bancários em relação à contratação de Locadoras de mão-de-obra, 

A locação de mão-de-obra, explorada por empresas organizadas 
especialmente para esse fim, está assumindo proporções que atentam contra a 
liberdade dos cidadãos e seus direitos assegurados na Constituição Brasileira 
de 1967. É a nova modalidade que vem sendo utilizada criminosamente pelos 
bancos (e até por estabelecimentos oficiais, Banco do Brasil, Banespa, etc) 
como forma de usurpar os bancários, contratando-os através de firmas 
locadoras de mão-de-obra. (...) com essa prática fraudulenta eles estão 
lesando seus funcionários na jornada de trabalho, obrigando-os a trabalhar 
mais do que o período normal de 6 horas e, sem pagar-lhes as horas extras. 
Além disso, esses bancários ficam marginalizados dos contratos coletivos de 
trabalho, com prejuízos de seus salários e outros direitos assegurados na 
Consolidação das Leis do Trabalho.455 

 

 Essa forma de subcontratação proporcionava aos banqueiros burlar 

principalmente a jornada de trabalho de seis horas, rebaixar os salários e 

fragmentar a luta dos trabalhadores bancários. A Folha Bancária aponta ainda 

as campanhas contra essa forma de contratação nos anos 70, em especial no 

ano de 1976, ou seja, apenas dois anos após a regulamentação do trabalho 

temporário que ocorreu, como vimos, em 1974. Lembremos que desde 1973 os 

bancários estão alertando para essa questão. Justamente quando do fim do 

milagre econômico surgiria a possibilidade de ampliação do trabalho 

temporário.  

Depois da formação de Comissões de Discussão de Bancários na 

Convenção Interestadual dos Bancários que foi realizada em Cuiabá em maio 

de 1975 e noticiada na Folha Bancária em julho de 1976, os trabalhadores 

encaminham as propostas para resistir a essa ofensiva dos patrões. 

Entre os vários problemas sociais debatidos pelos dirigentes sindicais, 

sendo eles: o fortalecimento sindical, a regulamentação profissional, o horário e 

condições de trabalho, os problemas salariais, o controle da espiral 

inflacionária, os reajustes trimestrais, a livre negociação, o aumento mínimo e, 
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também a locação de mão de obra. “O trabalho analisa a manobra patronal de 

evitar os contratos de trabalho individuais e diretos, utilizando-se do expediente 

da contratação de funcionários através de locadoras de mão-de-obra, 

empresas geralmente ligadas às próprias instituições financeiras e bancos.”456 

Ainda não pode ser uma prática usada em larga escala, mas já começa a ser 

aventada como a forma mais eficiente de gestão da força-de-trabalho.  

 A campanha dos bancários de 1976 buscou contestar na justiça do 

trabalho essa prática. “O sindicato está movendo cerca de 50 reclamações 

trabalhistas contra locadoras e bancos, solidariamente, nas 32 juntas de 

conciliação e julgamento da capital. E o objeto desses processos é sempre o 

mesmo: a burla dos banqueiros excluindo funcionários dos bancos dos direitos 

garantidos em lei”.457  

A luta dos trabalhadores bancários era pela extinção das empresas 

locadoras, através da obstaculização dessa forma de contratação. Segue ainda 

o debate em torno da legislação em relação ao trabalho temporário pelo 

Ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto. 

Com relação ao trabalho temporário, Prieto explicou que ele ‘não é locação de 
mão-de-obra e os dois fatos não podem ser confundidos, assim como não se 
pode confundir com eles o chamado Leasing, que é de máquinas e 
equipamentos, e a prestação de serviços especializados como o transporte de 
valores, vigilância e limpeza’. O trabalho temporário está regulado pela lei nº 
6.019/74 e ‘queremos o aprimoramento desse instituto, que nada tem a ver 
com a chamada locação de mão-de-obra ou com agenciamento de empregos, 
disse Prieto. Segundo a lei o trabalho temporário não pode ser superior a 90 
dias, e a locação de mão-de-obra está sendo feita por prazo indeterminado, 
disse Prieto, conforme numerosas queixas recebidas pelo Ministério do 
Trabalho, através de sindicatos e federações de bancários e da própria 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito.458 

 

O ministro reconhece que os bancos estão “burlando a legislação”, 

observando que “o bancário tem um regime especial de trabalho, de seis horas; 
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várias firmas locadoras empregam trabalhadores nos bancos, com um mínimo 

de oito horas diárias de trabalho, o que caracteriza burla de legislação”.459  

Percebe-se que já nos anos 1970 há resistência contra a terceirização 

que no desenrolar dos anos seguintes ganharia maior fôlego entre os 

bancários. Com isso, vigilantes, portarias e limpeza começam a entrar para o 

rol de trabalhadores que estão sendo ameaçados com intensas perdas com a 

subcontratação de seu trabalho.  

Segundo o sindicato dos bancário de São Paulo, em média 20 mil 

trabalhadores já fazem parte da prestação de serviços locados num universo 

de 90 mil trabalhadores bancários da capital e interior de São Paulo em 1976. 

Dessa forma os bancos passaram a criar empresas especializadas na locação 

de sua própria força de trabalho, no entanto com a prerrogativa de burlar as leis 

e convenções coletivas. Frente a esse engodo, defendia a campanha salarial 

de 1976 – Quem Trabalha em Banco é Bancário!460  

A Folha Bancária realçava sua campanha contra a terceirização, contra 

o rebaixamento das condições de trabalho e de salário dos trabalhadores, 

contra a subcontratação dos trabalhadores, o que reiterava o arrocho e a 

superexploração do trabalho. 

É uma nova modalidade que vem sendo utilizada criminosamente pelos bancos 
(e até por estabelecimentos oficiais, Banco do Brasil, Banespa, etc.) como 
forma de usurpar os bancários, contratando-os através de firmas locadoras de 
mão de obra. (...) Quem trabalha em banco é bancário, com direito a todas as 
vantagens trabalhistas obtidas pela categoria profissional.461  

 

As consequências são por eles resumidas numa relação trabalhista que 

deixa de existir de forma direta. A prestação de serviços aufere vantagens 

financeiras à custa dos trabalhadores. Além disso, ocasionam o 

desaparecimento da categoria bancária, o enfraquecimento sindical, a 

insegurança social e a perda de garantias das convenções coletivas dos 

bancários. 
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Com isso, Sindicato abre luta contra locadoras de mão de obra. Em 

entrevista à Folha Bancária, Francisco Teixeira, presidente do sindicato dos 

bancários de São Paulo alerta, 

Ascensoristas, motoristas, serventes, perfuradores, vigilantes e pessoal de 
limpeza, no dia 10 de setembro, estiveram reunidos na sede do sindicato, em 
continuação aos trabalhos iniciados anteriormente, a fim de estabelecer os 
rumos de uma campanha visando à extinção das locadoras de mão de obra 
dentro dos bancos. Nessa campanha, o Sindicato pretende conseguir o 
reconhecimento, por parte dos estabelecimentos de crédito, de todos os que 
trabalham sob regime de locação, como bancários, e que sejam, assim 
registrados.462 

 

O Balanço de Gestão da Diretoria Sindical, analisando o período, dizia: 

“Em nosso entendimento, quem trabalha em banco é bancário. Mas, os patrões 

não pensam assim e começam a se utilizar de empresas de locação de mão-

de-obra, e que é pior incorporarem em seus conglomerados empresas desse 

tipo, com a única e exclusiva função de fornecer mão-de-obra para o próprio 

banco”.463 E a diferenciação das condições de trabalho entre bancários e 

terceirizados também foi denunciada, conforme ainda o documento,  

De início, a locação de mão-de-obra atingia os funcionários com atividades 
diferenciadas às da rotina bancária; limpadores, ascensoristas, vigilantes, 
motoristas, etc. De alguns anos para cá, a utilização desse expediente ampliou-
se e começou a sua utilização também como datilógrafos, digitadores e outros 
funcionários, que exercem as mesmas funções e mesmas atividades que 
qualquer bancário, com a única diferença de não serem contratados pelos 
Bancos, e sim por suas empresas de locação (que em geral levam o mesmo 
nome do banco, com registro de razão social e comercial distinta) e nesse 
caso, não serem beneficiados com a jornada de seis horas, aumentos iguais 
aos da categoria, anuênio, e outras vantagens conquistadas pelos bancários. 
Nossa posição a respeito, tem sido a de reivindicar constantemente dos 
banqueiros o registro desses funcionários como bancários e o fim da utilização 
de mão-de-obra alocada.464 

 

Sobre as empresas criadas pelos próprios bancos para burlar os custos 

trabalhistas o Sindicato de Bancários de São Paulo denuncia: 
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O levantamento feito pelo sindicato indicou também que os próprios bancos 
estão criando empresas paralelas, locadoras de mão-de-obra para contratar 
empregados e cedê-los, pode-se dizer, a si mesmos. É o caso, de acordo com 
o levantamento, do Banco Mercantil de São Paulo, que criou a ‘Sociedade Civil 
de Serviços em Geral’; o Banco Noroeste, a ‘SERTEC’; o Banco Auxiliar, a 
‘Socila – Sociedade Civil Administração e Limpeza’; o Banco da Nações, a 
Databank; o Banespa, o Banespa S/A. Serviços Técnicos e Administrativos’, 
etc. Segundo o Sindicato, o Banco do Brasil contrata os serviços pela ‘Pires – 
Serviços Gerais a Bancos e empresas LTDA’, procurando fugir ao disposto nas 
convenções coletivas dos bancários. Além disso, o banco está pagando aos 
seus funcionários um reajuste inferior aos 37% decretados em setembro último, 
mês do reajuste dos bancários. Por este motivo o sindicato está movendo um 
processo na justiça do trabalho que recebeu o nº 760/76 e está sendo 
chamado de ação de cumprimento465. 

 

A resposta dos banqueiros foi rápida e as ações trabalhistas passaram a 

ser inibidas pelos bancos que se empenharam em coagir os trabalhadores 

bancários a recuarem nos litígios trabalhistas. Assim, agências do Banco do 

Brasil passaram a solicitar de maneira ostensiva aos seus funcionários, que 

assinassem um documento para ser enviado à Justiça Trabalhista, desistindo 

da ação. Seus termos são os seguintes: 

Exmo. Sr. Dr. Vice –Presidente da 14ª Junta de Conciliação e Julgamento – 
Exmo. Sr. – Processo nº 760/76 – Tendo tomado conhecimento da ação 
interposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
São Paulo contra o Banco do Brasil S/A., conforme processo em epígrafe, 
sirvo-me da presente para DESISTIR da referida ação, em virtude de não 
atender aos meus interesses, esclarecendo outrossim, não haver sido 
consultado a respeito. – Saudações466. 

 

Quando tomou conhecimento do que ocorria nas agências do Banco do 

Brasil, o sindicato convocou uma reunião geral dos funcionários do banco. Foi 

então aprovada uma carta denunciando a administração do Banco do Brasil, 

que através de seu departamento jurídico, estava exigindo dos funcionários 

sindicalizados uma declaração de desistência da ação de cumprimento que 

estamos movendo contra o banco, utilizando-se para isso, de ameaças de 

restrições à carreira, corte de créditos, etc. A ação refere-se à violação da 

Convenção Coletiva de Trabalho por parte do Banco do Brasil, nos últimos dois 

anos, uma vez que os aumentos salariais obtidos pelos funcionários, ao 
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contrário do que ficou estabelecido nesta convenção, foram inferiores aos 

índices fixados pelo governo.467 

O encaminhamento geralmente para esses casos se dava por meio de 

ações trabalhistas,  

Esses companheiros, tem se associado ao Sindicato, nosso Departamento 
Jurídico tem lhes prestado assistência sem nenhuma distinção e nos casos dos 
‘alocados’ que realizam atividades tipicamente bancárias (datilografia, 
escrituração, digitação e até caixa), as ações e processos impetrados para 
exigir o cumprimento dos direitos conquistados pela categoria, tem tido 
resultados positivos e a maior parte das ações tem sido ganha.468 

 

Apesar de dizer que as ações em sua maioria tiveram êxito, esta forma 

individual de combater, caso a caso, a terceirização acabou por fazer com que 

ela avançasse a passos de gigante e a prática da extensão da jornada também 

continuou se intensificando.  

Na questão da jornada de trabalho, a grande luta que temos levado é com 
relação às horas extras e ao horário de funcionamento dos bancos. No primeiro 
caso, temos entrado com inúmeros processos, através de nosso Departamento 
jurídico, exigindo o pagamento das horas extras para os caixas, pagamento de 
duas horas extras para os comissionados; e principalmente, temos incluído 
constantemente em nossas propostas de Convenções Coletivas de Trabalho, 
cláusulas que regulem e disciplinem a realização das horas extras, visando o 
cumprimento da jornada de seis horas, comprovadamente necessária ao tipo 
de trabalho executado pelo bancário.469      

 

Em janeiro de 1977, os bancários realizaram uma reunião com os 

terceirizados, esta reunião teve por objetivo principal, “receber e anotar as 

denúncias contra as locadoras de mão-de-obra quanto às injustiças que vem 

sofrendo esses funcionários contratados e os métodos utilizados nestas 

empresas na exploração desse comércio de locação do trabalho humano”.470 
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O sindicato estava recolhendo depoimentos para orientar a campanha 

contra a terceirização com o fito de extinguir as empresas locadoras. Os 

depoimentos dos trabalhadores da Empresa Técnica de Segurança do Itaú 

denunciam o pagamento de salários menores; a extensão da jornada de 

trabalho para dez horas de trabalho por dia, sem horário de almoço. Já os 

trabalhadores da Sociedade Civil de Serviços Gerais do Mercantil de São Paulo 

S/A relatam uma jornada de nove horas e meia, sem receber horas extras e o 

ordenado é de Cr$ 940,00. 

A Empresa ALERTA: Serviços Especiais de Segurança Física da Caixa 

Econômica do Estado de São Paulo impõe jornadas de dez horas e aos 

sábados doze horas ao dia de trabalho para seus trabalhadores, perfazendo 

sessenta e duas horas semanais, sem horário para o almoço e com salário de 

Cr$ 1.110,00, descontadas em dobro as faltas ao serviço, mesmo as 

justificadas. 

A Alvorada do Banco Francês e Brasileiro também tem jornadas de dez 

horas sem horário para almoço e ordenados de Cr$ 1.125,00. A Pires Serviços 

Gerais do Banco do Brasil, com dez horas ao dia, não recebem as horas extras 

e descontos em dobro para faltas ao serviço. Ordenado: Cr$ 980,00 e a 

empresa cobra o fardamento dos empregados, à razão de Cr$ 5.000,00 cada 

um. 

O Banespa também tinha sua locadora, Banespa S/A Serviços Técnicos 

e Administrativos, a BANESER. Com jornadas de doze horas por dia, sendo 

três horas extras diariamente. Salários em Cr$ 1.500,00.  

No caso do Baneser, a proposta dos bancários era a integração no 

quadro de pessoal permanente do banco, como seus funcionários, com direitos 

iguais aos dos bancários; melhorias de salários e condições de trabalho. 

Reivindicavam o pagamento de adicionais de insalubridade e de 

periculosidade; pela unificação da data base de 1º de setembro, como todo 

bancário; pelo pagamento de horas extras, excedentes às seis horas diárias; 

pela sindicalização como bancário471.  
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O que percebemos é que a extensão da jornada juntamente com uma 

maior capacidade de automação conjugam formas arcaicas e modernas de 

exploração do trabalho bancário. Pois tanto com a extensão da jornada quanto 

com a não incorporação da produtividade do trabalho aos salários, são 

expressões da superexploração do trabalho, característica da acumulação 

brasileira como apontamos ao longo do nosso trabalho.  

Os bancários lutaram contra a terceirização organizando os 

trabalhadores em ações coletivas alegando ilegalidade na ação dos bancos. A 

proposta consistia em acabar com a locação, criando empecilhos de toda 

ordem para a continuidade desse tipo de contratação do trabalho. 

Reivindicavam a extinção das empresas locadoras, desse tipo de contrato de 

trabalho. Trabalho tão temporário que é Permanentemente Provisório.  
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CAPÍTULO 4 

Reemergência das greves dos trabalhadores bancários: o 
momento culminante do enfrentamento da superexploração do 

trabalho. 

 

4.1. A campanha salarial dos bancários de 1978: a luta pela reposição salarial 

de 1973-1974. 

 

A partir do segundo semestre de 1973, com a crise do milagre 

econômico, verificou-se um processo de desaceleração econômica que 

persistiu ao longo da década de 1970. Como vimos no primeiro capítulo, houve 

um recrudescimento do processo inflacionário no II PND. Como reconheceu 

também o economista Bresser Pereira, a partir de 1974 a taxa de inflação 

apresentava-se claramente ascendente. No período de desaceleração (1974-

1981) a inflação alcançava “a taxa média de 60,0% contra 19,5% entre 1967 e 

1973”472  

Aos trabalhadores ficou claro o engodo denunciado até pelo Banco 

Mundial sobre a manipulação dos índices como recurso para arrochar mais 

uma vez os salários. Como discutimos no tópico sobre a política salarial, no 

capítulo 3, no ano de 1977, os trabalhadores iniciaram uma intensa campanha 

salarial para tentar reaver as perdas com a assumida manipulação 

governamental. Começou a se delinear a Campanha pela Reposição Salarial 

de 1973. 

A mobilização estava crescendo. Desde a Campanha Salarial de 1977 a 

Comissão Salarial vinha entrando em embates com a diretoria do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo [diretoria desde 1975 e que deveria encerrar o 

mandato em 1978 chamando novas eleições sindicais]. Necessário, portanto, 

recuar de forma breve aos embates da campanha salarial de 1977.  
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Neste ano, a comissão salarial473 era contra a proposta de acordo 

patronal votada em assembleia. A assembleia contou com o comparecimento 

maciço de bancários e pretendia decidir entre Acordo ou dissídio? Segundo o 

Sindicato.  

 

Cerca de 1000 bancários esperavam ansiosamente para ouvir a palavra do 
Presidente, Francisco Teixeira. Foi assim que, na noite de 17 de agosto, a 
maioria da assembleia, calculada em 80% dos presentes decidiu aprovar o 
acordo salarial proposto pelo Sindicato dos Bancos. A proposta dos 
empregadores resumidamente constava do seguinte: 30% antecipado a partir 
de 1º de setembro e 100% de aumento sobre os anuênios que de Cr$60,00 
passaram para Cr$120,00. A complementação do reajuste, segundo a proposta 
dos banqueiros será efetivada com os índices oficiais a serem reconhecidos no 
mês de outubro. As diferenças serão pagas, oportunamente, de acordo com 
aqueles índices.474  

 

A diretoria era a favor do acordo. A Folha Bancária relata,  

 

Os que eram a favor, em sua intervenção, destacaram que a recusa da contra-
proposta encaminhada pelo Sindicato dos Bancos significava correr o risco de 
o problema do reajuste ser encaminhado ao dissídio pelos próprios 
empregadores, uma vez que estes haviam fechado a questão em termos de 
negociação direta e amigável.475 

 

Ainda segundo a diretoria, se o dissídio ocorresse haveria, o grande 

perigo de perdas de 42 dias de salário, em virtude da data base (1º de 

setembro) passar para 11 de outubro conforme estabelece o último contrato 

coletivo de trabalho. Além disso, os tribunais trabalhistas fixariam os mesmos 

índices oficiais com percentuais inferiores. 
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Já para os argumentos contra a proposta de acordo com os patrões, 

afirmavam que o imediatismo deveria ser combatido naquela assembleia.  

 

O primeiro a se manifestar pela rejeição, fez antes uma análise da situação 
salarial da categoria, afirmando que o imediatismo deveria ser combatido 
naquela assembleia (vaias) e que a luta devia prosseguir pela recuperação do 
poder aquisitivo perdido. O segundo e terceiro oradores esgotaram o seu 
tempo, criticando a política salarial, aceitando o aumento sobre os anuênios e 
rejeitavam o item relativo ao reajuste nos limites dos índices oficiais. 
Defenderam ardorosamente o prosseguimento da campanha até serem 
conseguidos os 65%, reivindicação esta aprovada na primeira assembleia 
realizada no dia 27 de junho.476 

 

Ninguém mais pôde fazer uso da fala em plenária na assembleia, 

mesmo que tenha havido intervenções, o que foi justificado pelo regimento 

interno. E isso provocou um grande tumulto entre os presentes na assembleia. 

Foi encaminhada a votação em tumultuado debate entre os bancários e 

aprovado o acordo patronal. Houve uma verdadeira batalha nos jornais da 

imprensa oficial. O sindicato escreveu uma carta respondendo aos jornais e 

dizendo que estavam sendo democráticos. Vejamos um trecho da carta de 

Francisco Fernandes Teixeira ao Diário Popular, 

 

Ao prestar esclarecimentos a Diretoria deseja frisar que seu comprometimento 
tem sido o mais democrático possível, procurando sempre de maneira fraternal 
o consenso geral de toda categoria. Todavia, não permitirá que um pequeno 
grupo dissidente, cujos objetivos ainda não estão bem definidos, use do 
expediente junto aos jornais, a fim de denegrir (sic!) os companheiros que 

estão na direção do sindicato, assacando inverdades contra sua atuação que 
não tem sido outra senão lutar sem esmorecimento pelos legítimos interesses 
da classe.477 

 

Mas a comissão salarial desta campanha ganhou forças na mobilização 

dos trabalhadores. Segundo a Folha Bancária foi uma campanha de 

mobilização dos trabalhadores muito intensa, com muita propaganda, mídia, 

televisão, rádio, encontros, entrevistas, jornais.  
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Foram três assembleias e atividades desenvolvidas para “dinamizar o 

movimento reivindicatório, foram também realizadas numerosas reuniões com 

a Comissão Salarial, sendo que as últimas tiveram a participação de cerca de 

80 bancários”.478 

Esta Campanha pela Reposição adentrou 1978. Logo em janeiro o 

editorial da Folha Bancária enuncia o descontentamento das massas e sua 

disposição para lutar pela reposição. Ao citar as resoluções do Encontro 

Nacional para a Planificação da Campanha Salarial de 1978, realizado em 

Londrina nos dias 19 e 20 de janeiro, reafirmam a luta pela reposição do poder 

aquisitivo dos trabalhadores. 

 

O consenso geral, naquela reunião, indicou vários caminhos para se continuar 
a luta pela recuperação da diferença salarial: o administrativo, o jurídico, 
inclusive apelando-se aos poderes Executivo e Legislativo. E mais, fazer 
chegar à OIT - Organização Internacional do Trabalho - da qual o Brasil é 
membro, uma denúncia fundamentada na exploração sofrida pelos 
assalariados, em decorrência das distorções da Política Salarial, responsável 
pelos enganos que empobrecem cada vez mais os trabalhadores brasileiros.  
(...) Urge formarem-se comissões sindicais em todos os estabelecimentos de 
trabalho, a fim de que elas possam servir de elo de ligação entre o sindicato e a 
grande massa de bancários. É urgente que as nossas assembleias sejam cada 
vez maiores a ponto de toda a categoria estar reunida e, num só bloco, dispor-
se a luta para exigir não só a devolução do poder aquisitivo perdido, mas a 
nossa participação no progresso dos bancos, que em termos de lucro, é o 
maior do país479. 

 

 É patente a contradição entre apelar para o Executivo e Legislativo, 

contra a política econômica instaurada pelo estado, manipulação salarial feita 

pelo próprio estado. Os traços de politicidade estão novamente presentes nas 

posições dos trabalhadores. Os dirigentes sindicais criticavam a política 

econômica, porém se limitavam a ela, ficando nos limites institucionais. 

Sobre a chamada do encontro, segue imagem editada no Jornal com as 

pautas a serem debatidas e que serviriam como orientação da Campanha. 
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Imagem 12 – Pautas do Encontro Nacional para Planificação da Campanha Salarial de 1978. 

 

Fonte: SALÁRIOS: Encontro Nacional para Planificação da Campanha Salarial de 1978. Folha 
Bancária. nº 343, jan./fev. de 1978, p. 6. 

 

A questão da reposição salarial é central para os bancários. O Dieese 

também abre o debate e publica: Reposição Salarial e Lucros dos Bancos. 

“Todos estamos mobilizados porque, por erro no cálculo dos índices de custo 

de vida, nossos reajustes de 1973 e 1974 foram menores do que deveriam 

ser”.480 

 Com base nos dados do Dieese, verifica-se que os lucros, segundo os 

balanços bancários, crescem de 100 em 1972, para 634%, em 1976, ou seja, 

um aumento de 534%. Já os salários crescem de 100, em 1972, para 379, em 

1976, ou seja, um aumento de 279%, o que é uma porcentagem bem inferior 

ao aumento dos lucros.  

 Os reajustes salariais em 1973 deveriam ter sido de 40,5% quando 

foram de 18,5% e, em relação à 1974, os bancários tiveram um reajuste de 

                                                             
480

 A Diretoria do Sindicato realizou várias assembleias sobre a Reposição Salarial 73. De 

acordo com o encontro nacional de Londrina, o sindicato vai dinamizar a campanha 

convocando novamente a categoria para lutar, segundo nova estratégia sindical.  BARELLI, 

Walter. Reposição salarial e lucros dos bancos. Folha Bancária. nº 343, jan./fev. de 1978, p. 5.  
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33%, quando deveriam ter tido de 39%. “Mesmo que os salários tivessem sido 

reajustados corretamente, os lucros cresceriam mais que os salários”.481 

 Ainda nesta mesma edição do jornal bancário, uma matéria chama 

atenção, Um retrato da renda no País. O artigo argumentava nesta mesma 

direção sobre a luta pela reposição e acrescentou a incorporação da 

produtividade,  

Quando os salários não aumentam na mesma proporção que os ganhos em 
produtividade, aumenta, em consequência, a participação da renda do capital 
nos benefícios do desenvolvimento e, diminui, em contrapartida a renda do 
trabalho. Esse foi o comportamento típico ocorrido na maior parte dos setores 
da economia brasileira nas últimas décadas e nos anos mais recentes. O 
estudo realizado pelo Dieese, ao consolidar o balanço dos bancos, mostra que 
de 1969 a 1976 os lucros aumentaram 1.578% enquanto que os salários 
apenas 881%, em termos nominais. Em consequência, a participação do 
capital na renda total dos bancos aumentou gradativamente, passando de 59% 
em 1969 para 71% em 1976482. 

 

 A participação do trabalho passou de 41% para 29% no mesmo período. 

Diante dessa situação, Francisco Teixeira faz um discurso na secção Com a 

Palavra o Presidente desta mesma edição da Folha Bancária e exige liberdade 

e autonomia sindical. Elenca assim, os principais problemas que afligem a 

classe trabalhadora, 

Os sindicatos devem negociar direta e livremente com as categorias 
econômicas, sem os entraves da legislação que os tornam sem liberdade. Nas 
contendas salariais, em que os patrões lançam mão de seu poder econômico 
para defender seus interesses, há que se equilibrar essas forças, 
reconhecendo-se o direito de os trabalhadores se unirem para fazer respeitar 

suas reivindicações. Nas nações livres o direito de greve é reconhecido e os 
trabalhadores o exercem como legítima defesa. Em nosso caso cumpre abolir 
as restrições impostas pela lei 4.330, que impede o pleno exercício desse 
direito.483 

 

 Francisco Teixeira dizia que no campo econômico os trabalhadores 

precisavam ter salários mais dignos e compatíveis com o desenvolvimento 

brasileiro. E, no campo político, Teixeira reafirmava a busca de instituições 

mais democráticas e pedia a normalização da vida institucional do país. 
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 A exigência de maior liberdade de organização entre os trabalhadores é 

afirmada pelas entidades sindicais. E, importante perceber, questionam o 

direito de greve, pedindo a abolição da lei 4330 que restringe, como vimos no 

3º capítulo, a efetivação da greve, criminalizando os grevistas, interditando de 

todas as formas a greve.  

 E, aqui, gostaria de citar uma entrevista concedida um pouco antes, em 

agosto de 1977, pelo próprio Francisco Fernandes Teixeira ao jornal Última 

Hora, no qual ele colocou sua posição sobre a greve. Quando questionado 

sobre a campanha salarial de 1977, como dissemos anteriormente, a questão 

colocada para decisão em assembleia era, acordo ou dissídio? Excluindo-se, 

portanto, a greve como alternativa. O Última Hora perguntou então qual seria a 

posição da direção em caso do não atendimento da Justiça do Trabalho aos 

reclamos dos noventa e cinco mil bancários em dissídio? Dizia Teixeira,  

Nesse caso, nossa última opção é fazer uma movimentação da classe, não 
uma greve, porque embora defendamos o livre exercício do direito de greve, 
ela está proibida por lei, só podendo ser realizada em caso de falta de 
pagamento. O livre exercício do direito de greve, afirmou Francisco Fernandes 
Teixeira, é, ao meu ver, a única arma de pressão, conforme prevê a 
Constituição, que deve haver para permitir o equilíbrio entre o poder econômico 
e os trabalhadores.484  

 

 Mais uma vez esperava-se a legalização da greve. É importante essa 

referência à entrevista sobre a campanha salarial anterior, de 1977, na medida 

em que ela evidencia elementos das posições tomadas pela Campanha e nos 

permite entender também as diferenças e contradições entre esse grupo e as 

oposições que passaram a se colocar nessa disputa, oposição que reivindicava 

maior espaço nas lutas dos trabalhadores e também dentro do Sindicato.  

 Estava aberta a Campanha Salarial de 1978! Bancários lutarão por 

aumento salarial: assembleia do dia 6 marca o lançamento da campanha era a 

manchete de uma edição especial da Folha Bancária de julho de 1978.485 

 A inflação foi o tema de abertura da discussão. Walter Barelli, diretor 

técnico do Dieese, lança mais um texto discutindo as causas inflacionárias e 
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sua relação com os lucros. Os lucros são a causa da inflação486, era o título do 

artigo, 

Acostumados a ouvir falar que salário é a causa da inflação, talvez fiquemos 
curiosos em ver que os lucros são a causa da inflação. Sempre que o 
trabalhador se propõe a discutir sua remuneração, surgem os argumentos 
patronais de que aumento de salário é a causa da inflação. Isso forçou muita 
gente a ir estudar o peso dos salários no custo dos produtos. Logicamente que 
esse peso varia de setor de atividade para setor de atividade. Numa refinaria 
de petróleo o peso é inferior a 2%; numa siderúrgica, é de cerca de 10% e 
assim por diante, refletindo o uso mais ou menos intensivo de mão de obra. 
São poucos os setores em que a mão de obra representa mais de 30% do 
custo da produção.487  

 

 Os estudos do Dieese colocam que o peso dos salários é pequeno na 

estrutura de custos das empresas e negam a interpretação dos salários como 

principais causas inflacionárias, apontando os lucros como as verdadeiras 

fontes do processo inflacionário. E, no caso do setor bancário realçaram as 

condições para intensificação da superexploração do trabalho. Continua o 

artigo,  

Para exemplo, vejamos os bancos. Aumentaram violentamente suas receitas, 
com a elevação das taxas de juros, cobrança dos serviços prestados aos 
clientes, correção monetária dos seus recolhimentos compulsórios, etc. Nesse 
período, os salários dos bancários não acompanharam a elevação do custo de 
vida, foram introduzidas inovações para redução da mão de obra empregada, 
passou-se a substituir os bancários de carreira por pessoas sem experiência, 
mas de baixos salários (ver a exploração salarial da mão de obra feminina, o 
rebaixamento do salário de ingresso nos bancos oficiais etc.), desrespeitou-se 
a conquista das seis horas de trabalho, através dos novos bóias frias das 
locadoras de mão de obra. Em outras palavras, cresceu a remuneração dos 
bancos, enquanto caía a dos bancários.488 

 

 Surge uma questão importante: O salário é inflacionário ou são os lucros 

dos bancos que geram inflação? A resposta, segundo Barelli, não precisa ser 

dada pelo bancário. É, só perguntar ao industrial, ao comerciante ou ao 

agricultor. Eles sabem que os custos financeiros estão forçando a alta dos 

preços.489 
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 Além disso, a produtividade do trabalhador bancário cresceu 

extraordinariamente. A reestruturação produtiva realizada nos bancos, com a 

introdução da automação, com a reengenharia de processos e a terceirização, 

reiteram essa expansão extraordinária da produtividade do bancário. “É só 

comparar o antigo caixa, com o atual caixa executivo. É só verificar o montante 

de cheque compensado. Portanto seu salário deveria ter aumentado, sem que 

isso afetasse o lucro dos bancos” 490. A Charge do jornal bancário expressa 

essa intensificação no ritmo de trabalho. 

 

Desenho 4 – Charge publicada na Folha Bancária que bancário expressa essa intensificação 
no ritmo de trabalho. 

 

Fonte: Folha Bancária, nº 345, out. de 1978, p. 10. 

 

 Para o Dieese se as empresas repassarem os aumentos de salários 

para os preços, elas é que estarão gerando inflação. “Vê-se assim que a 

inflação tem origem na resistência patronal em renegociar sua parcela de 

lucros no total dos rendimentos criados” 491.Os lucros analisados desde 1969 
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até 1976, foram superiores aos salários num percentual que variou de 46% a 

150% no período. 

 Os dirigentes de 110 sindicatos, 10 federações além da CONTEC 

montaram postos de arrecadação de assinaturas no centro bancário de São 

Paulo para um memorial que seria entregue ao general Ernesto Geisel, o 

memorial diz respeito à reposição das diferenças salariais que ocorreram nos 

salários de 1974, em virtude da subestimação dos dados relativos ao custo de 

vida, pelo governo, em 1973. Foram cerca de 100 mil assinaturas.  

 A diretoria publica em julho de 1978 uma lista com os bancos que 

concederam abono emergencial e criticam os que não concederam.  

Apesar do lucro crescente dos bancos e de sua privilegiada situação no 
contexto empresarial do país, de acordo com a relação dos que não 
concederam abono aos bancários, vemos que muitos banqueiros não se 
aperceberam da hora presente. Gostaram de taximetrar o reajuste salarial da 
categoria, de acordo com a tarifa oficial da Política Salarial. Que os bancários 
apertem o cinto! Enquanto eles os banqueiros não tem mais lugar em suas 
burras para guardar seus fabulosos lucros. De acordo com dados fornecidos 
pelo Dieese os bancos alcançaram a migalha de mais de 160% de lucro em 
1977! E o mais engraçado é que, na comédia da luta contra a inflação, ainda se 
ouve dizer que aumentar salários vai agravar a situação. Primeiramente, é 

preciso frisar que os salários não tem sido aumentados, nem sequer 
reajustados na proporção da perda de seu poder aquisitivo. Se quisermos 
reconstruir os salários, segundo os índices verdadeiros da inflação, teremos 
que acrescentar mais alguns algarismos no percentual, sem exagero, até 
alcançarmos três centenas. Isso mesmo:300%!492 

 

 Apesar da crítica, a diretoria sindical não tinha pretensão de mobilizar os 

trabalhadores para a greve, defendiam a negociação direta com os patrões e 

buscavam evitar os dissídios na Justiça do Trabalho, alegando a primazia dos 

índices oficiais nas sentenças decretadas. Neste mesmo ano, em maio, os 

metalúrgicos, trabalhadores do principal setor da economia brasileira, da 

indústria automobilística internacional, desencadearam o maior movimento 

paredista desde os anos sessenta. Foram as greves dos braços cruzados, 

máquinas paradas!493 Esse acontecimento influenciaria definitivamente as 

Campanhas Salariais em 1978. 
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 Mesmo não pretendendo mobilizar a greve, alertava a diretoria sindical 

bancária para o movimento paredista que vinha ganhando corpo no ABC 

Paulista com os metalúrgicos. 

É inacreditável que eles [os banqueiros] não usem óculos para enxergar a 
realidade que nos cerca. No momento em que os setores mais responsáveis da 
sociedade acompanharam com emoção a paralisação do trabalho nas 
indústrias do ABC; no instante em que o governo admite que os reajustes 
salariais precisam ser levados a efeito em períodos mais curtos; agora que os 
empresários das indústrias automobilísticas renderam-se a evidência dos fatos 
e resolveram aceitar a negociação com os operários, e, ainda após a 
declaração de um desses empresários, que a ocorrência das paralisações em 
seus setores deveu-se à burrice de alguns patrões, custa a crer, realmente, 
que as administrações de bancos retribuam desta maneira o esforço 
despendido pelos seus funcionários494 

 

 A Folha Bancária editada na sequência, em outubro, enuncia na capa: 

Conquistamos aumento salarial. “Em nossa edição passada (julho/1978) 

dizíamos que os bancários este ano lutariam por um aumento salarial, a 

exemplo de outras categorias”. A mobilização dos trabalhadores para a 

campanha de 1978, “foi feita através de propaganda na imprensa (durante 

vários dias), cartazes e faixa na zona bancária, além de milhares de circulares 

distribuídas quase diariamente, a porta dos bancos. Concomitantemente a 

direção sindical discutia com os bancários em reuniões por bancos na sede do 

Sindicato, o andamento da campanha bem como as reivindicações específicas 

de cada local de trabalho”495 

                                                                                                                                                                                   
brasileiro, como dissemos. O jornal operário ABCD, assim nos conta sobre a intensificação 

dessas greves, “A primeira grande greve, de repercussão nacional, foi a desencadeada em 

São Bernardo – fábrica a fábrica – em maio de 1978. De repente (sic!), naquele momento os 

trabalhadores cruzam os braços e assumem um papel social de luta contra o arbítrio, do qual 

estavam afastados (sic!) há muitos anos. O rompimento com essa situação só poderia se dar 

naquele que era o centro da produção capitalista brasileira e onde já surgira a liderança 

operária mais expressiva da década. A greve nesse momento não foi um ‘raio em céu sereno’. 

Foi a resultante quase inevitável de duas vertentes importantes! A impossibilidade de os 

trabalhadores continuarem a viver sob o regime de exploração a que se viam submetidos; e a 

conclusão de um processo de esclarecimento iniciado com a campanha  (realizada no ano 

anterior) pela reposição salarial.Nesse momento, a greve perde a caracterização de ‘coisa 

proibida’ para assumir sua condição instrumento dos trabalhadores. E, ao mesmo tempo, 

revela que enquanto instrumento tem uma força relativa: depende do grau não apenas de 

mobilização, mas de organização dos trabalhadores para atingir seu resultado positivo” 

BUENO, Fernando. Greve – a única linguagem que o patrão entende. ABCD Jornal, São 

Bernardo/SP, dez. de 1979. Ano IV, nº 50, Edição Especial, p. 6. 
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 Segundo a diretoria sindical bancária, a Campanha de 1978 podia se 

considerar vitoriosa, mas, diziam eles, essa vitória devia-se ao desempenho e 

dedicação da diretoria sindical que soube contornar os conflitos com alguns 

colegas e negociou um aumento salarial. Mencionam, no referido artigo, um 

novo embate com as oposições na assembleia de 30 de agosto de 1978.  

Essa vitória se deve à providencial e hábil atuação dos diretores do sindicato 
que no final do movimento reivindicatório, conseguiu restabelecer o contato 
com os banqueiros. Pois a atitude irrefletida e inflamada de um contingente de 
colegas que tumultuou os trabalhos na última assembleia no dia 30 de agosto 
interrompeu abruptamente o curso das negociações que visava aumento 
salarial pretendido pela categoria496. 

 

 Os principais itens destacados que incorporaram o novo acordo 

trabalhista em 1978 foram: “a quebra dos índices oficiais, com aumento de 57% 

(cinquenta e sete por cento) para a maioria dos bancários, ou seja, 65,28% da 

categoria, sem contar os anuênios que foram reajustados na ordem de 

83,33%”; reconquista da data-base em 1º de setembro perdida há 11 anos; 

“Ficam desvinculados os salários de ingresso do reajuste do salário mínimo 

regional. Deste modo, a reavaliação dos salários de ingresso não se limitam 

tão somente ao índice de reajuste do salário mínimo”497, além da estabilidade 

para  gestante.  

 Com isso, o artigo no jornal cita ainda demissões de bancários, 

“prejudicados que foram em consequência da paralisação parcial nos 

bancos”498 Importante atentar para essa rápida menção à greve dos bancários, 

o que intriga muito é a displicência da diretoria sindical em relação à 

paralisação. O Sindicato fez um abaixo assinado pela readmissão dos 

bancários demitidos e chamou reunião com a DRT [Delegacia Regional do 

Trabalho].499 
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 Continua Teixeira analisando então a Campanha e publica matéria 

divulgando seu desfecho, Unidos é que fortalecemos a ação sindical. Na 

secção Com a Palavra o Presidente, Teixeira ressaltava os ganhos da 

Campanha Salarial e fazia algumas críticas.  

Como havíamos previsto, a Campanha Salarial deste ano foi diferente das 
anteriores. Isto porque o descontentamento da categoria chegou ao clímax. 
Pois, o consenso geral entre os bancários foi o de que a perda do poder 
aquisitivo deveria ser, desta vez, minimizada com o aumento de salário 
propriamente dito, e não apenas com o reajuste de acordo com os dados 
oficiais da política salarial. Assim é que mobilizamos os colegas de todos os 
bancos para participarem, ajudando no processo de desenvolvimento da 
campanha.500 

 

 Para Teixeira a mobilização cresceu, porém não o suficiente para 

desencadear uma radicalização, leia-se, uma greve, ou mesmo conquistar um 

verdadeiro aumento salarial. Ele reconhece a participação maciça de 

trabalhadores nas assembleias como um avanço nas campanhas, mas alerta 

para o perigo de deixar nas mãos de grupos “de uma minoria inflamada, sem 

experiência e inconsequente, a conquista do aumento de seus salários”.501 

 Segundo Karepovs, em seu estudo sobre a história de lutas dos 

bancários, a Campanha Salarial de 1978 foi mobilizada pelas Oposições 

Sindicais Bancárias.  

Na campanha salarial de 1978 os membros da oposição que participavam da 
Comissão Salarial lutavam pela desvinculação do piso salarial dos bancários 
do salário mínimo e pelo acesso ao Conselho da federação, onde se decidia os 
rumos durante o decorrer da campanha. O salário mínimo era reajustado pelo 
governo federal em maio e deixava o piso dos bancários abaixo desse valor. 
Em consequência, o setor da categoria que se encontrava nesta faixa tinha seu 
salário reajustado automaticamente pelos banqueiros sem qualquer 
intervenção do sindicato, o que implicava pouca mobilização nas campanhas 
salariais de agosto. Por isso, era importante esta desvinculação. Mas, apesar 
da Comissão Salarial participar das negociações com os banqueiros, a época 
ainda oferecia muitas dificuldades ao movimento sindical, seja pela sua 
desorganização interna seja pelo crescimento do poder do sistema financeiro, 
que conseguiu classificar a atividade dos bancos como essencial, proibindo a 
greve entre os funcionários do setor.502 
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A ideia era unificar a campanha tentando diminuir as distâncias salariais 

dos bancários. A estratégia era desvincular o piso salarial do salário mínimo, 

reajustado automaticamente por determinação governamental, sem passar 

pelas negociações nas campanhas salariais.503 Com isso, boa parte dos 

bancários que se encontravam fora da campanha salarial. 65,28% dos 

bancários ganhava até 3 salários mínimos, estes passaram a compor forças 

nas campanhas salariais.504 

A palavra de ordem da oposição sindical bancária nas assembleias em 

1978 era 65% de aumento ou greve. Assumiam uma posição de enfrentamento 

contra a superexploração do trabalho com a greve. Os trabalhadores passaram 

por cima da própria legislação. 

Dessa forma, assumindo uma posição de enfrentamento e confiantes na 
mobilização da categoria, os bancários resolvem entrar em greve numa quinta 
feira do final de agosto, sob a liderança da Oposição Bancária. No dia seguinte, 
desencadeia-se a repressão, com a polícia federal fechando o sindicato, onde 
ficava o comando de greve, e prendendo muitos bancários. E, ao contrário do 
que supunham as Oposições, as Comissões de Bancos não estavam 
suficientemente organizadas para bancar o movimento naquelas condições; 
poucas agências do Banco do Brasil e apenas algumas de bancos privados 
paralisaram suas atividades. Nesse quadro logo na segunda feira a greve 
esvazia-se completamente. Enquanto isso, a diretoria fechou o sindicato e foi 
ao TRT para assinar o acordo com os banqueiros, bastante desfavorável, uma 
vez que o piso não foi (sic!) desvinculado do salário mínimo505. 

 

 Os trabalhadores bancários entraram em greve. Além do Comando 

Geral de Greve, havia ainda uma organização por comissões de bancos, estes 

                                                             
503

 Nesta mesma direção, o Relatório Sindical sobre a gestão 1979/1981, destaca a estratégia 

de reduzir as distâncias entre os trabalhadores dos bancos tentando manter, com isso, uma 
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 Cf. BARELLI, Walter. Os baixos salários dos bancários. Folha Bancária. nº 346, mar. de 
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teriam se desmobilizado com a repressão tanto dos patrões quanto da polícia. 

Os trabalhadores foram fortemente reprimidos, alguns foram espancados506, 

outros presos, outros demitidos. A greve foi iniciada na quinta feira e encerrada 

na segunda. O que fez com que a diretoria sindical alegasse a derrota da greve 

dada a opressão sobre os trabalhadores, no entanto, reafirmaram a vitória dos 

resultados, principalmente na desvinculação do piso e pela quebra da rigidez 

dos índices oficiais de reajustes salariais. 

 As Campanhas Salariais enfrentaram as contradições postas pela 

fragmentação das condições de trabalho e salários. As disparidades entre os 

trabalhadores acabaram dispersando objetivos e estratégias de ação. Os 

trabalhadores pretendiam restabelecer uma pauta de reivindicações comuns, 

de forma unificada! 

 A política salarial foi o ponto arregimentador da Campanha. Nos 

encaminhamentos dados até 1978, “o aumento do piso salarial era vinculado 

ao aumento do salário mínimo (no mês de maio). Essa política nos prejudicava 

bastante, pois descaracterizava nosso salário de ingresso, não o diferenciava 

muito do salário mínimo e dividia a categoria, já que boa parte, a que recebia 

apenas o salário de ingresso, recebia seu aumento em maio, e não em 

setembro, na data base”. 507 

 Com a participação ativa da categoria na Campanha Salarial de 1978, a 

desvinculação do piso salarial foi conquistada508. Os aumentos do piso eram 

anuais, assim como todos os aumentos salariais, e ao final de um ano, com a 

alta constante do custo de vida, o salário mínimo de ingresso, acabava se 

desvalorizando de tal forma, que facilitava e incentivava a prática da 

rotatividade por parte dos patrões. 
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 ESPANCAMENTO a Bancários em Greve. Jornal Batente, set. de 1978. In: Folha Bancária. 

nº 346, mar. de 1979, p. 16. 
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 Situação da Categoria Frente aos Patrões. 1981. p. 2. Caixa Planejamento de Diretoria. 
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 O que podemos dizer é que foram vários caminhos para tentar reaver as 

perdas. Fazendo um balanço da Campanha da Reposição Salarial, o Dieese 

sintetiza algumas posições assumidas pelos movimentos sindicais. Vejamos,  

Alguns sindicatos apelaram para a justiça do trabalho, até agora sem êxito. 
Outros propuseram ação rescisória do contrato de trabalho. Outros ainda, por 
não confiarem na autonomia do poder judiciário, preferiram as negociações 
diretas com os patrões, também sem efeitos imediatos, pois, os patrões jogam 
a culpa no Governo. Nosso Departamento Jurídico considerou mais viável uma 
ação na Justiça Federal, que ainda não foi julgada.509  

 

 Para o Dieese, os encaminhamentos na justiça do trabalho não 

obtiveram êxito, nem as ações rescisórias. No entanto, contraditoriamente o 

Dieese propõe nova ação judicial no âmbito da Justiça Federal. Condena a via 

judicial e propõe, contraditoriamente, uma ação no âmbito judicial. A proposta 

da ação é, mais uma vez, institucional. 

 Segundo o Dieese ainda, “da crítica ao arrocho salarial e da luta pela 

reposição, emergiu uma nova característica da atual fase do sindicalismo 

brasileiro: a proposição das negociações diretas”510. Assim, as comissões de 

fábrica, o trabalho de base, ganharam maior relevância na mobilização das 

campanhas salariais em 1978 e também em 1979. 

O importante a observar é que apesar da espada bonapartista, militar, 

dizia o jornal operário, “Por mais proibida que fosse, a greve não deixou de 

existir. E as pequenas paralisações se intensificaram com o tempo”
511

 E os 

trabalhadores, paralisaram o trabalho, desafiando a ditadura. 
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Apesar de pouco mobilizados, os trabalhadores bancários enfrentaram a 

truculência tanto do patronato quanto do estado e decretaram a greve, palavra 

proibida há muito e que voltaria a ser empunhada mesmo com o 

recrudescimento da legislação que dispõe sobre a proibição da greve, como 

apontamos no item sobre a Legislação de greve no capítulo 3, item 3.1. 

As condições para a eclosão da rebeldia do trabalhador em relação às 

condições de superexploração do trabalho a que estavam submetidos os 

trabalhadores em seu cotidiano são a própria situação da classe trabalhadora 

no Brasil.  

O ano de 1978 havia mostrado que a greve era sua principal arma. Este 

será o espírito de luta que adentrará 1979.  

 

4.2.  As oposições sindicais bancárias: a estruturação da entidade, a ação 

sindical e as demandas da categoria.  

 

 As eleições sindicais para renovação da direção do Sindicato para o 

período 1979 a 1981 deveriam ter ocorrido ainda no ano de 1978, no entanto, 

depois de conturbada campanha salarial neste ano, a diretoria do Sindicato dos 

Bancários de São Paulo conseguiu, junto à Delegacia Regional do Trabalho, 

que tais eleições fossem adiadas por sessenta dias, para o início de 1979.  

 A oposição sindical bancária à época lançou uma chapa, Chapa 2. “A 

Oposição intensifica seu trabalho junto às bases e lança uma chapa, composta 

em sua maioria por funcionários de bancos oficiais”.512 

 A pauta defendida pela Chapa 2 - OPOSIÇÃO, era a luta contra o 

arrocho salarial, liberdade e autonomia sindical, liberdade democrática e 

construção de uma central única dos trabalhadores. Já a chapa da situação, 

Chapa 1, denominada Rumo Certo, tinha como mote de campanha: a 
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 No material de campanha consta uma foto com os componentes da chapa 2, são eles: 
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Dainis (Coord.). História dos Bancários: Lutas e Conquistas – 1923-1993. São Paulo: Sindicato 

dos Bancários de São Paulo, 1994, p. 90.  
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renovação, a unidade, luta e responsabilidade e contavam com um projeto de 

nova sede sindical, clube de campo e assistência médica e hospitalar. 

 Foram dois escrutínios e muitas disputas nesse pleito, a OPOSIÇÂO sai 

vitoriosa e toma posse em 12 de março de 1979. “Com sua plataforma que unia 

questões específicas das condições de vida e trabalho dos bancários e do 

movimento sindical brasileiro às reivindicações mais gerais da sociedade, 

anistia, eleições diretas, Constituinte”.513  

 A Folha Bancária conta um pouco essa história da constituição da 

oposição sindical eleita em 1979, inaugurando nova secção, Nossa Palavra: 

Bancários no Momento Brasileiro, em substituição a secção, Com a Palavra o 

Presidente, de abril de 1979,  

Quanto à atual oposição, a chapa dois (hoje na direção do sindicato), podemos 
dizer que ela passou a existir de fato a partir da campanha de 1977. Naquele 
momento, ao resistir com força e dignidade, a manobra da então diretoria do 
Sindicato, a qual tentou fazer com que a proposta dos patrões fosse aprovada 
de qualquer jeito – o núcleo inicial da oposição ampliava-se e se fortalecia. No 
ano seguinte, mais organizados, os integrantes da frente de oposição logravam 
já a interferir nas assembleias, chegando, inclusive, a ganhar a mesa dos 
trabalhos. Assim, fazendo sentir sua influência com força organizada, à 
oposição sindical coube a grande responsabilidade na direção de uma greve, 
que se planejava e era levada a prática cercada por condições totalmente 
adversas. Ou seja, com pouca organização da categoria, a ressentir-se de 
orientação e apoio do Sindicato e submetida ainda a forte pressão dos padrões 
e do Estado. Mas, ao calor daquele movimento paredista, em que pese a 
pouca mobilização dos bancários e o seu pouco significativo resultado prático, 
a oposição sindical temperou-se, assimilou experiência de organização de 
bases. E os frutos de tudo isso despontavam com as eleições do sindicato, 
neste 1979.514 

 

 Reconhecem, portanto, a pouca mobilização dos bancários e vão propor 

a intensificação dessa mobilização. Era necessário fazer, segundo eles, do 

sindicato um instrumento de luta. Tinham consciência de que era um momento 

culminante do enfrentamento à ditadura, no qual os trabalhadores 

desencadearam o maior movimento paredista desde o golpe, e que não 

poderiam perder o passo dos acontecimentos. “Tomamos posse num momento 

em que as mais diferentes camadas assalariadas se rebelaram contra a 
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exploração desumana de sua força de trabalho. Efetivamente os movimentos 

grevistas se sucederam (e sucedem) abrangendo até então os pacatos 

funcionários públicos (sic!) que, num impulso formidável, assumem enérgica 

postura em defesa dos seus direitos. São fatos que indicam ter se iniciado uma 

nova fase da história brasileira, reafirmando sua tradição de vanguardeira, 

deverá desempenhar importante papel.”515 

 Para a oposição que venceu as eleições era necessário recuperar a 

identidade da categoria e criar as condições para um sindicalismo mais 

combativo.  

Isso coloca para nosso sindicato o estabelecimento de uma política que vise 
não apenas a garantia das conquistas salariais, mas um avanço na luta pela 
estabilidade, mas, mais do que isso, o controle da política de organização e 
funcionamento do trabalho nos bancos, as condições em que o mesmo é 
executado, ou seja, a porta para a conquista do Contrato Coletivo de Trabalho, 
que deve ser traduzido nesse momento, com a ampliação cada vez maior das 
clausulas de nossa Convenção Coletiva de Trabalho516. 

 

 Eles apontam a questão do controle da organização do trabalho, maior 

estabilidade, maior mobilização das bases de trabalhadores para as lutas e 

uma articulação mais ampla do movimento sindical. 

 Para Karepovs, a atuação desta diretoria neste período (1979/1981) se 

centrou em três campos: a estruturação da entidade, a ação sindical e as 

demandas da categoria. “A estruturação da entidade através da construção de 

sete regionais, a constituição de vários Grupos de Bancos, a criação dos 

departamentos Feminino (1979), de Imprensa, de Informação e Análise e, de 

Educação e Cultura (1981)”.517 

 Já no campo da ação sindical, buscou- se o fortalecimento e articulação 

das oposições sindicais bancárias através da organização e apoio ao 1º 

Encontro Nacional de Oposições Sindicais Bancárias (que ocorreu em abril de 

1979).  
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Também buscou-se ainda a participação solidária518 nos movimentos 

“sindicais que quebravam a estrutura sindical, a luta contra o sindicalismo de 

cúpula, o combate pela construção de uma Central Única dos Trabalhadores, 

democrática e representativa das bases, travado no processo de realização do 

Conclat [Conferência Nacional da Classe Trabalhadora]”.519  

 Propunham lutas mais amplas, contra o arrocho salarial, contra a 

estrutura sindical, pela organização de uma central única de trabalhadores, 

pela articulação e organicidade das lutas operárias. 

 O terceiro campo de atuação, as demandas da categoria que 

compreenderiam lutas mais específicas dos bancários, como a luta pelo ticket 

(um vale alimentação), luta pelo cumprimento da jornada de seis horas, “em 

defesa do anuênio através das ações de cumprimento, pelo pagamento das 

horas extras, as operações Fecha Banco, contra a interposição fraudulenta de 

mão de obra. E, como elo dessas ações, a edição da Folha Bancária diária”. 520 

 Apontam lutas que tocam as particularidades como o processo de 

terceirização e interposição fraudulenta de mão de obra nos bancos521, 

extensão da jornada, descumprimento de direitos trabalhistas. Importante 

salientar que tinham uma preocupação com a articulação tanto com os 

trabalhadores nos locais de trabalho quanto com a mobilização dos 

movimentos sindicais e movimentos populares. 
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 Observaremos cada um dos campos de atuação, de forma um pouco 

mais detida, a fim de compreendermos tanto os objetivos quanto os 

instrumentos de lutas dos trabalhadores neste momento. 

 O Relatório de Gestão da diretoria ressalta as duas frentes da ação, “I – 

Expulsar os pelegos: o primeiro passo para a organização de base da 

categoria”, e “II – Transformamos o sindicato num instrumento de luta da 

categoria”. A partir daí, questionavam-se qual seria a validade de uma luta 

dentro dos limites do estado e dos patrões. 

Como lutar? Como reivindicar? Com um sindicato que é órgão de colaboração 
com o Estado dos patrões (!?), e que se ‘sair da linha’ pode sofrer a qualquer 
momento intervenção do Ministério do Trabalho? Como lutar? Como reivindicar 
com um sindicato que além de estar subordinado ao governo, está sob o 
comando dos pelegos, agentes diretos dos patrões e do Ministro do Trabalho 
no seu interior? Os trabalhadores, para defenderem seus interesses e direitos 
necessitam de instrumentos de luta que estejam sob seu controle. Sem 
pelegos, sem patrão e sem a interferência do Ministério do Trabalho. Esta era – 
e é – a visão desta diretoria. Nos alçamos a direção do sindicato dos Bancários 
no combate aos pelegos. No combate ao sindicato subordinado ao Estado. Em 
nosso programa a DEMOCRATIZAÇÃO DO SINDICATO e a luta pela 
INDEPENDÊNCIA SINDICAL, ocupam um lugar central.522 

 

 Para transformar o sindicato em instrumento da luta, a abertura para os 

bancários era aventada a partir da sua participação por meio principalmente, 

das regionais e do trabalho dos grupos por banco. 

Com nossa posse, todo um processo de mobilização e organização foi aberto 
para os bancários, e conseguimos transformar o sindicato em instrumento de 
luta da categoria, que permitiu que ela manifestasse a sua força e seus 
anseios. A construção das Regionais do sindicato, ou subsedes, e os grupos 
de banco, são as maiores e mais importantes expressões de nossa prática 
sindical. Se tornaram uma das maiores conquistas da categoria em seu 
processo de organização.523 

 

 Vejamos, então, como se formou essa estruturação da entidade. Como 

foi, portanto, a proposta de organização da mobilização dos trabalhadores. 

Importante salientar que esta organização da atuação sindical influenciou 

decisivamente a atuação sindical pelas próximas décadas. Até os dias atuais.  
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4.3. A estruturação da entidade: a departamentalização sindical. 

 

 A estruturação da entidade sindical, ou seja, do Sindicato dos Bancários 

de São Paulo nas bases das novas diretrizes da organização do que os 

sindicalistas denominaram em seu Balanço de Gestão de Funcionamento da 

Diretoria, tentava articular mais a ação sindical.  

 O Balanço de Gestão referente aos anos de 1979 a 1981, dizia que o 

principal enfrentamento logo no começo da gestão era com a fragmentação e 

desconfiança política entre os trabalhadores. Entre os próprios dirigentes 

sindicais. Segundo eles, “Esta composição heterogênea [da diretoria] se refletiu 

imediatamente no funcionamento da diretoria em início de gestão. A diretoria 

enquanto nível de decisão praticamente inexistia, a desconfiança política era 

total, cada diretor tomava as atitudes que julgava mais conveniente e as 

reuniões de diretoria eram precárias”.524 

 A partir daí foram criados departamentos dentro do sindicato. O objetivo 

era proporcionar maior estrutura para uma ação mais ampla, de massas, ainda 

que em moldes bastante burocráticos. Essa organização da entidade, acabou 

criando condições para uma maior participação dos trabalhadores, vejamos. 

 A estrutura de funcionamento que se implantou contemplava um 

Departamento Jurídico525 para acompanhamento das reclamações trabalhistas 
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e da própria política sindical. Um Departamento de Imprensa para comunicação 

entre diretoria e Grupos de Bancos. Neste caso foram criados diversos boletins 

para ampliar a comunicação, o Suplemento Diário da Folha Bancária foi um 

exemplo, bem como diversos outros jornais por bancos. 

Toda preocupação que houve, desde dotar a expedição de funcionários 
qualificados politicamente até a criação das regionais, permitiu um avanço 
gigante como trabalho de massa. Para se ter uma ideia, basta uma 
comparação. A antiga diretoria, com um sindicato praticamente inerte, sem luta, 
e com um aparato baseado na contratação de diaristas, demorava semanas e 
semanas para distribuir a Folha Bancária. Hoje, já se conseguiu de tal forma 

agilizar o aparato, que por ocasião da Campanha salarial em apenas dois dias 
chegamos a distribuir cerca de 100.000 boletins (quase 80% da categoria), sem 
contar que diariamente se distribuía também o Suplemento Diário.526 

 

 Segundo a avaliação dos sindicalistas, sem a participação dos 

trabalhadores não haveria a possibilidade desse feito. Em 1979 foram criados 

23 novos boletins, informativos e jornais dos grupos de bancos, ampliando 

extraordinariamente a comunicação e o envolvimento dos trabalhadores.527 

Nas palavras deles: 

O que importa destacar é que a partir de uma organização sólida (diretores, 
funcionários, regionais, veículos, e principalmente militantes bancários) voltada 
para os interesses da categoria, consegue-se não apenas multiplicar o 
trabalho, mas recuperar a verdadeira identidade do sindicato, enquanto órgão 
de luta e de massas. O surgimento do Suplemento Diário vem confirmar o 
impulso que foi dado: a cada dia que passa novos bancários se engajam na 
distribuição desse e de outro material da luta sindical, criando assim uma rede 
de militantes ativos.528  

 

Nesse processo é a própria categoria que vai se organizando529. 

                                                                                                                                                                                   
Diretores. Balanço da Gestão. 1979/1981, 26 de fev.1982. p. 3. Caixa Planejamento de 

Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação do Sindicato de São Paulo. (Mimeo). 
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 Administração do Sindicato: mudanças no setor de distribuição. Aos Diretores Eleitos 

principalmente os Novos Diretores. Balanço da Gestão. 1979/1981, 26 de fev.1982. p. 3. Caixa 

Planejamento de Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação do Sindicato de São Paulo. 

(mimeo). 
527

 Isso resultou no aumento dos índices de sindicalização, segundo Karepovs, “de 1979 a 

1981, os sócios passam de 29 a 46 mil. Deixando se de lado a rotatividade da categoria, surge 

um dado impressionante: cerca de 40 mil bancários filiaram se ao Sindicato nestes três anos”. 

KAREPOVS, Dainis (Coord.). op. cit., p. 95.  
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 Segundo relato do dirigente sindical, militante bancário na época [1980], Mané Gabeira, ele 

mesmo distribuía a Folha Bancária no seu horário de almoço. Ela ficava nas bancas e era mais 
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 Ressaltando a afirmação acima, a participação dos militantes, dos 

próprios trabalhadores, foi determinante.  Além disso, também foi fundamental 

a criação de um Banco de Dados, que tinha o objetivo de subsidiar o trabalho 

sindical, buscava informações sobre os níveis salariais, demissões, situação 

financeira dos bancos, este setor tornou-as estratégico para as negociações. 

Assim, o DIEESE desenvolveu um departamento para elaborar estudos para os 

organismos sindicais, em especial, criou-se a Linha Bancários do DIEESE530. 

Essa linha de pesquisa desenvolve estudos específicos sobre a categoria 

bancária. 

 A Tesouraria, “Em uma organização que tem um orçamento anual de 

mais de trezentos milhões de cruzeiros e 150 funcionários, o papel do 

tesoureiro é decisivo”.531 Outro departamento importante era o de Cultura e 

Formação Sindical, responsável pelos cursos de formação e as manifestações 

culturais como o coral, o teatro, o rádio e a televisão.  

 Foram criados também o Departamento dos Financiários e o 

Departamento Feminino, “Por se tratar de uma categoria diferenciada com 

problemas próprios é necessário que um diretor seja responsabilizado pelo 

trabalho junto às financeiras. Departamento Feminino – Pelo peso que as 

mulheres têm na categoria e pelas lutas que o departamento desenvolveu, há 

necessidade de que um diretor pegue firmemente essa área”.532 

 O secretário geral, que “além de cuidar da administração e do trânsito da 

documentação, o diretor encarregado desta função deve ser o coordenador de 

todas as atividades da entidade, garantindo a homogeneidade e o principal 

responsável pela execução das deliberações das instâncias de decisão da 

categoria”.533 

                                                                                                                                                                                   
fácil distribuir por regiões. Os bancários passavam e pegavam os jornais, então eles próprios 

repassavam nas agências e secções. 
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 Cf. CHAIA, Miguel. Intelectuais e Sindicalistas: a experiência do DIEESE 1955-1990. 1992. 

Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo. 1992. 
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 Funcionamento da Diretoria: o processo de consolidação. Aos Diretores Eleitos 

principalmente os Novos Diretores. Balanço da Gestão. 1979/1981, 26 de fev.1982. pp. 2-3. 

Caixa Planejamento de Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação do Sindicato de São 

Paulo. (Mimeo).   
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 Idem, p. 4. 
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 O presidente tinha uma função de articulação, apesar da tradição desse 

movimento no qual sempre foi muito presente a hierarquia presidencialista, ele 

seria um aglutinador. “Existe grande tradição presidencialista no sindicalismo 

brasileiro e em consequência existe na categoria bancária também uma 

expectativa em relação ao presidente. A expectativa é falsa e tem de ser 

combatida, pois a experiência mostra que presidentes ‘fortes’ no sentido 

tradicional acabam abafando a potencialidade de outros diretores e minando a 

ideia de direção coletiva, que é essencial”.534  

 Com isso, “o que cabe ao presidente numa direção coletiva? Antes de 

mais nada assegurar o funcionamento do coletivo e ter liberdade de movimento 

para surgir onde for necessário (num comício, numa manifestação, numa 

reunião com militantes, numa negociação com banqueiros ou autoridades, 

etc)”535. A partir daí, liberado de funções administrativas, afirmava a diretoria 

sindical, ele poderia se dedicar à formulação da política sindical e a formação 

de militantes. Na prática, a tradição presidencialista sempre foi muito forte. 

 Para eles a organização é um campo fundamental que tem de articular, 

acima de tudo, possibilidades de mobilização. Assim, “temos um diretor 

designado para nos representar nos organismos intersindicais, qualquer diretor 

tem autoridade para dar entrevistas e participar de negociações”.536 

 O Departamento que cuida do Assistencialismo sempre foi presente no 

Sindicato dos Bancários de São Paulo, “além do DEPOLON (sic!), temos o 

restaurante, a barbearia e muitos outros setores que requerem um zelo e um 

acompanhamento diário, principalmente porque envolvem grande número de 

bancários e de recursos”.537 Este era um Departamento bastante criticado.538 
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 “Antes do aparecimento do INPS, a categoria bancária possuía o seu próprio sistema 

assistencial (IAPB- Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários) obtido através de 
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eram considerados razoáveis. A assistência médica prestada pelo IAPB estava arraigada na 

categoria que quando da sua destruição, a pressão espontânea sobre os banqueiros, mais que 
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 Em relação à política assistencial, o sindicato diz,  

Em suma, a política de assistencialismo nestes últimos anos, para atender o 
enorme afluxo que houve neste setor, levou-nos a adotar rígidos critérios 
administrativos, que no passado eram extremamente frouxos, de forma a 
propiciar o alargamento da infra-estrutura assistencial, a maximização da 
qualidade dos serviços, bem como minimizar os efeitos dos custos que 
envolvem as atividades deste setor. Em combinação com essa prática 
assistencial, procuramos sempre mostrar à categoria que a luta pelo 
atendimento a estas necessidades naturais do trabalhador, deveria estar 
centrada em cima do governo e dos patrões. Ou seja, obrigar que estes 
assumam a responsabilidade de dar aos trabalhadores o que merecem.539 

 

 Ainda em relação à estrutura do funcionamento do sindicato que se 

implantava, fazia-se importante um diretor responsável pela articulação com os 

sindicatos em um nível nacional. Essa questão era muito importante nesse 

momento de articulações entre os trabalhadores nos movimentos mais amplos 

da classe.  

Bancários a nível nacional – Precisamos ter um diretor que efetivamente 
assuma a luta dos bancários a nível federativo e confederativo, que tenha a 
habilidade de conviver com os dirigentes das capitais e do interior dos estados, 
e, principalmente, não seja sectário. Este diretor deverá trabalhar em conjunto 
com o diretor das relações exteriores, que também será um representante junto 
à federação. Cuidará também do relacionamento com os aposentados.540 

 

 Outro diretor, cuja função também é considerada estratégica é o 

responsável pela articulação com a Classe Trabalhadora, as outras categorias 

de trabalhadores. “Juntamente com o diretor responsável pelos bancários a 

nível nacional, precisamos ter este diretor que deverá trabalhar em conjunto 

com todas as categorias. Estes dois diretores devem ter, necessariamente 

disponibilidade para viajar constantemente e este diretor também deve ser 

habilidoso e jamais sectário”.541 

                                                                                                                                                                                   
em outros segmentos do patronato, obrigou-os a criar para os bancários estruturas próprias de 

assistência médica, dentária e recreativa, etc. O movimento sindical bancário ao invés de 

pressionar ainda mais os patrões, tentaram criar uma assistência dentro do sindicato. Por 

exemplo, o restaurante foi uma obra eleitoral (até hoje não é permitido a instalação de uma 

cozinha no prédio, vindo a comida em marmitões, de péssima qualidade e a preço absurdo)”. 

Administração do Sindicato: Assistencialismo. Aos Diretores Eleitos principalmente os Novos 

Diretores. Balanço da Gestão. 1979/1981, 26 de fev.1982. p. 6. Caixa Planejamento de 

Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação do Sindicato de São Paulo. (Mimeo). 
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 Idem, p. 4. 
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 Outro departamento criado é o chamado plantão de atendimento aos 

trabalhadores bancários, “Precisamos de três diretores responsáveis pelos 

plantões (manhã, tarde e noite) devendo os mesmos encaminharem todos os 

problemas atendidos nos plantões como também servirem de responsáveis de 

encaminharem a grande quantidade de bancários que nos procuram 

diariamente é de amarrar contatos. Esta função é importantíssima”.542 

 Além dessas funções e departamentos, a novidade na forma da 

organização foi a criação de regionais, além dos Grupos de Bancos, que já 

existiam, as sub-sedes sindicais, foram uma forma de aproximação das bases 

de trabalhadores. “Regionais – No processo de aproximação da categoria que 

atravessamos, é fundamental que cada regional tenha um diretor 

permanentemente na área. Para o Centro pensamos que há a necessidade de 

3 diretores, que poderão ser deslocados para qualquer ponto da cidade para 

reforço e deverão criar um embrião do Departamento de Agitação, tendo a 

responsabilidade de colocar o sindicato na rua.”543  

 Nesse sentido, “Entre nós predominava uma concepção de que o 

trabalho dentro da máquina não era importante, e assim, a essa disposição de 

ir para as ruas, para o trabalho nas portas dos bancos, não correspondia uma 

organização eficiente do aparato”544. Segundo os sindicalistas, “A medida que o 

sindicato vai aprofundando os laços com a categoria, novos militantes se 

incorporam no trabalho de distribuição [jornais e boletins sindicais]. As 

primeiras sub-sedes são criadas ainda sem nenhum critério científico. Após o 

mapeamento da categoria, através de levantamento realizado em cima de um 

rígido controle das guias de contribuição sindical, conseguimos ter 

organizadamente a localização das agências, número de funcionários, total de 

bancários e financiários – da categoria e, fundamentalmente o porte de cada 

agência. A partir desta visualização ficou mais claro onde criar as regionais. A 

organização da distribuição dava passos largos.”545 
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 Outra forma de organização muito comum e que se amplia cada vez 

mais é a organização por bancos.  

Responsabilidade por Banco – A divisão do trabalho que apresentamos é 
apenas um dos aspectos necessários ao desenvolvimento de nossas 
atividades. Outro aspecto essencial é a divisão de responsabilidade por 
bancos. Dois fatos comprovam esta afirmação: 1º) A composição de nossas 
assembleias demonstra que o comparecimento maior se verifica naqueles 
bancos onde existe algum trabalho e, 2º) há uma tendência natural dos 
bancários a se agruparem por bancos e iniciar um trabalho neste nível.546 

 

 Os Grupos por Bancos ou Comissões por Banco já eram formas de 

organização dos bancários mesmo antes da ditadura e ganharam maior 

relevância com a ampliação da mobilização dos trabalhadores em fins de 1970. 

Em seu trabalho sobre o novo sindicalismo, Scoleso defende que há mais 

continuidades do que rupturas nas formas de organização dos trabalhadores 

depois do golpe militar, o que não nega a importância do movimento operário 

do fim dos anos 1970.547  

Para os trabalhadores bancários, essa atuação de base refletia-se nos 

Grupos de Bancos e nas Regionais ou sub-sedes.  

Com erros e acertos, afirmamos que IMPULSIONAMOS A ORGANIZAÇÃO DE 
BASE DA CATEGORIA, pois sabemos que esta é sua maior arma, na defesa 
de seus direitos, contra os ataques dos patrões. A construção das Regionais do 
sindicato, ou sub-sedes, e os grupos de bancos, são as maiores e mais 
importantes expressões de nossa prática sindical. Se tornaram uma das 
maiores conquistas da categoria no seu processo de organização. Tem o seu 
lugar nesse processo, a criação do DEPARTAMENTO FEMININO e do 
DEPARTAMENTO CULTURAL; a construção do FUNDO DE GREVE; as 
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Assembleias Gerais; as Comissões Salariais e Comissões de mobilização, 
criadas nas Campanhas Salariais.548 

 

De fato as Regionais foram uma novidade na atuação bancária, e são 

complementares no trabalho de mobilização dos trabalhadores, já os Grupos 

de Bancos existem desde os primeiros tempos das lutas bancárias. 

 

4.4. Os grupos de bancos. 

 

Os Grupos de Bancos seriam os responsáveis pelo trabalho de base, 

principalmente por meio da ampliação da comunicação entre os trabalhadores, 

o objetivo era o “Incentivo à organização das Comissões por Empresa, que 

deverão gozar de liberdade de reunião nas dependências do sindicato, editar 

seus próprios jornais e boletins, cabendo a diretoria FACILITAR-LHES os 

meios para tal e lutar pelo seu RECONHECIMENTO PERANTE OS PATRÕES 

bem como a ESTABILIDADE DE SEUS MEMBROS, dizia o nosso 

programa”.549  

Como dissemos, os grupos por bancos sempre fizeram parte das ações 

de organização dos trabalhadores bancários e ganham maior relevância 

quando a ação passou a requerer maior organicidade entre os trabalhadores. O 

número de trabalhadores bancários havia aumentado com as reformas 

financeiras e, com isso, a organização dos trabalhadores também deveria ser 

mais articulada.  

Dessa maneira, “Muito antes de tomarmos posse, já enquanto oposição, 

impulsionávamos a organização dos bancários via comissões ou grupos de 

banco, e durante nossa gestão continuamos por esse caminho, procurando 

garantir-lhes as condições materiais para sua existência. E no que se traduziu 

essas condições? Fundamentalmente na criação do Departamento de 

Imprensa, através do qual os bancários encontravam toda uma estrutura 

montada, que lhes permitia editar os seus próprios jornais; e na construção das 
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regionais do sindicato, que facilitariam a distribuição dos jornais e materiais de 

cada grupo de banco”.550 

Muitos boletins e jornais surgiriam com muito mais força a partir de 1979. 

A própria Campanha Salarial de 1978 havia demonstrado o avanço nas 

negociações diretas, com a ampliação dos grupos por bancos. “Nestes três 

anos tiveram vida cerca de 23 jornais de grupos de banco551. (...) É em 79 e 

início de 80 que surgem a maioria dos jornais e grupos de banco, que na 

grande maioria, em 80 mesmo, deixam de existir.”552 Já, em 81 alguns 

retomam sua atividade e “começam a surgir novos grupos de banco, ao mesmo 

tempo que se busca a consolidação desses grupos, via levantamento das 

reivindicações específicas, elaboração de minutas de reivindicações e 

negociação direta com as respectivas diretorias, retomando assim uma política 

desenvolvida em relação aos grupos de banco em 78/79, qual seja, a 

negociação direta, banco por banco em cima das reivindicações 

específicas”.553 

Os Grupos de Banco estavam suscetíveis a represálias e perseguições, 

as regionais foram uma resposta dos bancários, como forma de não perder a 

mobilização dos trabalhadores conjuntamente com os grupos de bancos, “Na 

Campanha Salarial de 79, centramos fogo nas reuniões por banco (apesar de 

já nesta campanha convocarmos as primeiras assembleias regionais, mesmo 
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onde não havia subsedes). Surgem posteriormente vários grupos de banco 

fruto da intensa mobilização da categoria neste ano”.554  

No entanto, alguns grupos desapareceram, os sindicalistas apontam os 

fatores que entendem que foram determinantes para o desaparecimento de 

grande parte deles: “1º) Derrota da categoria na greve de 79 (sic!); 2º) A 

ausência da perspectiva de negociação direta, em cima das reivindicações 

específicas que não tínhamos claro; 3º) Ausência da perspectiva de um 

trabalho a longo prazo; e muitas vezes a demissão dos ativistas dos grupos de 

banco. É um fator a se considerar, que em 80 centramos fogo na organização 

da categoria via regionais, deixando um pouco de lado a organização dos 

bancários em grupos de banco. Com a consolidação das regionais na 

campanha salarial de 80, com a categoria se recuperando da derrota sofrida 

nas greves de 78 e 79555, foi possível começar a se desenvolver um trabalho 

junto aos grupos de banco de forma mais sistemática.”556 

Os diretores ressaltam ainda a heterogeneidade desses grupos, “É 

impossível definir com poucas e todas as letras, um balanço único para todos 

os grupos de banco, cada um deles possui suas particularidades, e há uma 

trajetória bastante diversificada em cada um”.557 Entendem assim, que a função 

do sindicato é “de um modo geral, dar um balanço de sua atuação de conjunto, 

na organização dos bancários nestes organismos de base que são os grupos 

de banco. E deixando para um segundo plano os problemas e dificuldades 

oriundos de: ausência de um diretor do banco, a fragilidade do próprio grupo, a 

combinação destes 2 fatores com a ausência ainda de uma estrutura que 

auxiliasse na confecção dos jornais”.558 

Assim, a diretoria diante da dificuldade de articulação dos grupos, das 

reivindicações específicas, da individualização do enfrentamento às diretorias 

dos bancos, tentou ampliar a ação das regionais. 
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4.5. As Regionais. 

 

 Não estava no horizonte do sindicato formar subsedes, mas as próprias 

campanhas salariais exigiram uma atuação rápida e em grande escala. A 

dispersão geográfica, a atomização entre os bancários contribuiria para essa 

organização dos trabalhadores por regionais. Em relação ao trabalho de base 

nas regionais, os documentos apontam: 

A construção de subsedes ou regionais do sindicato não faziam parte do nosso 
programa. Pensávamos, é claro, em subsedes em municípios mais distantes 
como Osasco, por exemplo, e em grandes concentrações de bancários em 
regiões mais distantes do sindicato, aqui em São Paulo. Mas era uma ideia, um 
tanto quanto vaga. Não dávamos toda a dimensão e importância que hoje 
damos às regionais, qual seja, que elas ocupam um lugar de destaque como 
um instrumento fundamental da democracia de nosso sindicato, pois permite 
que toda a atividade de interesse da categoria seja discutida por uma ampla 
parcela de bancários, se constituindo como arma de defesa de cada bancário 
(como os grupos de banco) contra os ataques do patrão, portanto, como canal 
de organização da categoria”559  

 

 Contra a intransigência dos banqueiros contra os grupos por bancos, as 

regionais começaram a se espalhar, já em 1979 existiam regionais em Jundiaí, 

Osasco, Santo Amaro e Lapa. “Por imposição do próprio movimento dos 

trabalhadores, que passava a exigir uma maior organização para os 

enfrentamentos com os patrões e seu governo, deixando de lado o certo grau 

de espontaneísmo que marcaram as mobilizações de 78; assimilando 

experiências importantes de outras categorias, como no caso dos metalúrgicos 

do ABC em 79, e de nossas campanhas salariais anteriores, buscamos 

planejar nossa Campanha Salarial de 80”560. No que diz respeito a organização 

da categoria, “era necessário consolidar as regionais enquanto um canal de 

organização de base dos bancários, construir novas regionais, centralizá-las 

em sua intervenção, até então dispersa”.561 

Dessa forma, começou todo um levantamento sobre o zoneamento da 

atuação bancária, o número de secções bancárias, o número de bancários, 

visando compreender melhor a dispersão da atividade bancária e contribuindo, 
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com isso, para uma maior articulação entre os trabalhadores, bem como para a 

produção de um conhecimento que seria importante para a organização dos 

mesmos. 

Foi aí que realizamos um mapeamento de toda a categoria (a exemplo de São 
Bernardo do Campo): quantos locais de trabalho, qual o número de bancários 
em cada agência, quais as maiores concentrações de bancários, e dividimos a 
nossa base em regiões delimitando a área de cada região. A partir daí, 
localizávamos concretamente as regiões onde se fazia necessária a construção 
de regionais. A partir daí, cada regional tinha em mãos todos os dados que 
necessitaria para desenvolver seu trabalho em sua região. Era o sindicato 
presente no dia-a-dia do bancário, e não somente apenas ‘em dias de festa’. 
Era todo um trabalho sindical que poderia se desenvolver de forma 
‘científica’.562 

 

Foi anunciada a expansão das regionais, mais algumas haviam sido 

inauguradas. “Inauguramos, então, mais uma regional em 1980 na Região da 

Av. Paulista. Em 1981, mais duas: Penha e Pinheiros (e esperamos em breve 

inaugurar uma na região do Brás e Mooca)”563. Essa nova organização 

repercutiria mais intensamente na campanha salarial de 80564. 

As regionais tentavam articular os grupos de banco também, “Hoje, com 

sua consolidação, as regionais vêm ampliando o seu trabalho em cada região 

procurando aglutinar também os bancários dos grupos de banco (que é uma 

dificuldade) para a combinação do trabalho desses dois organismos essenciais 

na organização de nossa categoria”565 Também apontam os limites na 

organização dos trabalhadores,  

Acertamos em construir as regionais e impulsionamos esse processo, porém 
temos que apontar nossos erros e falhas também. Primeiro o conjunto da 
diretoria não assumiu a contento a responsabilidade de unificá-las e fortalecê-
las em torno das campanhas centrais levadas pelo sindicato, (somente em 
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alguns momentos este empenho se verificou) e como exemplo poderíamos 
citar a própria campanha de sindicalização em Defesa do Nosso Sindicato 
onde não contamos com uma intervenção do conjunto das regionais, e o 
esforço da diretoria no sentido de sua unificação foi muito pequeno. Segundo, a 
exemplo dos grupos de banco, deixamos de cumprir todo o nosso papel no 
sentido de procurar organizar uma parcela cada vez maior da categoria nas 
regionais. Algumas regionais ainda reúnem uma parcela muito pequena, e não 
assumem o lugar de canal permanente de mobilização dos bancários como 
deveriam assumir. Em outras regionais ainda nem sequer foram organizadas 
as comissões de mobilização (como na Penha e em Jundiaí). 566 

 

Importante ainda compreendermos melhor as funções, as tarefas dessas 

regionais, elas abarcavam regiões bem extensas, só em São Paulo:  

Compreendendo os municípios de São Paulo, Arujá, Barueri, Caieiras, 
Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Embú, Embú-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, 
Franco da Rocha, Francisco Morato, Guarulhos, Itapecirica da Serra, Itapevi, 
Itaquaquecetuba, Jandira, Jundiaí, Juquitiba, Mairiporã, Osasco, Pirapora do 
Bom Jesus, Santana do Parnaíba e Taboão da Serra. Além de todos estes 
municípios, em São Paulo é grande o número de bairros distantes do centro. 
Estes bairros estão repletos de agências. O sindicato é localizado no centro, os 
bancários destas agências ficam isolados, não tomam conhecimento da 
atividade sindical, tem dificuldade de se locomover até o centro para participar 
das assembleias e não recebem a constante fiscalização do sindicato.567 

 

O sindicato também temia perder o controle da ação sindical nas 

regionais, “É importante ficar claro que as regionais e subsedes não são outro 

sindicato. Por isso não podem ser autônomas. Isto não significa que o trabalho 

dos militantes existentes nas subsedes e regionais vai ser entravado. Muito 

pelo contrário, ele vai se desenvolver pois estará estreitamente ligado com as 

outras subsedes e com a central”.568 

Então os sindicalistas reafirmam a supremacia da campanha salarial que 

é uma luta mais ampla e unificada, e chamam os bancários, “Os militantes tem 

toda liberdade de convocar os bancários da região para as assembleias ou 

reuniões, de organizarem suas atividades como acharem melhor. Mas, tem o 

dever de, ao se defrontarem com uma campanha de caráter geral dos 

bancários, entrar em contato com os diretores responsáveis pelas subsedes 
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perante a diretoria e discutir um plano de ação conjunta para toda a base do 

Sindicato. (...) devem convocar reuniões ou assembleias da região para 

discutir, tirar propostas e organizar a campanha de mobilização na sua 

região”.569 

Então as regionais realizam assembleias regionais, tiram a sua pauta de 

reivindicações e um representante para levar as propostas aprovadas para a 

assembleia geral, “As decisões da Assembleia Geral tem de ser assumidas e 

encaminhadas por todas as regionais. E assim por diante. Está claro, portanto, 

que em caso de lutas gerais, as subsedes e regionais estão sempre 

subordinadas às assembleias gerais”.570 

As tarefas dessas regionais e subsedes seriam: 

 

1 – Distribuir todo material do Sindicato na Região (Folha Bancária, boletins, 
etc); 

 2 – Organizar junto com as comissões de banco, um esquema de distribuição 
de seus jornais e de encaminhamento das campanhas levadas pelas 
comissões. É importante que as regionais encaminhem às comissões os 
contatos feitos durante a distribuição ou em outras atividades. A Comissão de 
banco é em todas as instâncias o local onde os bancários devem ser 
organizados; 

3 – Levantar os problemas existentes na região e organizar campanhas. 
Sempre que os problemas forem gerais deve-se colocar para a diretoria a 
necessidade de uma campanha geral. 

4 – Fiscalizar as agências para ver se não estão desrespeitando as conquistas 
dos bancários; 

5 – Fazer campanhas de sindicalização; 

6 – Manter a diretoria informada sobre todos os problemas e acontecimentos 
da região; 

7 – Entrar em contato com trabalhadores de outras categorias (entidades, 
movimentos de oposição, etc) da região para discutir e organizar trabalhos 
conjuntos. Isto é, fundamental para que a unidade sindical se dê a partir das 
bases. Assim a CUT será uma realidade prática e não uma abstração 
teórica.571 
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4.6. A Ação Sindical: o 1º Encontro Nacional das Oposições Sindicais 

Bancárias. 

 

 Além de todas essas transformações na estrutura da entidade, outro 

campo de atuação sindical é o relativo à articulação entre as oposições 

sindicais. E, em abril de 1979, as oposições sindicais de São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Uberlândia, Rio de Janeiro, Campinas, Maringá, 

Brasília, Salvador, Uberaba e Recife se reúnem no 1º Encontro Nacional de 

Oposições Bancárias. “Este Encontro foi uma consequência da falta de 

democracia verificada no Congresso que a CONTEC promoveu em Araxá, no 

mês de dezembro, quando as oposições foram impedidas de intervir”572 

 As resoluções do encontro buscavam uma organicidade maior para as 

campanhas salariais, buscavam tanto articular as oposições, quanto os 

diversos ramos de crédito (securitários, financiários), e também em relação a 

outras categorias, através de ações de solidariedade.  

 Com a finalidade de tornar a campanha salarial nacional, buscava-se a 

unificação das reivindicações. O ponto central era o enfrentamento das 

manobras patronais em relação ao reajuste salarial. A campanha foi 

denominada Campanha dos 30% e jornada de 6 horas. Tinha por 

encaminhamento, “Darmos continuidade à campanha pelos 30% sem 

descontos, na época do reajuste salarial. Compreendemos o conselho dado 

pela Fenaban [Federação Nacional de Bancos], para que os bancos concedam 

uma antecipação de 20% e não negociem isoladamente com os sindicatos, 

como uma resposta à nossa luta”573. Observamos novamente a velha 

estratégia patronal para burlar o reajuste dos salários através das antecipações 

salariais descontadas no próximo dissídio. 

 Além do enfrentamento do arrocho, as resoluções propunham, 

“Combinarmos essa luta com a defesa da jornada de seis horas e estabilidade 

no emprego. Levarmos esta campanha através da organização de Comissões 
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por banco”574. Foi tirado um cartaz unitário com as palavras de ordem: “30% 

SEM DESCONTOS; JORNADA DE 6 HORAS; ESTABILIDADE NO 

EMPREGO; COMISSÕES DE BANCO; DIREITO DE GREVE”.575 

 Em relação à solidariedade com as reivindicações de outras categorias, 

“Propormos a formação de Comitês de Solidariedade, aos companheiros 

bancários e de outras categorias de trabalhadores em luta pelas suas 

reivindicações. Formarmos um Fundo de Greve Unitário, organizando desde já, 

um bônus unitário, para arrecadarmos fundos”.576 

 A proposta era além das comissões de solidariedade e do fundo de 

greve unitário, fazer assembleias e até paralisações em solidariedade aos 

movimentos, “Caso os companheiros de Porto Alegre venham a decidir pela 

greve, na assembleia que realizarão dia 17 de abril, fazermos assembleias de 

apoio, em cima da luta pelos 30%”.577  

 E, dessa forma, anunciam a unificação da campanha, “Considerar o dia 

25 de abril (data indicativa) como o DIA NACIONAL DE LUTA pelos 30% com a 

realização de assembleias e atos públicos, etc.”.578 

 Além dessa articulação, a campanha salarial deveria se afinar e unificar 

as reivindicações das financeiras, funcionários dos bancos de investimentos, 

poupança, formando comissões de mobilização específicas. Unificando a data 

base dos trabalhadores de empresas de crédito com a dos bancários, a data 

indicada era 1º de setembro. Assim, o Encontro Nacional de Oposições 

Bancárias definiu a preparação dos trabalhadores para a greve, “Que a partir 

de hoje, assumamos a preparação dos bancários para responderem à 

intransigência patronal com a Greve, instrumento legítimo dos trabalhadores. 

(...) convoquemos reuniões de banco, como forma de levantarmos os 

problemas existentes e organizarmos as comissões de banco, preparando os 

companheiros para o combate”.579 
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 Convocavam os trabalhadores em reuniões específicas, “dos 

companheiros caixas, compensadores, pessoal de computação e locadoras de 

mão de obra, já que nestes setores existe um acúmulo de problemas e eles 

são fundamentais em nossa luta”580 Esta organização dos bancários foi 

fortemente influenciada pela experiência dos professores, que também estão 

mais dispersos geograficamente e passaram a se organizar a partir de grupos 

que centralizam as lutas a partir de um comando geral da greve. 

 Para organizar a Campanha Salarial de 1979 propuseram encontros 

regionais e assembleias abertas a todos os bancários, para fortalecer a 

pluralidade de grupos de mobilização, incorporando as oposições na luta e 

ampliando a mobilização entre os trabalhadores. E ainda, já organizar o 

próximo Encontro Nacional com as delegações eleitas nos Encontros 

Regionais. Além disso, pretendiam “encaminhar, através do Sindicato de São 

Paulo, um chamado público à Contec, com vistas à realização de um 

Congresso Nacional de Bancários, em bases democráticas, aberto à 

participação das oposições e delegados eleitos nas bases, objetivando a 

unidade nacional dos bancários na Campanha Salarial, tendo como data 

máxima 12 de maio”.581  

 Aqui fica claro o conflito em relação à CONTEC, e com isso, os eixos da 

campanha eram: unidade na campanha salarial e democracia na Contec. Uma 

questão ainda foi fundamental nas resoluções do encontro, que foi a proposta 

de unificação do movimento operário no 1º de maio. 

Que o 1º de maio seja uma manifestação classista, unitária e independente, o 
que pressupõe na atual conjuntura brasileira a participação dos sindicatos, e de 
todos os organismos legítimos do movimento operário e popular, ou seja: 
associações de bairro, comissões de fábrica, oposições sindicais, etc. E, 
entendendo a democracia operária como conteúdo necessário para esta 
manifestação de luta, condenamos veementemente qualquer bloqueio à livre 
participação de qualquer organismo da classe trabalhadora, em particular as 
oposições sindicais nesse evento582. 

 

 Observamos a tendência às lutas mais amplas, os bancários 

caminharam para a organização da greve.  O 1º de maio foi um movimento que 
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influenciou decisivamente as campanhas salariais de 1979583. Imbuídos deste 

ambiente propício à eclosão da rebeldia do trabalhador, muitas greves foram 

desencadeadas em 1979, “É visível que o movimento grevista deste início de 

1979 significou um grande avanço em relação ao do ano passado. As greves 

de maio de 1978 romperam com a política de arrocho salarial e conquistaram 

as negociações diretas. As assembleias começaram a se massificar e surgiram 

embriões de comissões de fábrica. (...) No entanto, se esses primeiros passos 

foram dados, é preciso lembrar que as greves do ano passado [1978] foram 

deflagradas por fábrica e foram realizadas dentro das mesmas, com os 

trabalhadores de braços cruzados diante das máquinas, e limitaram-se às 

reivindicações econômicas”.584 

 Veremos adiante a campanha salarial de 1979 mais detalhadamente e 

também a análise crítica que o movimento sindical fez em relação à greve de 

1978. Evidenciando que os trabalhadores constroem sua prática aprendendo 

diretamente com a organização das lutas. Com as vitórias e derrotas, na 

trajetória das lutas. 

 

4.7. Campanha salarial dos bancários em 1979: a luta nacional e a unificação 

da data base. 

 

 A organização do movimento operário em 1979 avançava “Hoje, quando 

milhares de trabalhadores entram em greve exigindo a satisfação de suas 

reivindicações585, construindo suas comissões por empresa, como é o caso dos 
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metalúrgicos, lixeiros, construindo suas regionais e seus comandos gerais de 

greve, como os professores”586, se organizando, portanto, segundo os 

bancários, de forma mais independente dos pelegos e dos sindicatos 

controlados pelo Ministério do Trabalho, principalmente pela ampliação das 

oposições sindicais. “Diferentemente dos anos anteriores, esse ano estamos 

encaminhando a nossa campanha a nível nacional”.587 

 A luta da campanha salarial encaminharia dois pontos fundamentais: a 

independência sindical e a unificação da data base. A unificação da data base 

“é sumamente vital para nosso movimento”588. 

 E a organização da campanha em escala nacional daria maior força e 

poder de barganha aos trabalhadores. “Pois os patrões não aguentariam uma 

paralisação em todos os estados, afetando um setor que hoje é o coração da 

economia nacional”589. Propunham uma organização maior nos locais de 

trabalho, “Somente com a nossa união, mobilização e organização, a partir dos 

locais de trabalho, e independente da atual estrutura sindical, é que 

garantiremos uma vitória”.590 

 A Campanha Salarial foi iniciada com um congresso para debater a 

organização dos bancários e as pautas de reivindicações. Os bancários tinham 

receio da repressão desencadeada na Campanha Salarial do ano anterior, no 

qual diversos trabalhadores foram agredidos, perseguidos e demitidos, alguns 

sindicalistas consideraram essa greve de 1978 uma greve frustrada. 

 Foi realizado um congresso para discutir a Campanha de 1979 e as 

dificuldades e consequências da greve de 1978. Sendo assim, “a nossa 
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campanha salarial se iniciou marcada por uma ampla discussão sobre as 

várias fórmulas de se encaminhá-la”.591 

Como vimos na campanha salarial de 1978, a Folha Bancária não 

detalhou como foi o desenvolvimento da greve dos bancários nesse ano. Já em 

1979, o grupo que organizou a greve na edição da Folha Bancária fazem uma 

matéria muito importante revelando o que consideram ter sido o fracasso de 

1978. O que será o ponto de partida para 1979. 

 O título era DA GREVE DO ANO PASSADO TIRAMOS OS 

ENSINAMENTOS PARA A LUTA PRESENTE592,  

A experiência do ano passado, da qual participamos como oposição, foi 
invocada pelos congressistas em função do que faremos este ano. Todos os 
lances do movimento, que culminou com uma greve sem grande resultado, 
foram recapituladas durante os debates. Lembrou-se que as então reuniões por 
banco obtiveram significativas adesões no início, para se esvaziarem 
posteriormente, quando o movimento perdeu sua intensidade diante de recusa 
dos patrões em negociar separadamente. As propostas feitas na ocasião não 
tinham sequência, permaneciam no ar e isso criou uma expectativa 
frustrada593. 

 

 Diante do endurecimento patronal, os grupos de bancos, segundo os 

sindicalistas, foram se esvaziando, “No fim, restaram só aqueles mais 

insistentes e combativos, que, entretanto, acabaram se dispersando por não 

contarem com apoio do sindicato nem condições para manter a 

organização”.594  

 A greve dos bancários de 1978 foi profundamente influenciada pela 

experiência da greve metalúrgica ocorrida no mesmo ano. Depois de algumas 

assembleias, nos quais a fragilidade da organização teria ficado mais evidente, 

foi então que, 

Na assembleia de 30 de agosto, as coisas pareciam melhor definidas, e então, 
os cinco mil bancários presentes pediram a decretação da greve para sexta 
feira seguinte. E, a forma de promover a paralisação seria copiada dos 
metalúrgicos do ABC, que haviam feito uma experiência positiva em maio 
daquele ano: permanecer dentro dos bancos de braços cruzados.595 
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 Os bancários teriam tentado a mesma forma de organização da 

paralisação desenvolvida pelos trabalhadores metalúrgicos, a greve dos braços 

cruzados. Os trabalhadores foram orientados a ir para os bancos e cruzar os 

braços.  Todavia, diferentemente dos metalúrgicos que compõem uma cadeia 

produtiva em que a maioria dos trabalhadores está reunida, os bancários são 

mais atomizados. As suas particularidades e conformação do trabalho bancário 

demonstrariam que essa forma de organização da greve não teria os mesmos 

resultados. 

 Os próprios dirigentes sindicais fariam uma avaliação crítica a essa 

atuação, “Entretanto, existiam dúvidas, de parte da oposição, quanto à 

viabilidade dessa fórmula. E ela viu se colocada num dilema: naquele momento 

era impossível recuar, mas também não via a possibilidade de organizar a luta 

de forma que pudesse dar o resultado desejado”.596 

 Dessa forma a greve perdeu mobilização, os dirigentes reconhecem a 

dispersão da organização da greve, “então se jogaria na sorte, esperando que 

a greve se organizasse por si e a paralisação de um banco servisse para 

estimular a paralisação em outros, numa cadeia de reações”.597 

 Foi assim que os bancários paralisaram o trabalho no dia 1º de setembro 

de 1978, conforme definido em assembleia. “Porém a repressão e a pressão 

dos patrões acabariam por isolá–los, impedindo–os de saberem o que se 

passava nos demais bancos. Muitos deixaram seus locais de trabalho, 

quebrando a tática dos braços caídos, e se dirigiam ao Sindicato. Mas ali, onde 

as informações eram concentradas através de um comando, não recebiam 

informação precisa, uma vez que os dirigentes também não sabiam o que 

fazer. E eram mandados de volta aos bancos”.598 

 Perdidos, os trabalhadores não tinham nenhuma organização. Alguns 

permaneceram mais tempo em greve, mas muitos foram demitidos. “Nesse 

sentido importa a experiência do Banco do Brasil: as suas portas foram 

fechadas ao público até o meio dia, e isto ajudou a manter a greve por mais 
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tempo em outros bancos”.599 Tão logo a notícia do recuo da greve no Banco do 

Brasil tenha se espalhado, o movimento perderia força nos demais bancos. 

 Dessa forma que a greve de 1978 foi considerada frustrada. “Desse 

Balanço da greve de 1978, os congressistas extrairiam ensinamentos para 

decidir pelas seguintes orientações a serem observadas pela campanha 

salarial em curso [1979]”.600  

 Os congressistas definiram que, a campanha salarial fosse feita no 

âmbito nacional, com a unificação das datas base dos reajustes. Além disso, 

propunham a feitura de um jornal estadual, “capaz de contribuir para o 

desenvolvimento da campanha e mobilização dos bancários” 601. Definiram pela 

convocação para uma participação ativa dos “principais setores do banco, 

como a tesouraria, digitação, computação, etc.”.602 

 Outra orientação era a eleição de comissão salarial e comando de greve 

pelas assembleias. Os congressistas apontaram ainda a organização dos 

bancários nos bairros e nas regionais. Propunham ainda convocar reuniões dos 

grandes bancos e por intermédio delas fazer chegar à massa dos bancários as 

respectivas resoluções.  

 No congresso onde se avaliou a atuação da campanha salarial de 1978, 

os trabalhadores tiraram muitas lições de organização. Importante salientar que 

é na disputa direta que o movimento operário se constitui. Com avanços e 

limites, os trabalhadores vão enfrentando a superexploração do trabalho na 

ditadura. 

 O ponto alto dos debates no congresso realizado nos dias 14 e 15 de 

julho de 1979, deu-se na ocasião do estabelecimento de um consenso em 

torno do aumento a ser pleiteado pela campanha salarial. Naquele momento 

“havia uma divisão interna da diretoria sobre a reivindicação de aumento, mas 

foi aprovada a de 50% + 3000,00 (Ver fotografia 2). No entanto, foi uma coisa 
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muito debatida, e começava a ficar claro para todos a necessidade de elevar o 

piso salarial que estava pouco acima do salário mínimo”.603  

 

Fotografia 2 –. Trabalhadores bancários grevistas em passeata na ocasião da Greve de 1979. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Campanha Salarial de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 
cm x 20 cm. (nº 1874/6, nº 10. Caixa “Campanha Salarial 1948-1967/1978-1982”. Acervo 

Iconográfico do CEDOC). 

 

 Na assembleia geral de 19 de julho, os bancários ratificaram as 

seguintes reivindicações: reajuste de “50% mais um aumento fixo de três mil 

cruzeiros, sem desconto da antecipação e com vigência a partir de 

1/9/1979”.604 O piso da categoria proposto para jornada de seis horas era de: 

“portaria, Cr$ 7.140,00; escritório, Cr$ 7. 680,00; tesouraria, Cr$ 8. 220,00. 
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Estes pisos valem também para eventuais locados. Na tesouraria 

compreendem-se caixas, compensadores, caixas executivos, etc”.605 Adicionais 

de função, para caixa de três mil cruzeiros, sendo gratificação de função dois 

mil, quebra de caixa quinhentos cruzeiros, e insalubridade também quinhentos 

cruzeiros. Previam também um anuênio de quatrocentos cruzeiros.  

 Dentro das reivindicações uma merece realce que é o reajuste trimestral 

na medida do aumento do custo de vida calculado pelo Dieese. As 

reivindicações também definiam prazos e valores para as gratificações 

semestrais, 13º salário, férias, licenças, trabalho noturno, horas extras, 

estabilidade (estabilidade na empresa aos três meses, independentemente de 

opção ao FGTS).  

 Além disso, “não haverá comissionamentos, mas apenas substituições 

eventuais. Substituições que ultrapassarem 30 dias serão consideradas 

promoções. O substituto receberá no mínimo o salário do substituído”606. Sobre 

a locação de mão de obra, fica “Vedada a prestação de serviços nos 

estabelecimentos de crédito por pessoas estranhas aos seus quadros 

vinculados a outras empresas, ainda que pertencentes ao mesmo grupo 

econômico”607. Assim, a definição dos trabalhadores em assembleia em 

relação à terceirização é a de que “Os atuais locados serão reconhecidos como 

empregados e registrados nos seus quadros respectivos, contando o seu 

tempo de serviço, para todos os efeitos legais, desde a data em que iniciou sua 

prestação de serviços para o estabelecimento de crédito”608. Em outras 

palavras, propunham a extinção da terceirização. 

 As reivindicações desta Campanha Salarial definiam também as regras 

para a atuação sindical, de representação e participação dentro dos locais de 

trabalho; regras sobre a aposentadoria; faltas; indenizações; jornada; e, ações 

para o caso de descumprimento das convenções coletivas de trabalho. 

 Uma das principais preocupações da campanha em 1979, como 

salientamos anteriormente, era elevar o piso da categoria. “Evidentemente que 
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nossa campanha não estava isolada dos acontecimentos sindicais e políticos. 

A luta pela anistia ia a todo vapor. Após a greve do ABC, o pólo grevista 

descolou-se para Minas Gerais e Porto Alegre, atingindo também o Rio de 

Janeiro”.609 

 As oposições sindicais avançavam nos sindicatos.  

 

Os bancários de BH, após a greve dos vigilantes, decidem, 15 dias antes da 
data-base, entrar em greve. A paralisação atingiu boa parte da categoria, mas 
estava difícil parar o BB [Banco do Brasil], Mercantil do Brasil, Bradesco e Itaú. 
Os piquetes eram violentamente reprimidos. O governo havia decidido por em 
prática a decisão de impedir as greves nos setores essenciais. O ministro 
afasta o Arlindo [Presidente do Sindicato dos Bancários em Minas Gerias]. Dois 
dias após ter começado, a greve se encerra em Minas Gerais.610 

 

Em São Paulo, dizia a nova diretoria sindical, “fizemos concentrações na 

Praça Antônio Prado e a passeata em solidariedade à Belo Horizonte (Ver 

Fotografia 3). A resposta dos banqueiros às nossas reivindicações era uma 

verdadeira provocação: 5% escalonado. Havia quem dizia que os banqueiros 

queriam que o governo liberasse as taxas de juros e o governo pressionava os 

banqueiros para melhorar a proposta. Realmente havia uma briga na imprensa 

sobre esta questão”611. Na Praça da Sé se concentraram 5.000 pessoas 

querendo a anistia. “Nós continuávamos o trabalho de mobilização. Os 

companheiros do período noturno contavam com a presença semanal da perua 

do sindicato no centro bancário. Vários jornais saíram e a cidade estava forrada 

de cartazes. Em nossas assembleias separávamos o plenário por banco e 

havia um tempo para o pessoal discutir”.612 
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Fotografia 3 –. Passeata em Solidariedade à Belo Horizonte. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Campanha Salarial de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 
cm x 20 cm. (nº 1874/11, nº 10. Caixa “Campanha Salarial 1948-1967/1978-1982”. Acervo 

Iconográfico do CEDOC). 

 

A resposta dos banqueiros e do governo era a repressão, 

A data-base ia se aproximando e as preocupações aumentando. Os 
banqueiros recebem um documento feito pela FENABAN: “Medidas preventivas 
para evitar as greves e neutralizar seus efeitos negativos”. E as forças armadas 
saem a público para dizer que estão preocupadas com as reivindicações 
excessivas. De nossa parte, a preocupação com a incipiente organização, com 
a vacilação da categoria, dada a derrota de 1978 e, principalmente, com a 
dificuldade de parar alguns bancos chaves. O BB havia punido todos os 
grevistas de 78 e não cumpriu o acordo. Este banco sempre foi referência nas 
paralisações. O Banespa havia dado um aumento para os auxiliares de escrita, 
ao promovê-los para escriturários. O trabalho de mobilização e organização 
ainda era pequeno. A diretoria ainda não era reconhecida como direção pela 
categoria. E, o pior de tudo, estava dividida.  As concentrações continuavam na 
Praça Antônio Prado e as passeatas também.613 

 

                                                             
613

 Lutas. Aos Diretores Eleitos principalmente os Novos Diretores. Balanço da Gestão. 

1979/1981, 1982. p. 5. Caixa Planejamento de Diretoria. CEDOC - Centro de Documentação 

do Sindicato de São Paulo. (Mimeo). 



247 
 

A mobilização crescia no Rio, Porto Alegre e os banqueiros aumentam a 

proposta apenas para 15% na primeira faixa. “No dia 04 de setembro, no 

Paulistano da Glória, rejeitamos a proposta em assembleia tumultuada, com 

1.500 a 2.000 bancários, e marcamos a greve para o dia 13, com referendum 

de assembleia a ser realizada no dia 12. Porto Alegre entra em greve. Piquetes 

de 1.000 bancários param os bancos. A greve atinge o interior, o Ministro diz 

que vai intervir”.614 Em São Paulo os bancários do interior aceitam a proposta 

patronal, e vão levá-la às suas assembleias. 

No dia 07.09 o governo intervém no RS e forte esquema policial toma o centro 
da cidade. São Paulo e Rio preparam-se para a greve, e são enquadrados na 
LSN [Lei de Segurança Nacional]. Esta é a primeira vez que ocorre uma prisão 
da direção, que fica incomunicável.  

Nós fomos ao sul, articulamos os sindicatos para a solidariedade, e fizemos um 
ato na Sé.  O ataque patronal é total. Utilizam a grande imprensa para chamar 
os bancários para trabalhar, transferem bancários de todo o norte do RS para 
trabalhar no sul. De São Paulo foram muitos bancários.615 

 

A greve é decretada em São Paulo e no Rio de Janeiro. “No outro dia, 

São Paulo estava tomada pela polícia. Fica difícil a paralisação. A repressão 

age sobre os piquetes e começa o quebra-quebra. Que atinge todo o centro de 

São Paulo”.616  

Segundo noticiava a matéria A greve dos bancários é justa, legítima e 

possível, o centro de São Paulo tornou-se um campo de guerra literalmente. A 

massa popular, fora ”reprimida violentamente pelos brucutus, bombas de efeito 

moral e cassetetes”617. Ressaltam ainda a citada matéria que a própria 

população transeunte, outros trabalhadores do centro, se solidarizaram contra 

a repressão policial e, dessa forma, revoltaram-se “em solidariedade à greve 

legítima e justa dos bancários, resultando numa guerra em pleno centro da 

cidade”.
618
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A explicação para aquela repressão e intransigência dos patrões, 

segundo a análise dos diretores sindicais, estava no fato de os banqueiros 

serem o setor do patronato de maior força, “pois se constituem na base de 

sustentação do regime atual. A eles era questão de honra impedir que uma 

diretoria de oposição, dirigindo o maior sindicato de bancários do país, 

organizasse uma greve vitoriosa”619. Mais que isto, era fundamental 

“desmantelar toda a organização que se esboçava a nível nacional, obtendo a 

cassação das diretorias comprometidas com os interesses dos bancários, 

como fizeram em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Uberlândia e Porto Alegre.”620  

Quanto a repressão, assinalava ainda a matéria: “todos sabem que a 

polícia sempre esteve a serviço dos patrões. E prestou bons serviços: desceu o 

cacete sem dó, prendeu, tomou locais de reuniões e impediu a bombas a 

realização de piquetes e passeatas”.621 

Na secção de arquivos 

fotográficos da Central de 

Documentação do Sindicato 

dos Bancários de São Paulo 

(CEDOC), estão depositadas 

importantes fotografias que 

registraram os embates 

ocorridos por ocasião da 

greve de 1979. Vejamos a 

seguir alguns exemplares 

dessa rica documentação que 

expressa a ostensiva e 

violenta repressão policial 

(Ver Fotografias 4, 5 e 6): 
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Fotografia 4 –. Polícia contra as Greves de 1979 no 

Centro de São Paulo. 

Fonte: CARLOS, Jesus. Campanha Salarial de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 
10 cm x 20 cm. (nº 1874/11, nº 12. Caixa “Campanha Salarial 1948-1967/1978-1982”. 

Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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 Fotografia 5 –. Cavalaria em guarda contra os piquetes. Polícia contra as Greves de 1979 no 
Centro de São Paulo. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Greve dos Bancários 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm 
x 20 cm. (nº 10.005/01, nº1. Caixa “Greve 1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC).  

 

Fotografia 6 –. Policiamento em frente à Financeira do então Ministro da Fazenda Delfim Neto 
durante a Greve dos Bancários no Centro de São Paulo em 1979. 

 

Fonte: Greve dos Bancários no centro de São Paulo. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 
cm x 20 cm. (nº 10.004/18, nº 11. Caixa “Greve 1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

(Fotografia 6). 
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Prosseguindo na narrativa do confronto no centro de São Paulo, 

assinalava a citada matéria da Folha Bancária que:  

 

se a polícia estava do lado do patrão, de nosso lado estavam os officeboys e o 
povo trabalhador (Ver Fotografias 7, 8 e 9). Nós é que não soubemos buscar, 
antes da greve, as alianças com outros trabalhadores, porque trabalhador só 

pode contar com o outro trabalhador.
622  

 

 

Fotografia 7 –. Foto de conflito na greve de 1979 no centro de São Paulo, officeboys e outros 
trabalhadores entram no conflito. 

 

 

 

Fonte: MEKLER, Sérgio.  “A maioria dos depredadores (sic!) era muito jovem, com grande 
número de office-boys”. 1 fotografia, p&b. In: Jornal da Tarde. 14 set. de 1979. (Arquivo do 

Estado. Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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Fotografia 8 –. Conflito no Centro de São Paulo, entre trabalhadores, bancários grevistas e a 
Polícia na Rua Líbero Badaró na Greve de 1979. 

 

CARLOS, Jesus. Conflito no Centro de São Paulo, entre trabalhadores, bancários grevistas e a 
Polícia na Rua Líbero Badaró na Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 
20 cm. (nº 1660/16, nº. Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do 

CEDOC). 

 

Fotografia 9 –. Conflito no Centro de São Paulo, entre trabalhadores, bancários grevistas e a 
Polícia na Rua Líbero Badaró na Greve de 1979. 

 

CARLOS, Jesus. Conflito na Rua Líbero Badaró, Centro de São Paulo, entre trabalhadores, 
bancários grevistas e a polícia na Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 
20 cm. (nº 1660/16, nº 6. Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do 

CEDOC). 
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Sobre a violência desencadeada, a Folha Bancária apresentava a 

posição dos trabalhadores: 

 

Ninguém saiu à rua para quebrar banco, pois se o objetivo fosse esse, não se 
escolheria o dia mais policiado. O que houve foi a violenta repressão da polícia 
sobre os piquetes e transeuntes. Estes, em sua grande maioria trabalhadores, 
não tiveram escolha: ou ajudavam os bancários ou a polícia. Revoltados com a 
violenta repressão e com a situação de miséria e superexploração a que está 
submetido o povo brasileiro, explodiram e enfrentaram a polícia, com o que 
tinham ao seu alcance, apedrejaram e, utilizando escadas e outros objetos 
como aríetes, quebraram as vidraças das agências bancárias, demonstrando 
sua revolta e solidariedade com os bancários (Ver fotografias 10, 11, 12, 13, 14 
e 15).623   

 

 

Fotografia 10 –. Fotografia do Conflito na Rua Líbero Badaró, Centro de São Paulo, entre 
trabalhadores, bancários grevistas e a polícia na greve de 1979.  

 

CARLOS, Jesus. Conflito na Rua Líbero Badaró, Centro de São Paulo, entre trabalhadores, 
bancários grevistas e a polícia na greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 
20 cm. (nº 1660,/12, nº 5. Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do 

CEDOC). 
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Fotografia 11 – Conflito na Rua Líbero Badaró, Centro de São Paulo. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo. Depredações. Greve de 1979. 1 fotografia, papel 
albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº. Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. 

Acervo Iconográfico do CEDOC. 

 

Fotografia 12 – Trabalhadores unidos nessa guerra declarada! 

 

Fonte: Bancos Depredados. Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 
cm. (nº 10.003/18, nº 18. Caixa “Greve de 1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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Fotografia 13 – (Bancos Depredados) Trabalhadores unidos nessa guerra declarada! 

 

Fonte: Bancos Depredados. Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 
cm. (nº 10.003/30, nº 5. Caixa “Greves de 1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Fotografia 14 – Conflito na Rua Líbero Badaró, Banco Mercantil do Brasil depredado (Banco de 
Gastão Vidigal) .

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo. Depredações. Greve de 1979. 1 fotografia, papel 
albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, Caixa “Greves 1951/ 962/1963/1978/1979”. 

Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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Fotografia 15 – Bancos Depredados. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. 
(nº 1660/15, nº 4. Caixa “Greves 1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do 

CEDOC). 

 

 

Até mesmo os bancários que naquele momento “estavam trabalhando, 

também revoltados com a repressão policial e solidários com seus 

companheiros que estavam sendo reprimidos, se manifestaram em apoio: uns 

pararam o trabalho, outros jogaram desde máquina de escrever, lata de 20 

litros cheia de água, até tinta de carimbo nos policiais que passavam sob suas 

janelas”.624 (Ver Fotografias 16 e 17) 
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 A GREVE dos Bancários é justa, legítima e possível.  Folha Bancária. Edição Extra. nº 341, 

set. de 1979, p. 2. 
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Fotografia 16 – Os Policiais estão olhando para o alto dos edifícios em que os trabalhadores 
bancários atiram objetos. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Bancos Depredados. Conflito no Centro de São Paulo, na Greve de 
1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/15, nº 14, Caixa “Greves 

1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Fotografia 17 – Conflito em Edifício na Praça do Patriarca. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo, entre Bancários Grevistas e a Polícia na Greve 
de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº 3, Caixa “Greves 

1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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A polícia lança 

bombas de gás para 

conter os trabalhadores, 

fazê-los dispersar. O 

aparato repressivo é 

fortemente armado e 

ostensivo. Mesmo assim, 

os trabalhadores resistiam, 

tentando vários pontos de 

reencontro no centro. (Ver 

fotografias 18, 19, 20 e 

21). 

 

 

 

 

 

Fotografia 19 – “Guerra declarada! Tanques de guerra e bombas de gás lacrimogêneo na 
repressão à classe trabalhadora”. 

 

 Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo, entre bancários grevistas e a polícia na Greve 
de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº 14, Caixa 

“Greves 1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC).  

Fotografia 18 – Polícia prendendo grevista.  

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo, Greve dos Bancários em 1979. 1 fotografia, 

papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº 6, Caixa “Greves 1951/ 

1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 
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Fotografia 20 – Bombas de gás lacrimogêneo na repressão à classe trabalhadora. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Centro de São Paulo, entre Bancários Grevistas e a Polícia na Greve 
de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº 6, Caixa “Greves 

1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Segundo Folha Bancária, “a consequência dessa desorientação foi 

sentida por todos tanto os que pararam como os que tentaram parar: os 

grevistas iam ao sindicato e recebiam orientação para ir ao Largo São 

Francisco; chegavam lá recebiam orientação para irem à Câmara Municipal; 

resultado: acabavam ficando na rua à disposição dos cassetetes da 

repressão”.625  
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 A GREVE dos Bancários é justa, legítima e possível.  Folha Bancária. Edição Extra. nº 341, 

set. de 1979, p. 2. 
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Fotografia 21 – “Os cavalos cedem às bolinhas de gude, estratégia grevista contra a 
repressão”. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. Conflito no Centro de São Paulo, entre Bancários Grevistas e a 
Cavalaria. Greve de 1979. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1660/16, nº 

4, Caixa “Greves 1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Além disso, nos bairros os trabalhadores não sabiam como agir. “Os 

bancários dos bairros não sabiam para onde se dirigir e com quem se 

comunicar. Muita gente telefonava e pedia para mandar um piquetezinho só 

que a agência pararia, mas não havia condições, dada a desorganização”.626 

A violência foi tamanha, no dia seguinte a greve é encerrada em São 

Paulo, quatro diretores sindicais foram afastados. Não somente em São Paulo, 

mas no Rio toda a diretoria foi afastada.  

Os sindicalistas afirmavam ter uma divisão no movimento o que agravou 

o quadro. Segundo eles, “Uns achavam que havia condições de greve, outros 

achavam que ainda não havia. Os bancários recebiam dois boletins e ficavam 
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 A GREVE dos Bancários é justa, legítima e possível.  Folha Bancária. Edição Extra. nº 341, 

set. de 1979, p. 2. 
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confusos. Entretanto, quando a assembleia decidiu pela greve, a diretoria 

assumiu e encaminhou, indo organizar piquetes. Mais uma lição: para a 

diretoria ficar unida só os bancários pressionando e fiscalizando”.627 

Com tudo isso, a greve de 1979 teria sido frustrada. Para a diretoria 

sindical, “A prática demonstrou quem estava certo. A greve fracassou na 

medida em que não conseguiu parar os principais bancos e fazerem os patrões 

chegarem onde queríamos, mas foi vitoriosa ao demonstrar que a greve de 

bancários é possível”.628 

Num período de forte repressão às greves, como visto inclusive pela 

reação policial aos piquetes da greve dos bancários da campanha de 1979, os 

bancários ainda assim se colocaram contra os patrões. 

A capa dessa edição Extra da Folha Bancária de setembro de 1979, 

denuncia essa repressão à organização dos trabalhadores e dá um panorama 

da campanha, “Patrão não gosta de grevista e governo não gosta de diretorias 

combativas. Resultado: Em todas as cidades onde os bancários entraram em 

greve os patrões estão punindo e demitindo os grevistas e o governo afastou 

as diretorias de Porto Alegre e Rio e mais o presidente de Belo Horizonte, 4 

diretores de Uberlândia e 4 de São Paulo”629. Assim anunciam, “A campanha 

de São Paulo provou: a greve é possível e incomoda patrões e governo. Pela 

defesa do emprego dos grevistas! Pela reintegração dos diretores 

afastados!”.630 

Apesar de todas as adversidades, os bancários fizeram a greve. Mas 

reconhecem as dificuldades em organizar a paralisação. Em 1979 os diretores 

apontavam como um importante fator de desmobilização - a cisão da diretoria.  

Em 1979, a diretoria recém eleita, sem o mínimo de experiência, se encontrava 
com pouca coesão interna, e para aumentar ainda mais as dificuldades ocorre 
a cisão interna. A cisão baseou-se nas divergências sobre a questão do 
encaminhamento da greve. Uma parcela de diretores achava que a maioria da 
diretoria não estava tendo uma postura decidida, desde o início, na 
organização e preparação da greve. A outra parcela de diretores achava que o 
encaminhamento que estava se pretendendo dar baseava-se numa política 
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 A GREVE dos Bancários é justa, legítima e possível.  Folha Bancária. Edição Extra. nº 341, 

set. de 1979, p. 2. 
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 Idem, p. 2. 
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 Folha Bancária. Edição Extra. nº 351, set. de 1979, p.1. (Capa). 
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 Idem, p.1. 
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ultimatista, ultraesquerdista e abstrata, como se querendo a greve a qualquer 
preço. A experiência demonstrou que a ruptura que houve, longe de ajudar a 
categoria, foi extremamente danosa, pois a cisão apenas provocou um 
profundo descrédito nos bancários em relação àquele que é seu órgão 
dirigente – a diretoria.631 

 

Ainda segundo a perspectiva da diretoria sindical, “a eficácia de uma 

ação sindical não se dá apenas no acatamento dos princípios de democracia e 

independência sindical (que já é uma tarefa difícil no sindicalismo brasileiro), 

mas é preciso que suas ações contenham a firmeza e a clareza necessárias 

para inspirar confiança nas bases, e, sobretudo que procure buscar esforços no 

sentido de sua coesão interna, de sua unidade”.632 

A experiência de 79 para os sindicalistas, “também nos permite avaliar o 

seguinte: (...) a nossa ideia de que o nosso papel é o de ajudá-la a desenvolver 

ações de massa, ajudá-la a criar condições para que a sua vontade, 

normalmente atomizada, consiga expressão concreta como ação de massas. 

Significa que a cada momento devemos ajudá-las a desenvolver seus próprios 

organismos, seus próprios termômetros, e dessa forma criar para si própria, o 

sentimento de que efetivamente é capaz de enfrentar os patrões através de 

uma greve massiva e vitoriosa”.633 

Com isso, o balanço sindical avalia o que aprendeu no processo da 

greve de 1979 e diz que apesar de considerar a greve derrotada, a greve havia 

deixado lições organizativas importantes, além de uma maior ponderação em 

relação à preparação da greve, colocou a importância da participação efetiva 

dos trabalhadores nesse processo. 

O ano de 1979 ainda faz parte do período grevista iniciado em 1978 (neste ano 
os bancários realizaram uma greve derrotada), e onde o movimento da classe 
trabalhadora ainda não denotava sinais de cansaço. Na categoria bancária 
iniciava-se um ciclo grevista de caráter nacional (BH, RGS, RJ, SP), sem que 
houvesse por parte das direções sindicais qualquer atitude no sentido de uma 
luta unificada e coordenada nacionalmente.  

A derrota de nossa greve em 1979, com todas as greves derrotadas, trouxe 
para dentro de nossa categoria um profundo sentimento de desânimo e 
frustração. Um espírito de desalento que continuou em anos posteriores, 
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 Lutas. Aos Diretores Eleitos principalmente os Novos Diretores. Balanço da Gestão. 
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reforçada inclusive por fatores conjunturais – outras derrotas grevistas, 
desemprego, etc., mas que foi sendo recuperada gradativamente pela ação do 
sindicato. Mas, como toda ação que mexe com as massas, a greve derrotada 
de 1979, se de um lado abateu nossa categoria, de outro obriga-a, em conjunto 
com sua direção, a repensar os erros cometidos e fazer desta experiência, 
mesmo que frustrada, um elemento a mais para fazer avançar a sua 
consciência634. 

 

Desta forma, os erros apontados referem-se à uma efetiva mobilização 

dos trabalhadores e a clareza sobre seus objetivos e finalidades. Então 

esclarecem o que seria a preparação para a greve.  

É precisamente nesta perspectiva – a de superar erros de concepções e 
métodos – que hoje podemos afirmar o seguinte: uma direção sindical para que 
se realize efetivamente como direção, deve ser capaz de, em seu trabalho 
junto às bases, estabelecer laços de profunda confiança recíproca. Em sua 
ação a diretoria precisa muita clareza e principalmente firmeza. Mas, isto só 
não basta. É preciso ajudar as massas em suas lutas cotidianas a encontrar o 
caminho da vitória. No caso de uma greve de bancários, seria um absurdo 
pensar na sua viabilidade apenas com base no espontaneísmo absoluto das 
massas. Para se chegar a vitória, no processo de preparação de uma greve, é 
preciso que a direção além de completa convicção da possibilidade de 
realização de seus objetivos, repasse-a com firmeza às amplas massas, de 
modo a ajudá-las a materializar coletiva e previamente todo seu ódio contra a 
exploração. O cumprimento desta tarefa pode se dar de várias formas 
(passeatas, manifestações, boicotes, recusas em fazer horas extras, etc...), 
porém o que importa é que estas manifestações sejam de massas e capazes 
de infundir-lhes a confiança necessária, para então sim deflagrar a greve 
resolutamente.635 

 

A apreensão dos sindicalistas com a eclosão da greve, todas as 

dificuldades, inclusive o medo de uma mobilização frágil dos trabalhadores fica 

mais evidente pelas palavras da avaliação da greve de 1979.  Então eles ainda 

continuam analisando a preparação da greve, 

Outro aspecto a ser considerado para evitar futuros erros é o seguinte: a 
diretoria tem o dever de sempre lutar pela criação de organismos unitários da 
categoria (por exemplo, Comissão de Salários), rejeitando categoricamente, 
como questão de princípio a criação de organismos que atuam fora dos 
organismos unitários e que não se subordinam aos princípios da democracia 
sindical.636 
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Um documento de bancários independentes, assinado já em 1981, que 

discutia questões suscitadas pelo balanço da gestão que estamos analisando, 

faz algumas reflexões sobre as greves de 1978 e 1979 e sobre a atuação da 

diretoria sindical. 

A experiência de nosso próprio setor nos tem ensinado, outrossim, que além da 
participação majoritária da categoria, é necessária a existência de um comando 
unido e do apoio da opinião pública, para que o movimento grevista possa ter 
perspectiva de vitória. É indispensável ainda, que o movimento não se limite a 
um grande centro, por maior que seja. Restrita a São Paulo, somente, ao Rio 
ou ainda a Porto Alegre, a greve nunca terá força suficiente para impor uma 
derrota aos banqueiros e ao governo que os apoia. Então a unidade de ação 
nacional é decisiva.637 

 

Assim, o envolvimento de toda a classe trabalhadora na greve torna-se 

sua condição de efetivação para esses bancários independentes. Os bancários 

estão apontando essa questão quando colocam a importância primeiramente 

dos trabalhadores bancários em sua maioria atuarem na greve; efetivando a 

mobilização dos trabalhadores. Segundo, exigindo um comando de greve unido 

para conseguir organizar a campanha num nível nacional, não se restringindo à 

apenas grandes centros e, finalmente, reconhece que a opinião pública exerce 

forte influência nos desenlaces das lutas. Esse grupo de bancários 

independentes parece colocar em questão a participação da categoria na 

greve. Apontando ser esse um dos pontos mais problemáticos da ação. 

 No artigo “Greves mudam a cara do movimento sindical”, da Folha 

Bancária, os bancários evidenciam seus avanços e dificuldades de organização 

dos trabalhadores.  

No ABCD, em Assembleias de mais de 80 mil operários, os metalúrgicos 
saíram à greve, colocando em prontidão os patrões e a polícia. Ao mesmo 
tempo a população dos centros urbanos, que também sofre os mesmos 
problemas, inicia um amplo movimento de solidariedade para sustentar o 
movimento grevista. As formas de organização independente são testadas a 
cada combate. Assim, dos piquetes aos comandos gerais de greve, tudo tem 
que mostrar sua eficácia. Sem os piquetes, os furas-greves teriam minado o 
movimento do ABCD. Sem as comissões, os problemas não teriam sido 
discutidos e não se chegaria às resoluções de luta.638 
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 Ao analisar o processo grevista, os sindicalistas consideram que os 

resultados mais diretos das greves não expressam toda riqueza do movimento 

grevista, reiterando que, “Deixando de lado o resultado dessas greves em cada 

setor específico, fica nítido, no entanto que, em seu todo a classe trabalhadora 

avançou enormemente não só nos seus métodos de luta mas principalmente 

deu um grande salto em seu nível de consciência. Se no ano passado deu os 

primeiros passos em direção à negociação direta e rompeu o arrocho salarial e 

a lei de greve, este ano ficou claro para os trabalhadores que o governo que aí 

está é um governo anti-operário”.639 

 Outro forte impacto da greve apontado pelos diretores sindicais era uma 

maior ofensiva do estado. “A primeira consequência da greve foi a intervenção 

do Ministério do Trabalho em nossa entidade, com o afastamento dos 4 

diretores que tinham defendido sua deflagração. As substituições formais foram 

processadas criando um novo atrito com a ‘direita’ que apoiava a ascensão de 

Artur (sic!) a efetivo do Conselho fiscal”.640  

 Segundo os sindicalistas, “Estes ataques desferidos pelo Ministério 

ajudaram a aglutinar espontaneamente os diretores”641. Em janeiro de 1980, 

“por ocasião de reunião de balanço, quando finalmente tomamos consciência 

de que a dispersão, fragmentação e a divisão emperravam o trabalho, em nada 

auxiliando a categoria”642. A resposta do movimento sindical foi, a partir daí, 

organizar, já na campanha salarial de 1980, uma maior atuação através das 

regionais. “é de então que se nota uma reformulação em nossa prática sindical, 

que se materializou concretamente na consolidação das regionais, na 

participação no movimento sindical, na criação de departamentos. As reuniões 

passaram a ser regulares e com participação efetiva. Tudo isso se refletiu no 

planejamento e execução da campanha salarial de 1980”.643  
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4.8. Campanha salarial dos bancários de 1980: consolidação das regionais e 

do comando intersindical. 

 

No ano de 1980, momento de intensificação da repressão do estado 

contra os movimentos da classe trabalhadora que avançam na articulação de 

suas lutas. Os sindicalistas chamam os bancários para a luta e alertam para as 

ofensivas da ditadura com um novo decreto de greve, 1.632 de 1978, já 

discutido no capítulo 3, e uma nova política salarial arrochante, editada no final 

de 1979. Segundo os sindicalistas, “Sabendo que a repressão não poderá 

conter esse vigoroso movimento que ainda não dá aparência de cansaço, hoje 

[outubro de 1979] o regime procura combinar a violência policial e militar às 

greves, com um projeto salarial aparentemente justo, mas que na realidade tem 

o objetivo único de desmobilizar os movimentos de massa, de esvaziar o 

ímpeto das reivindicações”.644 

A Luta avança com o comando intersindical, é a manchete de capa da 

Folha Bancária do bimestre janeiro e fevereiro de 1980. Segundo o Editorial 

desta mesma edição, intitulado: 1980 Será um ano de oposições, a oposição 

de que fala o editorial é a “Do trabalhador em seu local de trabalho contra a 

prepotência do patrão, da categoria contra a nova lei de salários e às 

intervenções nos sindicatos, das oposições sindicais contra os pelegos, dos 

dirigentes sindicais contra o conformismo e a conciliação e da população contra 

a política econômica do governo”645. Depois de dois anos de experiências 

grevistas, ressaltam os sindicalistas que a “Central Sindical e a greve geral são 

visíveis, não para um futuro distante, mas para este ano”.646  

Alertava o editorial que o governo, os patrões e a imprensa faziam coro, 

“o país está em dificuldades econômicas, vamos refrear as reivindicações”647 A 

crítica é incisiva, “Metade dos trabalhadores recebe até um salário mínimo e 
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não fomos nós que formulamos a política econômica, que deu neste desastre: 

não pagaremos a conta”.648 

O jornal bancário fez ainda várias referências a esta intensificação do 

arrocho e da repressão sobre os movimentos da classe trabalhadora. E vão 

denunciar as manobras desse novo embate. Então realçam perdas de vinte e 

cinco por cento dos salários bancários em apenas três meses. Já que os 

reajustes para os bancários foram da ordem de sessenta e seis a quarenta e 

quatro por cento, conforme a faixa salarial, na campanha salarial de 1979, em 

setembro, mês em que a inflação disparou atingindo 77,3%. O reajuste da 

categoria já estava desvalorizado em vinte e cinco por cento. Carlos Silveira 

economista do CEBRAP e Walter Barelli do DIEESE, comentaram as medidas 

econômicas do governo tomadas no fim de 1979 e resumiram o que 

consideram os principais fatores que contribuíram para essa aceleração da 

inflação, vejamos:  

eles apontaram a maxidesvalorização do cruzeiro, em relação ao dólar, de 30% 
para incentivar as exportações; o fim do depósito prévio para as importações; o 
congelamento dos depósitos em dólares no Banco Central das empresas que 
contraíram empréstimos no exterior e pagamento, pelo banco central, dos 
custos desse empréstimo como desvalorização e câmbio; e os aumentos 
determinados para a gasolina e energia elétrica, que implicaram na elevação 
dos preços de alguns serviços e produtos essenciais649 

 

Novamente aqui se evidencia que o padrão de acumulação, como temos 

ressaltado desde o início deste trabalho, com base no aprofundamento do 

Departamento III da economia implica em aviltamento e superexploração para 

a classe trabalhadora. Os analistas estão apontando esta questão quando 

colocam o esforço exportador e o endividamento provocado por ele, a 

facilitação das importações para a continuidade da produção e da acumulação. 

A desvalorização cambial e os aumentos de energia provocariam uma 

elevação nos serviços e produtos essenciais.  

Continuam os analistas dizendo que quem perdeu com este pacote 

econômico foram novamente os trabalhadores e que estes estão atentos a 

estas manobras. Carlos Silveira diz, “enquanto os salários não são reajustados 
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267 
 

de acordo com a inflação, e o exemplo dos bancários é o mais recente para 

demonstrar isso, o trabalhador tem que pagar o custo final dos produtos que 

consome. Com a maxidesvalorização, estes produtos já estão sendo 

elevados”.650 Estão sendo elevados, segundo ele, não porque tenham relação 

imediata com a importação de bens para produzir, mas porque, em função das 

expectativas que a medida gerou, os atacadistas e industriais aumentaram 

seus preços antecipadamente tentando se prevenir da inflação.  

Já para Barelli, o trabalhador não foi atingido pela maxidesvalorização 

estritamente, “mas quando a maxidesvalorização passou a ser motivo para a 

remarcação de todos os preços, isto é que chamaríamos de especulação e a 

inflação brasileira está baseada na especulação”.651 Essa especulação geraria 

uma elevação geral de preços, “dessa maneira, a lata de ervilha ou os 

cadernos escolares terão seus preços majorados porque o cruzeiro se 

desvalorizou. É desta maneira que a maxidesvalorização vai atingir a todos os 

brasileiros, através da especulação”.652 

Como dissemos anteriormente, a resposta ao avanço do movimento 

operário veio rapidamente, o governo instituiu nova roupagem para o arrocho 

salarial, a lei 6.708 de 13 de novembro de 1979. Num encarte da Folha 

Bancária dessa mesma edição de janeiro e fevereiro de 1980, a nova lei 

salarial é destrinchada, “a lei estabelece que o salário será corrigido 

semestralmente e aumentado anualmente. Isto quer dizer que teremos duas 

correções por ano e um aumento por ano”.653  

Determinava a lei que os salários fossem corrigidos654 semestralmente 

de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. “Significa o 

índice do Aumento do Custo de Vida num período de 6 meses. Ele é calculado 

por órgão governamental (IBGE) e divulgado mensalmente”.655 Este prazo de 
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é aumento”. Idem, p. 5. 
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 “O INPC a ser considerado na correção é aquele publicado no mês anterior ao da correção. 

Por exemplo: os bancários, que tem sua 1ª correção em março de 1980, utilizarão o INPC 
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seis meses é contado a partir da data-base, que no caso dos bancários é 1º de 

setembro, portanto, para os bancários a 1ª correção se dará em março de 1980 

e a segunda correção se dará em setembro do mesmo ano, coincidindo com a 

data-base. 

Ainda segundo a nova lei salarial, denominação dada pelos próprios 

trabalhadores, a 1ª correção aplica-se sobre o salário decorrente da última 

convenção coletiva de trabalho, ou seja, sobre o salário reajustado em 

setembro de 1979. Já a 2ª correção, “aplica-se sobre o salário já corrigido pela 

primeira correção, os abonos e adiantamentos serão compensados, isto é 

deduzidos da correção. Porém aumentos decorrentes de promoção, 

transferências, equiparação salarial, não serão compensados, e neste caso, a 

correção aplicar-se-á sobre o salário já aumentado”.656 

Além disso, a correção também seguia uma cláusula de 

proporcionalidade ao tempo de trabalho, como na legislação anterior, 

semelhante à cláusula dos 12 avos. Na nova lei salarial de 1979, a correção é 

proporcional aos meses trabalhados. “Assim, o salário do bancário admitido em 

out/79 será corrigido em março/80, apenas na proporção de 5/6 de correção 

semestral. A exceção é feita quando o banco adotar quadro de carreira com 

correção incidente sobre os níveis ou classes de salários (é o caso do 

Banespa)”.657 Do mais, os empregados demitidos sem justa causa, até 30 dias 

antes da correção salarial, terão direito à indenização equivalente a um salário. 

Ao analisar a nova lei salarial, um ponto fundamental colocado foi a 

dificuldade no cálculo das correções. Com base no INPC (índice do aumento 

no custo de vida), a lei estabeleceu três faixas cumulativas. Na primeira faixa, 

“para quem ganha até 3 salários mínimos Cr$ 8.798,40, a correção será o 

INPC mais 10% (dez por cento do INPC)”.658 Na segunda faixa salarial, “para 

quem ganha de 3 a 10 salários mínimos: a parte do seu salário até 3 salários 

mínimos é corrigida com o INPC mais 10%, o que exceder de 3, é corrigido só 

pelo INPC, sem o acréscimo de 10%. O total da correção é a soma das duas 

                                                                                                                                                                                   
publicado em fevereiro de 1980”. NOVA Lei Salarial. Folha Bancária. nº 354, jan./fev. de 1980, 

p. 5. 
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 Idem, p. 5. 
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 Idem, p. 5. 
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 Idem, p. 5. 
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partes”.659 Na terceira faixa, “para quem ganha Mais de 10 salários mínimos: a 

parte do seu salário até 3 salários mínimos é corrigida com o INPC mais 10%,; 

a parte compreendida entre 3 a 10 salários mínimos é corrigida só pelo INPC; a 

parte que excede de 10 salários mínimos é corrigida com 80% do INPC. O total 

da correção é a soma das três partes”.660 

O quadro retratado na Folha Bancária e reproduzido abaixo (Ver 

Desenho 5) traz as faixas salariais cumulativas calculadas já com base no 

salário mínimo. Junto delas apresenta-se uma caricatura do ministro Delfim 

Neto, que apresentado ironicamente como “o magnífico mágico... MAN... 

DRAKE!”661, seria o responsável pelo difícil cálculo das correções salariais. 

 

Desenho 5 – Caricatura do Ministro Delfim Neto apontando a mágica no cálculo dos salários 
que reitera o arrocho salarial.  

 

Fonte: NOVA Lei Salarial. Folha Bancária. nº 354, jan./fev. de 1980, p. 5. 
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Como já discutimos, a lei 6.708 de 13 de novembro de 1979 dispunha 

sobre as correções salariais, bem como trazia disposições sobre o aumento 

coletivo anual. “Independentemente das correções semestrais que são 

automáticas, os sindicatos anualmente, poderão negociar com as empresas ou 

suas entidades sindicais, o aumento coletivo com base na produtividade da 

categoria profissional”.662 

Os aumentos eram feitos na data base o que coincidia com a segunda 

correção salarial e o aumento se daria sobre os salários somados já 

reajustados pelas duas correções. “Assim, para os bancários, em Set/80, o 

aumento será adicionado ao salário reajustado pela correção semestral 

daquele mês”.663 

Uma questão essencial era que a lei não definia critérios para medir a 

produtividade. “No caso de bancários afiguram se inúmeras as dificuldades e 

obstáculos para a discussão da produtividade”.664 Dessa forma, não havendo 

acordo nas negociações, o aumento seria fixado pelo tribunal do trabalho. 

Havia ainda a possibilidade da empresa, “comprovando incapacidade 

econômica perante a Justiça poder ser excluída da responsabilidade de pagar 

aumento”.665 Por fim, “poderão ser estabelecidos percentuais diferentes para os 

empregados segundo os níveis de remuneração”.666 

Depois desse detalhamento da nova lei salarial, o jornal bancário 

expunha ainda as críticas dos trabalhadores, sua posição em relação a mais 

essa ofensiva do capital e diziam,  

 

Em janeiro a coisa foi clara. Quem tinha reajuste perdeu dinheiro pela nova lei. 
A correção ficou abaixo do aumento do custo de vida. Todo mundo viu nas 
manchetes dos jornais que a inflação, no ano passado [1979], chegou a 77%. 
Quem teve reajuste em janeiro ganhou uma correção de 22% para o primeiro 
semestre de 1979 e de 33,2% para o segundo semestre. Total: 67%.667  
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O reajuste ficou abaixo do custo de vida, no entanto de acordo com a 

nova lei, a correção é automática. “Tudo que o sindicato negociar será aumento 

real. É onde entra a discussão da produtividade. Se alguma categoria negociou 

a produtividade de cerca de 6%, teve um aumento no total de 77%, que foi o 

índice de 1979”.668 Para os trabalhadores, o arrocho continuava! 

Os defeitos da lei segundo os bancários são: “1º) não se sabe a 

metodologia que o IBGE usa para calcular o índice; 2º) Os reajustes tem um 

atraso de dois meses. Agora em janeiro publica o índice para os reajustes de 

fevereiro, mas englobando o período julho/dezembro. Perde-se dois meses”669.  

Além disso, o IBGE pesquisa o aumento do custo de vida em algumas 

cidades e faz uma média. O que faz com que o reajuste não seja condizente 

com o custo de vida. As perdas desde 1964 também não foram repostas e, por 

fim, os bancários apontam que, “o aumento baseado na produtividade é irreal e 

encobre a questão do lucro”.670 

No meio do ano era comum a disputa com os banqueiros para o 

pagamento de antecipações salariais já que os salários a essa altura estavam 

corroídos pela inflação. “Até o ano passado, em março fazíamos campanha de 

antecipação salarial para compensar a inflação do período anterior. Agora, 

temos um reajuste semestral baseado nos índices decretados pelo governo”.671 

Apesar da nova lei ser apresentada aos trabalhadores como uma 

benesse, estes sabiam seu verdadeiro objetivo. “Apesar de a nova lei corrigir 

os salários automaticamente, em março, ela procurava esvaziar o movimento 

sindical na medida em que tenta evitar as campanhas de antecipação, entre 

uma e outra data base.”672  

Ressaltam ainda os trabalhadores que a lei “não é clara quanto a 

aplicação dos índices oficiais e ignora completamente as outras reivindicações 
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dos trabalhadores, as quais devem ser negociadas diretamente com os 

patrões”.673  

Para os bancários a correção deve incidir sobre o anuênio, a comissão 

de função, gratificação de caixa e sobre o salário de ingresso.  

 

A não correção do salário de ingresso, por exemplo, oferece grandes 
vantagens aos banqueiros, pois eles na sede de aumentar seus lucros, podem 
demitir os funcionários e substituí-los por novos que receberiam salários de 
ingresso não corrigidos.674 

 

Assim, na assembleia geral do dia 13 de fevereiro de 1980, “a primeira 

da presente campanha, foram aprovados vários itens de luta, os quais devem 

nortear a categoria nos próximos meses e prepará-la para a campanha de 

setembro, quando se faz o contrato coletivo de trabalho”.675  

A assembleia decidiu lutar pelo reajuste de todas as verbas salariais e 

se preparar para as demissões. “E, finalmente, a assembleia aprovou a 

proposta de se iniciar uma campanha pelo aumento de 15%, a partir de 1º de 

junho, a ser pago juntamente com a correção salarial correspondente ao 

trimestre de março, abril e maio”.676 Com isso, uma importante proposta será 

debatida, a do reajuste trimestral dos salários, de maneira a diminuir o peso da 

inflação no poder aquisitivo dos trabalhadores assalariados”.677 

Chegou o dia do reajuste depois de intensa campanha de 

esclarecimento com os trabalhadores bancários sobre a correção salarial incidir 

sobre todas as verbas que compõe o salário, “Em março recebemos a nossa 

primeira correção”.678 Entretanto, os banqueiros se recusaram a pagar 

integralmente as verbas dos salários. “Abrimos uma negociação com os 
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banqueiros, reivindicando a correção do piso salarial, do anuênio e quebra-de-

caixa, contra todos os bancos”.679  

Nessa mesa de negociação, “de cara, os banqueiros adiantaram que a 

correção somente será aplicada ao ordenado, às horas extras e às comissões 

de cargo”.680 Ainda se pronunciaram contrários ao reajuste dos salários de 

ingresso. “Os banqueiros negaram também que a não correção do salário de 

ingresso contribuirá para a demissão de funcionários com salários mais altos e 

contratação de novos, pelo salário não corrigido”.681 Assim, “eles explicaram 

que o custo de um funcionário novo é muito alto e não compensa a troca. Isso 

a nosso ver é incorreto, e devemos nos preparar para combater as 

demissões”.682  

A próxima edição da Folha Bancária de abril de 1980, expressa a 

resposta patronal recusando o reajuste salarial. A capa (Ver Imagem 13) é uma 

denúncia da autocracia posta nas relações de trabalho.  

O interessante é que essa denúncia das arbitrariedades patronais vem 

acompanhada da imagem da assembleia dos trabalhadores no ABC e os 

helicópteros da polícia, ameaçando a multidão. A evidência da articulação das 

lutas é notória. A ofensiva do capital também. Assim, “como ficou provado 

(inclusive pelos helicópteros), que a democracia do Figueiredo não passa de 

uma máscara da ditadura dos patrões”.683 
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 Neste mesmo artigo, os trabalhadores mostram que estão dispostos a lutar, “Dia 30 de 
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Imagem 13 – Ficou provado, inclusive pelos helicópteros, que a democracia do Figueiredo não 
passava de uma máscara da ditadura dos patrões. 

 

Fonte: PATRÕES não pagam correção salarial. Folha Bancária. nº 356, abr. de 1980. (Capa). 

 

A solidariedade entre as greves se explicita, “Em maio, trabalhamos com 

todas as forças em apoio à greve do ABC. Participamos da caminhada, 

recolhemos fundos e alimentos e tivemos 6 diretores presos e enquadrados na 

Lei de Greve, por lutarem em solidariedade aos companheiros grevistas”684. 
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E, os acontecimentos provaram que os bancários estavam certos e o 

ataque patronal veio rapidamente, com isso, 1980 foi o ano das demissões em 

massa.685 “O Safra, Comind, Bamerindus, a Operação Jacaré no Bradesco, etc, 

começaram a criar um clima de insegurança na categoria. O caminho, o ABC já 

havia apontado: a necessidade de termos como luta central a estabilidade. E a 

Campanha de 1980 começou justamente com a realização de debates em 

junho sobre demissões, desemprego, estabilidade e inflação”.686 

Em junho, a Folha Bancária, numa edição extra, enuncia a preparação 

da mobilização contra as demissões. Apontam a importância de três debates, 

no primeiro debate, “no dia 11 de junho vamos discutir as demissões em massa 

e a luta pela estabilidade no emprego, com a presença de Olívio Dutra, 

presidente afastado do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, Geraldo 

Siqueira Filho, deputado estadual do PT e outros”.687 

No segundo debate, “No dia 12 de junho, LULA e outros companheiros 

do ABC estarão no sindicato para discutirmos AS LIÇÕES DA GREVE DO 

ABC, A ORGANIZAÇÃO DOS BANCÁRIOS E DOS TRABALHADORES. Lula 

além de presidente afastado do sindicato de São Bernardo é o presidente 

nacional do PARTIDO DOS TRABALHADORES”.688 
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 “Os banqueiros disseram que demitir não é negócio, porque é antieconômico. Vamos ver. 
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No terceiro debate, “No dia 13 de junho estaremos elegendo, a partir das 

teses apresentadas e de outras que surgirem, os nossos delegados para o 

ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM OPOSIÇÃO A 

ESTRUTURA SINDICAL”.689 O encontro “é o ponto de partida para a 

organização dos sindicalistas e trabalhadores combativos à nível nacional, e 

em busca de liberdade e autonomia sindical”.690 Como podemos observar os 

bancários estavam intimamente ligados aos metalúrgicos e também ao 

movimento de formação do Partido dos Trabalhadores, PT. Evidenciando mais 

um traço da politicidade presente nas posições dos bancários.  

Para os sindicalistas teria havido mudanças tanto na conjuntura quanto 

na forma da atuação sindical em 1980, 

Com base no mapeamento da categoria que havíamos realizado, começamos 
a organizar a categoria através das regionais, diferentemente do ano anterior 
[1979], quando havíamos partido da organização por grupos de bancos. A 
organização regional, demonstrou sua eficácia na preparação da Convenção 
Municipal e na discussão da pauta de reivindicações. Esse tipo de organização, 
demonstrou que poderia ser um instrumento mais ágil e mais adaptado às 
condições de trabalho dos bancários, integrando muitas vezes uma série de 
funcionários de bancos diferentes e pequenas agências. Quando iniciamos, 
ainda em 1980, a edição do Suplemento Diário, ficou claro como esse 
instrumento se casava perfeitamente com as regionais, no sentido de atingir à 
categoria, permitir um contato mais rápido com ela e colocar o sindicato 
(através de um canal de denúncia e outro de organização) junto ao seu local de 
trabalho.691 

 

Os dirigentes estão se referindo ao surgimento do Suplemento Diário da 

Folha Bancária no ano de 1980 como poderoso instrumento de comunicação, 

em resposta à debilidade observada nas campanhas de 1978 e 1979.  

O Suplemento Diário da Folha Bancária pretendia centrar forças na 

organização, denúncia e comunicação dos trabalhadores.  O grau de 

desenvolvimento da classe trabalhadora exigiu dela também formas de 

comunicação em grande escala. Informações rápidas e abrangentes. O jornal 

Suplemento Diário trazia, além das notícias sobre as reivindicações dos 
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bancários, também as principais notícias das lutas de outras categorias de 

trabalho. Compunha, além disso, um grande apanhado dos principais 

acontecimentos noticiados pela grande imprensa principalmente no que tocava 

o trabalhador. O Suplemento Diário da Folha Bancária pretendia ser um veículo 

de informação que reunia toda conjuntura nacional. 

Em relação à pauta de reivindicações os sindicalistas também apontam 

avanços na Campanha Salarial de 1980, “Outro avanço que podemos apontar 

na Campanha Salarial de 80, foi a forma como avançamos na discussão da 

pauta de reivindicações apresentada aos patrões”.692 Compartilhavam da 

concepção de que uma Campanha Salarial deveria tratar de todos os 

problemas da categoria (jornada de trabalho, condições de trabalho, salário, 

estabilidade, sua organização no local de trabalho, etc.). 

Assim a campanha de mobilização continuava, e se definia nos 

encontros e assembleias realizados simultaneamente em diversos lugares, 

inclusive com o apoio das regionais. Outra importante arma criada para o 

enfrentamento à intransigência patronal foi o fundo de greve. Os bancários, 

influenciados pela experiência do fundo de greve dos metalúrgicos, também 

criaram um fundo de greve dos bancários. “o CONGRESSO MUNICIPAL DOS 

BANCÁRIOS, realizado no último dia 12 [julho], concluiu que: FAZ SE 

NECESSÁRIO A CRIAÇÃO DE UM FUNDO DE GREVE EM NOSSA 

CATEGORIA, que nos dará maior retaguarda para as nossas lutas, e aprovou 

a formação da ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E CULTURAL DOS 

BANCÁRIOS DE SP, uma sociedade civil sem fins lucrativos, independente 

juridicamente, mas ligada aos objetivos do sindicato, para o fim de construir, 

arrecadar e administrar o fundo de greve”.693 

Além do fundo de greve, a comissão de mobilização permanente e as 

regionais eram as principais formas de organização da campanha salarial de 

1980. Neste Congresso Municipal realizado em 12 de julho de 1980, no qual foi 

criada a associação do fundo de greve, outras reivindicações dos trabalhadores 
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bancários chamaram nossa atenção e dizem respeito ao avanço apontado 

pelos sindicalistas.  

Dentre elas, no que condiz aos salários, além da exigência dos 

bancários para que a correção fosse feita sobre todas as verbas salariais 

como: anuênio, gratificações, etc; a correção deveria ser feita 

indiscriminadamente a todos os funcionários independentemente do tempo de 

serviço. Essa última questão em relação ao critério do tempo de trabalho para 

a correção da inflação era uma verdadeira perversidade com os trabalhadores 

que não viam seus salários corrigidos conforme o custo de vida porque 

ingressaram no meio do semestre no trabalho. Com essa cláusula que tira a 

discriminação em relação à proporcionalidade ao tempo de trabalho, os 

bancários objetivavam diminuir a fragmentação entre os trabalhadores e evitar 

que essa fosse uma forma de estímulo à substituição de antigos trabalhadores 

por novos com salários rebaixados.  

A campanha trouxe outra importante reivindicação em relação à política 

salarial, o ICV, Índice do Custo de Vida calculado pelo DIEESE. Com isso, os 

trabalhadores tentavam resguardar os reajustes salariais com um indicador 

mais próximo da realidade do custo de vida. 

Além da reivindicação de aumento do anuênio, outra questão importante 

era a gratificação de caixa. A famigerada diferença de caixa no qual os 

trabalhadores acabavam sendo penalizados em caso de falta de numerário ao 

final das operações de caixa. Dessa forma tinham de pagar de seus próprios 

salários qualquer diferença de numerário a menor. No caso de eventuais 

sobras, os bancos se apropriavam delas.  

A reivindicação dos bancários era que se reduzisse a intensidade do 

trabalho já que o que motivava a quebra de caixa era exatamente o excesso e 

acelerado ritmo de trabalho. Assim, propunham “A permanência no guichê de 

no máximo três horas para diminuir a possibilidade de diferença”.694 Bem como 

previam um fundo para os casos de diferenças a menor, “as eventuais 

diferenças a maior constituirão um fundo de reserva para cobrir as diferenças 
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negativas. Todos os caixas deverão ter um assento a sua disposição. Fica 

garantida a correção trimestral desta gratificação”.695 

Em relação à jornada de trabalho, a jornada é de 30 horas semanais e 

“poderá ser prorrogada em até duas horas diárias no máximo, em casos de 

necessidade imperiosa, definida em lei e com anuência do sindicato”.696  

As horas extras são pagas com adicional de cem por cento sobre o valor 

da hora trabalhada. E em caso de trabalho noturno, os bancários propunham 

um acréscimo de cento e cinquenta por cento. 

Outras reivindicações foram definidas ainda neste congresso municipal 

de 12 de julho para o encaminhamento da campanha salarial de 1980. Depois 

do congresso, e das assembleias regionais, foi realizada uma assembleia geral 

em 24 de julho, no Salão da Casa de Portugal e que aprovou os seguintes 

itens: quinze por cento mais INPC, estabilidade em um ano de trabalho, piso 

salarial de 10 mil cruzeiros para escriturário, jornada de seis horas, delegado 

sindical e reintegração dos dirigentes sindicais afastados pelo Ministério do 

Trabalho.  

A assembleia definiu o plano de trabalho da campanha, calendário de 

atividades, de assembleias e prazo para a resposta dos banqueiros. Também 

foram muito discutidas as experiências de outras categorias.  

Luis Inácio Lula da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC afastado, ressaltou a importância desta campanha salarial: “Todos os 

trabalhadores estão olhando os bancários e o que vocês fizerem de certo ou 

errado vai influir nas campanhas dos outros trabalhadores”.697 (Ver a Fotografia 

22 que registra a composição da mesa dos trabalhos da 1ª Assembleia dos 

Bancários na Casa de Portugal). 
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Fotografia 22 – Campanha Salarial de 1980, Mesa dos trabalhos da 1ª Assembleia dos 
Bancários na Casa de Portugal. Sindicalistas sentados: 1º Luiz Gushiken, 2º Lula, Luizinho 

Azevedo (em pé atrás), 3º Augusto Campos, Lucas Buzzato (em pé de perfil). 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1891, nº 1, 
Caixa “Greves 1951/1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

Ao falar no encerramento da assembleia no Salão da Casa de Portugal, 

Lula enfatizou a importância da preparação da greve. Afirmou categoricamente 

que “numa campanha a gente precisa estar preparado para a greve. Isso não 

quer dizer que a gente vai fazer a greve. Mas precisa estar preparado porque 

senão as propostas do patrão só vão baixar, nunca vão subir”.698 Segundo os 

bancários estas palavras de Lula mostram a importância de se constituir um 

fundo de greve.  

E os patrões responderam com uma proposta de aumento de trezentos 

cruzeiros, piso salarial de seis mil e novecentos cruzeiros, anuênio de 

quatrocentos e quebra de caixa de mil e quinhentos cruzeiros e mais nada! 

 Segundo os bancários a proposta era desfavorável, a edição extra de 

agosto da Folha Bancária traz em destaque a resposta dos trabalhadores: a 
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Operação Segurança e Eficiência. “Todos viram a ridícula proposta dos 

banqueiros (300 cruzeiros equivalem hoje a 6 quilos de batatinhas)”.699 Com 

isso, os bancários percebem que não há negociação, “Agora nós precisamos 

inverter o quadro, aumentando a pressão sobre os patrões. É por isso que a 

partir de quarta feira vamos iniciar a Operação Segurança e Eficiência, que visa 

restabelecer o ritmo e as condições de trabalho da nossa categoria”.700 

Esta operação de pressão contra os banqueiros era uma resposta à sua 

intransigência. “Nós decidimos: PRESSÃO NO PATRÃO: Operação segurança 

e eficiência. Vamos dar um basta à superexploração e trabalhar em ritmo 

normal, com segurança e eficiência. Só assim a proposta patronal pode 

subir”.701 

A operação segurança e eficiência consistia em orientações para 

trabalhar em condições dignas, em outras palavras, dentro do que estabelecia 

a legislação trabalhista e os regulamentos bancários que, pela pressão por 

produtividade, acabavam sendo muitas vezes burlados. Dessa forma 

intensificaram-se as lutas contra as horas extras, o desrespeito às pausas, as 

arbitrariedades. “Vamos trabalhar sem pressa, com calma e segurança, 

cumprindo rigorosamente a lei e os regulamentos bancários”.702 

Defendia a operação que se cumprisse o horário regulamentar de 

trabalho “Se possível, cumpra somente a jornada de seis horas (art.224 da 

CLT). Cumpra rigorosamente sua hora de almoço. Por lei é de no mínimo 1h 

(art. 71 da CLT). (...) A Lei garante intervalo de quinze minutos para repouso e 

cafezinho. Não deixe de utilizá-lo (art. 71, parágrafo 1º da CLT). Se você 

trabalha exclusivamente, ou o tempo todo, com qualquer máquina, descanse 

10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. Ninguém deve ter pressa para 

trabalhar, a pressa é inimiga da perfeição. Trabalhe em ritmo compatível com 

seu salário de miséria. Não acumule ao seu trabalho as tarefas do 

companheiro demitido (art. 468 da CLT)”.703 
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Com isso, a produtividade bancária diminuiria consideravelmente. A 

operação dizia que nenhum trabalhador deveria trabalhar doente e que 

conferisse o seu trabalho mesmo que demandasse mais tempo garantindo 

maior eficiência nas operações bancárias. Além disso, para evitar diferenças de 

caixa, diziam eles, “trabalhe com calma e segurança, você não ganha por 

autenticações. Não façam concorrência entre si”.704  

A Operação orientava os caixas que verificassem rigorosamente e 

calmamente a autorização para as operações. “A cada pagamento ou 

recebimento atualize o controle de contas correntes. Ao receber ou entregar o 

caixa pegue o visto do tesoureiro. Peça o visto do gerente nos cheques que 

ultrapassarem o limite autorizado. A responsabilidade não é sua”.705  

Estas são algumas orientações, dentre outras inclusive para os chefes.  

Os patrões dão um cargo, uns tapinhas nas costas, uma comissão, geralmente 
inferior que as horas extras e o que acontece? Você se vê responsável por 
alguns funcionários a quem é obrigado a pressionar para que as tarefas 
determinadas pelo superior fiquem prontas no horário previsto. Se o trabalho 
não fica pronto você, como é comissionado, acha que é obrigado a ficar até 
mais tarde na agência. Tudo em troca do seu mísero comissionamento.706  

 

Ressaltava a operação segurança e eficiência que apenas o poder dos 

trabalhadores unidos poderia garantir a melhoria da proposta patronal e 

alertava aos chefes: “Passe para o nosso lado!”.707 

Foi feita nova reunião de negociação, no dia sete de agosto de 1980, 

reuniram se a diretoria dos patrões com os dirigentes bancários do interior e 

capital de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Segundo os dirigentes bancários, 

a reunião começara mal, com a exigência da saída do jornalista do sindicato. 

“O presidente dos patrões, representante do Bradesco, disse solenemente que 

a situação dos bancos é de aperto, que no semestre atual as operações serão 

menores e que portanto os banqueiros não estão em condições de prodigalizar 

salários”.708 Da lamentação partiram para o ataque, “os bancos não estão em 
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condições de acatar nenhuma reivindicação nova, além daquelas que já 

existem, umas dez e aí veio o desfecho: Só começamos a negociar se os 

dirigentes sindicais concordarem em excluir inicialmente as outras 

reivindicações”.709  

Os banqueiros exigiam em contrapartida algumas condicionalidades, 

“Trocando em miúdos, eles só fariam uma proposta de reajuste, piso salarial, 

anuênio, gratificação de caixa etc, se nós deixássemos de lado a estabilidade, 

a questão da jornada de trabalho, do delegado sindical e mais trinta 

reivindicações. E ainda nos acusam de radicais”.710  

Para os banqueiros “estabilidade é filosofia”711 e “licença prêmio polui a 

convenção coletiva”712Os bancários alegaram que os lucros dos banqueiros 

chegaram a tal ponto que atingem e incomodam até mesmo empresários de 

outros setores.713 Alegaram também que das 40 reivindicações que fizeram 

apenas 10 foram discutidas.  

Mas, os banqueiros não se intimidavam, e, partiram para a ofensiva 

contra as ações de cumprimento. Os banqueiros fizeram uma proposta que, “se 

aceitássemos, significaria retirar as ações de cumprimento (anuênio e quebra 

de caixa) que estamos ganhando na Justiça do Trabalho”.714  

 Neste mesmo artigo, Porque o aumento ainda não saiu?, os bancários 

apresentaram nova proposta patronal e comentam, “apesar de pequeno, houve 

                                                             
709

 BANQUEIROS engrossam de saída. Folha Bancária. Edição Extra, nº 7, 14 a 21 de ago. de 

1980, p. 3. Em artigo da mesma edição da Folha Bancária, os bancários analisam a efetiva 

situação dos bancos: “os banqueiros disseram que estão em dificuldades que cada um de nós 

desejaria ter: não saber o que fazer com tanto dinheiro. Segundo eles os lucros foram 

excepcionais. O lucro do conglomerado Itaú cresceu 169% em relação ao primeiro semestre do 

ano passado [1979], o Comind 113%, o Econômico 109%, o Mercapaulo 107%, o Francês e 

Brasileiro 106%, o Real se mostrou fraquinho pois o crescimento foi de apenas 72,6%”. 

CRESCIMENTO dos bancos chega a 169%. Folha Bancária. Edição Extra, nº 7, 14 a 21 de 

ago. de 1980, p. 4. 
710

 BANQUEIROS engrossam de saída. Folha Bancária. Edição Extra, nº 7, 14 a 21 de ago. de 

1980, p. 3. 
711

 PORQUE o aumento ainda não saiu? Folha Bancária. Edição Extra, nº 9, set. de 1980, p. 3.  
712

 Idem, p. 3.  
713

 “Isso ficou muito claro diante das recentes declarações do industrial Antônio Ermírio de 

Morais. Ele disse textualmente que os banqueiros não passam de uns agiotas. Um banqueiro 

chegou a contestar, alegando que os bancos também sofrem dificuldades e correm muitos 

riscos e que seus lucros são pequenos. E Ermírio de Morais simplesmente perguntou: porque, 

então, ele não vendia o banco?” SEM PRESSÃO no patrão não seremos atendidos. Folha 

Bancária. Edição Extra, nº 9, set. de 1980, p. 2. 
714

 PORQUE o aumento ainda não saiu? Folha Bancária. Edição Extra, nº 9, set. de 1980, p. 3. 



284 
 

avanço nas negociações”.715 A proposta consistia em aumento de Cr$800,00, a 

proposta anterior era de um aumento de Cr$300,00. O salário de ingresso para 

portaria de Cr$7.000,00, na proposta anterior era de Cr$ 5.200,00. Já para os 

bancários de escritório e tesouraria, a proposta feita foi de Cr$ 8.000,00, a 

anterior era de Cr$ 6.900,00. Para o anuênio propunham Cr$600,00, a 

proposta anterior era de Cr$400,00. Na quebra de caixa a proposta foi de 

Cr$2.000,00 a proposta anterior foi de Cr$1.500,00.  

Os dirigentes sindicais levaram as alternativas à assembleia para que os 

bancários decidissem como prosseguir na campanha. “Fazemos acordo, 

vamos para dissídio ou entramos em greve. Essas são as três opções que 

temos para decidir o rumo da nossa campanha salarial na próxima assembleia 

geral”.716 

Perguntavam eles, qual a melhor alternativa para a melhoria salarial e 

avanço da luta política contra os patrões? No caso do acordo, “No nosso caso, 

agora, precisamos ter claro que se aceitarmos o acordo nas bases da última 

proposta patronal é porque ainda não estamos preparados para enfrentar os 

patrões e seus aliados: o governo e a polícia. De qualquer forma, no acordo há 

vantagens e desvantagens que devemos analisar”.717 

As vantagens resumidas pelos dirigentes para a decisão pelo acordo 

eram que o salário de ingresso (piso salarial) passaria para Cr$7.000,00 

(portaria) e Cr$8.000,00 (escritório). As reivindicações dos bancários eram de 

Cr$7.000,00 e Cr$9.000,00 respectivamente. Atualmente o salário de ingresso 

Cr$4.150,00 (portaria) Cr$4.200,00 (escritório). 

Diziam os sindicalistas ainda que o salário de ingresso seria reajustado 

em vinte por cento no mês de março de 1981. Passando para Cr$8.400,00 

(portaria) e Cr$9.600,00 (escritório). “O percentual de reajuste é baixo, mas 

garante o princípio da semestralidade”.718 Além disso, a produtividade na base 

de 800 cruzeiros fixos para toda categoria beneficiaria os salários mais baixos. 
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Já as desvantagens para o caso de acordo eram: as verbas como 

anuênio e gratificação de caixa não seriam corrigidas. Para eles a diferença 

seria pequena, cinco cruzeiros no anuênio e sessenta e nove cruzeiros na 

gratificação de caixa. “Mas a aceitação da proposta significa abrir um grave 

precedente porque aí estaremos aceitando uma correção em índices inferiores 

ao do governo”.719 

Outra desvantagem seria “a derrota política da categoria que é obrigada 

a aceitar o acordo porque não conseguiu ter mais força do que os patrões”720.  

Por fim a proposta patronal estava condicionada “à retirada das Ações 

de Cumprimento. Esse condicionamento hoje foi deixado de lado, mas 

certamente na próxima negociação os banqueiros apresentarão outras 

condições que os livrem de pagar a correção de anuênio e gratificação de 

caixa”.721 

Para a alternativa do dissídio, diziam eles:  

 

quando os patrões e empregados esgotam a capacidade de pressão e não 
chegam a um acordo, o impasse é resolvido pela justiça do trabalho através do 
dissídio. Se formos para dissídio estaremos diante de um ponto de 
interrogação, pois a partir daí, caímos num campo de incertezas e hipóteses.722  

 

Os dirigentes alertavam que com o dissídio não havia garantia de 

conseguir a semestralidade das correções. 

A vantagem do dissídio era exatamente a possibilidade de correção do 

anuênio e gratificação. Mas como desvantagem também poderia haver o 

congelamento do salário de ingresso o que poderia aumentar ainda mais as 

demissões. Além da decisão da justiça do trabalho poder demorar vários 

meses. 

No caso dos trabalhadores bancários optarem pela greve, diziam os 

sindicalistas: 
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Apesar das greves derrotadas, não devemos ter medo de discutir essa que é a 
arma mais poderosa dos trabalhadores. Uma greve não surge diante de um 
simples discurso inflamado, num simples passe de mágica. Ela exige 
organização e mobilização por parte da categoria. É por isso que em nossa 
última assembleia aprovamos a intensificação da operação segurança e 

eficiência como forma de preparar a greve
723. 

 

A vantagem da greve para eles significa maior possibilidade de 

arrancarmos dos patrões a nossa reivindicação, representando o fortalecimento 

de toda luta da classe trabalhadora por melhorias de vida. Já como 

desvantagem uma greve derrotada provoca demissões em massa e 

enfraquece a luta dos trabalhadores. 

Os trabalhadores bancários optaram pelo acordo patronal.  

 

O Tribunal Regional do Trabalho homologou o acordo salarial que aprovamos 
em nossa última assembleia. Dessa forma, a partir de 1º de setembro (em 
outubro receberemos as diferenças de setembro) o salário de ingresso (piso 
salarial) é de Cr$7.000,00 (portaria), Cr$8.000,00 (escritório) até março de 
1981, quando haverá reajuste com base no INPC integral; o aumento de 
produtividade é de Cr$800,00; o anuênio é de Cr$605,00 e a gratificação de 
caixa é de Cr$2.050,00 até março de 1981, quando passará para 
Cr$2.400,00.724 

 

A cláusula da retirada das ações de cumprimento para correção salarial 

de anuênio e gratificação atrasados foi vetada pelo TRT, ficando de fora do 

acordo. “O acordo é ruim, mas foi o que a nossa força conseguiu arrancar dos 

banqueiros, afinal salário não cai mesmo do céu”.725 

A seguir foto da audiência de conciliação do dissídio na Campanha de 

1980 (Ver Fotografia 23). 
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Fotografia 23 – Campanha Salarial de 1980 – Audiência de Conciliação do Dissídio no Tribunal 
Regional do Trabalho. 

 

Fonte: CARLOS, Jesus. 1 fotografia, papel albuminado, p&b, 10 cm x 20 cm. (nº 1891, nº 1, 
Caixa “Greves 1951/ 1962/1963/1978/1979”. Acervo Iconográfico do CEDOC). 

 

A campanha, segundo eles, avançou em relação a uma maior 

articulação dos trabalhadores em escala nacional. “Foi este o ano que mais 

avançamos na preparação da campanha salarial dos bancários a nível 

nacional, tendo sido aqui em São Bernardo a Convenção Nacional dos 

Bancários. O desafio era tirar uma pauta nacional e articular a mobilização, 

 

Apesar de termos conseguido definir uma pauta de reivindicações comum a 
todos os sindicatos do país, o encaminhamento das campanhas e 
principalmente das negociações com os patrões, acabaram por se diferenciar. 
A Campanha Nacional, com a recusa dos patrões em corrigirem 
semestralmente o anuênio, dividiu a todos em torno do debate: Acordo, 
Dissídio ou greve. 

Para nós estava claro a preocupação dos banqueiros em criar as condições 
para a extinção futura do anuênio. Porém estava claro, também, a necessidade 
de defendermos a política que começávamos a traçar, de defesa dos salários 
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mais baixos e a elevação do piso salarial, como forma de avançarmos na luta 
pela garantia do emprego.726 

 

Assim sendo, os conflitos de posições apareceram. A diretoria sindical 

sabia “que a instauração do dissídio colocaria em sério risco os aumentos do 

piso salarial. Risco que veio a se confirmar em 1981, com o julgamento do 

dissídio de outros sindicatos de bancários do país”.727 Além disso, entendiam 

que a negociação era uma questão de força, deixando claro sua descrença na 

Justiça do Trabalho728. A grande maioria dos dirigentes havia decidido ir a 

dissídio, “e nós, construímos junto à categoria a nossa opção. Não se tratava 

de acharmos que o melhor era o acordo ou o dissídio, mas sim de abrir um 

amplo debate sobre as três possibilidades que estavam colocadas: acordo, 

dissídio ou greve, colocando os riscos de cada uma delas, para que a categoria 

pudesse decidir”.729 

Os dirigentes analisavam os encaminhamentos da campanha salarial 

para o acordo.  “Fizemos o acordo e a prática veio demonstrar que estávamos 

certos. Os banqueiros pagaram os Cr$400,00 de anuênio e tentaram conseguir 

que os bancários viessem contra o Sindicato, pressionando a retirada das 

ações”.730 Ressaltam que apesar de grande preparação para a greve, os 

trabalhadores bancários optaram pelo acordo. 

Nossa posição foi firme e mantivemos nosso método e princípio de trabalho: a 
consulta da categoria e o encaminhamento de sua decisão, sem deixar de 
assumir a parcela de responsabilidade que tínhamos, mas, tendo o apoio e o 
aval da categoria.731 

 

A ideia era consolidar a mobilização da categoria, levar as campanhas 

para dentro dos bancos e obter o reconhecimento das reivindicações por parte 

dos patrões. “Esta preocupação se refletiu na nossa proposta de pressão: a 

Operação Segurança e Eficiência. Tentávamos buscar formas de participação 

na luta dentro do local de trabalho e só não tivemos sucesso devido ao nosso 
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conhecimento ainda empírico da categoria e da falta de planejamento mais 

acabado, prevendo onde e quando atacar, criando meios de avaliar a sua 

eficácia”.732 Um dos resultados mais significativos da campanha, para a 

diretoria sindical, era uma maior inserção nos locais de trabalho. “De qualquer 

forma, a Operação acabou por levar alguma discussão para dentro dos locais 

de trabalho e as conquistas obtidas nessa Convenção foram significativas”.733 

Outra conquista apontada era a correção das verbas salariais, “Em 

1980, conseguimos a correção semestral do salário de ingresso e da 

gratificação de caixa, garantia de que o reajuste do anuênio em 1981 seria com 

base nos dois INPCs desse ano e mais algumas conquistas, ao nível das 

condições de trabalho-homologação, etc.”.734  

 Ao analisar esse ciclo grevista, Antunes reconhece o avanço no 

enfrentamento dos trabalhadores à ditadura. “No biênio 1978/79, a vaga 

grevista foi de maior intensidade, época em que o movimento reivindicatório 

atingiu maior pujança. Já aí se detectava, com uma evolução extremamente 

significativa, de 1978 para 1979, a presença grevista dos assalariados médios, 

que em 1979 suplantava inclusive o volume das greves desencadeadas pelos 

operários industriais, este sabidamente o contingente responsável pela 

detonação do movimento grevista”.735 

 Segundo a Folha Bancária, a avaliação desse avanço estava no maior 

envolvimento dos trabalhadores na discussão da campanha salarial e nas suas 

articulações com outras categorias.  

O que os trabalhadores precisam é de uma organização mais sólida nos locais 
de trabalho e de um organismo que centralize as suas lutas a nível de (sic!) 

todas as categorias, contrapondo à força patronal a unidade de toda a classe 
trabalhadora. Os metalúrgicos, os bancários, os gráficos, etc, negociam o 
aumento em datas diferentes e, portanto, a força da classe trabalhadora fica 
dividida em greves por categorias.736 
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 Ao questionar a fragmentação da classe trabalhadora, os sindicalistas 

assinalavam que o maior desafio do movimento operário seria a unificação da 

classe em suas lutas. Durante o ciclo grevista 1978/1979, a constante crítica 

em relação à organização das campanhas chamou-nos à atenção. Mais 

especificamente em relação à dispersão das campanhas salariais, i.é, a 

dispersão das datas base: 

Os bancários em setembro, os metalúrgicos em novembro e assim vai. (...) a 
principal tarefa de que se ocuparia, seria organizar uma campanha salarial 
unitária: formular reivindicação, ao mesmo tempo, para todos os trabalhadores 
da região. Este será o único meio mais eficaz de se enfrentar o poder dos 
patrões e sua polícia: a greve geral na cidade ou greves organizadas por 
categorias conforme as circunstâncias. Diante da violência contra as greves, da 
inflação galopante e do desgoverno econômico, os trabalhadores deverão 
responder avançando ou então resignar-se a viver cada vez pior.737 

 

O refluxo do movimento grevista aconteceria a partir dos primeiros 

meses de 1980. As razões desse refluxo, segundo Antunes, dever-se-ia 

fundamentalmente à conjunção de três causas básicas: “a derrota da greve dos 

metalúrgicos de São Bernardo, no início de 1980; a vigência da política salarial 

introduzida em novembro de 1979, com todo seu conteúdo desmobilizador e, 

por fim, à intensificação da recessão, isto sem falar, é claro, da forte repressão 

que sempre marcou as relações do movimento operário com o poder 

autocrático pós-64”.738 

 O movimento operário brasileiro enfrentou grandes desafios. Com 

avanços e limites, contestou a superexploração do trabalho no Brasil. 

Aprendendo com suas próprias experiências, com as derrotas, com as vitórias. 

Observando uns aos outros os trabalhadores caminharam para maior 

articulação das suas lutas para enfrentar a ditadura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Vimos ao longo de nossa pesquisa, que as lutas dos bancários contra a 

superexploração do trabalho, contra a política econômica da ditadura, mesmo 

que muitas vezes permeadas de contradições e limites, evidenciaram um 

importante avanço para o movimento dos trabalhadores. 

 Quanto aos pormenores deste longo e intenso processo de lutas, “talvez 

sejam possíveis tônicas diversas de interpretações”739, entretanto, necessário 

nunca deixar de identificar, com o rigor necessário, seus “aspectos positivos, as 

vitórias conseguidas e os momentos desfavoráveis, as derrotas sofridas e que 

não foi possível evitar; descobrir aí os erros cometidos e superá-los nas 

próximas empreitadas”.740 

 Com efeito, não foram poucos os aspectos positivos e as vitórias 

conseguidas nesse longo processo de lutas dos bancários contra a ditadura, 

todavia, também não foram poucos os momentos desfavoráveis e as derrotas 

sofridas. De modo que, seguindo as precisas orientações de Chasin, resta-nos 

descobrir aí os erros cometidos, para que assim possamos contribuir para a 

sua superação numa próxima empreitada. 

No que tange aos aspectos positivos e as vitórias conseguidas, convém 

assinalar inicialmente que na longa oposição à ditadura, os bancários, em 

vários momentos, se valeram da greve como arma de luta mostrando que a 

classe trabalhadora não estava dormindo, como nunca esteve ao longo da 

ditadura.  

 Sua constante luta por melhores salários, a declarada guerra contra o 

arrocho salarial e mesmo o empenho por uma nova ordenação jurídica dos 

sindicatos foi, “de imediato, a luta contra a política econômica da ditadura, 

portanto, contra a existência desta. O que faz compreender que os vastos 
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contingentes de trabalhadores constituem o veio fundamental do andamento 

nacional, a fonte decisiva de toda mudança necessária e possível”.741 

 No desenvolvimento de nossa pesquisa também apontamos a constante 

denúncia e a forte oposição dos trabalhadores bancários a duas forças 

propulsoras do padrão de acumulação aprofundado pela política econômica da 

ditadura: a intensa entrada de capital estrangeiro na economia do país e a 

superexploração do trabalho. 

 Quanto a essa última, os bancários criticaram contundentemente a 

forma de expansão da acumulação alicerçada na intensificação da taxa de 

exploração do trabalho. Questionaram, permanentemente, a entificação de um 

capitalismo baseado na superexploração do trabalho, resultante, sobretudo, da 

arbitrária contenção salarial e do crescimento ascendente do diferencial entre 

salário real e produtividade. 

 Também estavam alertas os trabalhadores bancários para as 

contradições postas pela própria estrutura de produção implantada: uma 

industrialização voltada para o mercado interno, mas financiada ou controlada 

pelo capital estrangeiro que, inclusive por representar a necessidade constante 

de endividamento externo, implicaria como diziam os bancários, num novo 

colonialismo submisso às demandas internacionais.  

 Na crítica ao primeiro plano econômico da ditadura, o PAEG, os 

trabalhadores bancários assinalaram seus principais impactos negativos, 

realçando o agravamento das precárias condições de reprodução da classe 

trabalhadora no período. Chamaram a atenção para as reformas institucional, 

tributária e financeira, observando que tais deram curso à transferência para os 

mesmos do ônus da expansão do sistema. Concluíram acertadamente que as 

novas bases institucionais implantadas no limiar da ditadura representariam 

uma perigosa picada aberta para o colonizador. 

Prosseguindo na oposição contundente ao “modelo de crescimento do 

país” e buscando entender – por que a economia brasileira que crescia a taxas 
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extraordinárias não atendia às necessidades mais básicas dos trabalhadores 

brasileiros? –, os bancários desvendaram o verdadeiro enigma do denominado 

“milagre econômico” (1967-1973). Opuseram-se a perversa concentração da 

propriedade e da renda verificada nos extratos de altas rendas como forma de 

garantir um mercado interno à expansão do Departamento III da economia 

brasileira, denunciando constantemente que aos trabalhadores restava 

suportar o decrescente nível de renda e o pauperismo sempre crescente de 

suas condições de vida, como forma de financiar essa expansão.  

Também compreenderam os bancários que as transformações operadas 

na caracterização e funções do sistema financeiro teriam papel fundamental no 

processo de oligopolização da economia brasileira e na pauperização 

crescente de sua condição. Desde os anos quarenta eles já vinham disputando 

forças na conformação da política bancária e financeira, no entanto, será no 

limiar dos anos 1960, que apresentariam duas propostas de reforma, uma do 

deputado Salvador Lossaco e outra da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores das Empresas de Crédito (CONTEC). O projeto da CONTEC, 

como vimos, mostrava-se mais audaz que o do deputado Lossaco, propondo, 

em confronto direto com o padrão de acumulação de predominância do 

Departamento III, o caráter social e a seletividade do crédito, bem como a 

maior participação dos trabalhadores na direção dos órgãos coletivos oficiais 

do Sistema Bancário. A prevalência de tais princípios indicava claramente uma 

hierarquia de prioridades existentes no citado projeto, hierarquia definida com 

base nas necessidades sociais, ainda que em detrimento dos interesses da 

burguesia não financeira e dos banqueiros. 

Mesmo depois da citada proposta de reforma bancária ser 

sumariamente suplantada pela edição da lei 4.595, de 31 de dezembro de 

1964, a luta dos trabalhadores bancários não se arrefeceu. Seja em relação à 

reforma bancária marcada pela especialização financeira de Campos-Bulhões, 

seja em relação ao projeto de conglomeração delfiniano levado a cabo pela 

política financeira e bancária no “milagre” econômico (1967-1973), sempre 

houve, por parte dos bancários, uma forte oposição. Como já o dissemos, a 

todo esse processo avassalador de reestruturação do sistema financeiro 

nacional, de concentração bancária e centralização financeira, os trabalhadores 
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bancários acompanhavam atentamente – mas frise-se – não como meros 

expectadores. 

Mesmo diante da intensificação da repressão da ditadura imposta pela 

baioneta (perseguições, assassinatos, prisões arbitrárias, proibição de greves, 

intervenções nos sindicatos), os trabalhadores bancários não foram 

silenciados. No início dos anos 1970 tornaram-se mais frequentes na imprensa 

bancária as duras críticas ao avassalador processo de oligopolização financeira 

e ao crescente aumento da presença de capital estrangeiro na economia 

nacional. Os trabalhadores denunciaram incansavelmente as crescentes 

demissões em massa, que agora possibilitadas pelo surgimento do criticado 

FGTS, serão mais uma das faces nefastas do intenso processo de 

incorporações, fusões e falências do período. 

Em sua luta cotidiana, que em alguns momentos resvalou para o 

processo grevista, os trabalhadores bancários se opuseram, na prática, contra 

o que denominavam de “mar de leis arrochantes”, especialmente a lei de greve 

(nº 4.330/64), a lei salarial (nº 4.725/65) e a lei do FGTS (nº 5.107/66). Ainda 

nos anos 1960, mesmo diante do agigantamento da repressão ditatorial, vimos 

os trabalhadores bancários paralisarem seu trabalho na famosa greve do Sul 

(1966). Paradoxalmente arrimados na própria lei de greve (nº 4.330/64), os 

bancários gaúchos procuraram responder à intransigência de seus patrões, 

inclusive solicitando no curso da greve, a ilusória prisão preventiva dos 

banqueiros e a expulsão dos banqueiros estrangeiros que haviam descumprido 

a decisão normativa da Justiça do Trabalho. 

Em 1967, frente às ofensivas do governo Costa e Silva contra os 

acordos salariais, demonstrando que manteria a linha político-econômica de 

seu antecessor, a Folha Bancária anunciava: “Mas os bancários e outros 

trabalhadores não estão passivos. Estão dispostos a REAGIR e, para tanto, já 

estão com sua LUTA NAS RUAS”.742 Surgia aí o Movimento Intersindical Anti-

Arrocho (MIA), que culminando em importantes manifestações nos anos de 

1967-1968, exigiria a revogação da legislação do arrocho. 
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 Ao longo da ditadura, os bancários denunciaram o engodo da inflação de 

demanda e de custos e mostraram que, na verdade, tratava-se de uma inflação 

de lucros. Lutaram constantemente contra os índices oficiais, pelas 

antecipações salariais e abonos. Realizaram abaixo-assinados, moções, 

recursos judiciais e articulação intersindical. Intensificaram a realização de 

projetos culturais, como forma de driblar a violência e tentar envolver e 

mobilizar os trabalhadores nas lutas. Tudo foi empunhado para esse poderoso 

embate contra o arrocho salarial na ditadura. 

 As mudanças organizacionais e a automação também forçaram os 

trabalhadores a organizarem-se. A introdução de novas formas de trabalho e 

máquinas mais modernas, com seus centros de processamentos de dados e os 

sistemas on-line, aumentou sobremaneira a produtividade do trabalho, 

acarretando, consequentemente, mais demissões e intensificação da 

exploração do trabalho. Essa intensificação deu-se através do aumento 

crescente do ritmo de trabalho, estendendo a jornada e ampliando o escopo de 

transações bancárias a serem executadas durante a mesma. A jornada estava 

vinculada ao volume de negócios bancários e nada podia ficar para o dia 

seguinte! 

 Nesse ambiente, as horas extras cresciam e o processo de terceirização 

tornava-se mais uma face ardilosa da superexploração do trabalho na ditadura. 

Os bancários, mais uma vez atentos a esse processo, logo se opuseram a ele, 

defendendo na campanha de 1976 que quem trabalha em banco é bancário! 

Reivindicavam a extinção das locadoras de mão de obra e a proibição desta 

forma de contratação, exigindo a revogação da lei do trabalho temporário (lei nº 

6.019/74), exatamente num momento de evidente crise do “milagre 

econômico”.  

 Além de se mobilizarem por meio das comissões por bancos, antiga 

forma de organização, os bancários desenvolveram ainda comandos gerais de 

greves, comissões de solidariedade, comissões de salários, regionais ou 

subsedes e fundos de greve unificados. Estes últimos, inclusive, ensejaram o 

surgimento da proposta de unificação da data-base de reajuste salarial para 
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todos os trabalhadores brasileiros, como forma de unificar as categorias de 

trabalho e criar condições favoráveis à deflagração de greves gerais.  

Até o presente, pode-se perceber claramente que não foram poucos os 

aspectos positivos e as vitórias conseguidas no longo e árduo processo de 

lutas dos trabalhadores bancários contra a ditadura. Em várias ocasiões, eles 

não somente captaram com precisão o fio condutor da nefasta política 

econômica da ditadura, mas sobretudo combateram sua principal base de 

sustentação – a superexploração do trabalho. 

No entanto, como já assinalamos acima, não basta apresentarmos aqui 

apenas seus aspectos positivos, mas faz-se necessário também nunca deixar 

de identificar, com o devido rigor, os momentos desfavoráveis e as derrotas 

sofridas. Importa descobrir, no longo e árduo processo de lutas dos 

trabalhadores bancários, os equívocos cometidos e as ilusões alimentadas, 

tarefa que visa contribuir para que tais sejam superados numa empreitada 

futura. 

Não resta dúvida que a luta dos bancários representou uma aguerrida 

oposição ao perverso tacão da ditadura, todavia, não resta dúvida também que 

em vários momentos, sua luta resvalou para ardil do “politicismo”743, para a 

ilusória busca de um aperfeiçoamento do estado mediante a proposição de 

uma regulamentação jurídico-estatal mais “racional” que, suplantando as leis 

irracionais do interesse privado, teria o condão, segundo eles, de distribuir a 

riqueza social de forma “mais justa”. 
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Ainda que antevissem com clareza que na raiz de sua cada vez mais 

precária condição de vida estava o alicerce econômico da ditadura, em vários 

momentos instalou-se entre os trabalhadores bancários  

a crença no caráter resolutivo da politicidade, no estado como lugar da 
autodeterminação humana, nas lutas travadas no interior da política como lutas 
capazes de alcançar, ampliar e/ou fazer valer as condições da 
autodeterminação. Ou seja, prevalece a suposição de que esta última se 
efetive no plano da criação e imposição das leis que regem as relações entre 
os homens dentro e fora da política: na república democrática, os indivíduos 
politicamente, despidos de sua condição concreta, estabeleceriam leis que 
teriam o condão de garantir-lhes a resolução de seus problemas sociais.744  

 

De fato, apesar das críticas à superexploração do trabalho, ao projeto 

econômico da ditadura, a proposta dos bancários, em alguns momentos, foi 

orientada para o aperfeiçoamento das instituições, fundamentalmente do 

estado, ou ainda do próprio sindicato. Havia a necessidade premente de alterar 

sua “forma concreta de existência”745, entretanto, os trabalhadores ao fazê-lo, 

mantiveram em várias ocasiões as ilusões no caráter resolutivo da politicidade, 

e, compartilhar dessa ilusão “implica não compreender a raiz das restrições de 

sua vida”746 e, portanto, implica não compreender também contra o que lutar e 

como fazê-lo.  

Ao promoverem a “autonomização do político e sua consequente 

hiperacentuação”747, os bancários provocaram “de fato, seu esvaziamento 

numa entidade abstrata, a perda de sua concretude, e decorrentemente de sua 

potência e eficácia”.748 Agindo assim não somente evidenciaram em vários 

momentos os próprios limites de suas ilusões políticas749, mas desencadearam, 
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classes – as concretas relações materiais de produção e intercâmbio – foi possível graças à 
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sobretudo, o “desaparecimento em geral da reflexão e do empenho pelas 

transformações enquanto centro estruturador da atividade social e política”.750 

 Foi o que se viu em diversos momentos das lutas dos bancários. Na luta 

contra a legislação do arrocho salarial, por exemplo, apesar de requererem sua 

revogação, os trabalhadores propunham, no entanto, que se forjasse o 

aperfeiçoamento da mesma e a normalização institucional do país. A própria 

proposição da estatização do crédito, como uma saída para os problemas 

sociais evidenciava que os trabalhadores acreditavam na universalidade do 

estado.  

 Em suma, a visão de que a ordem econômica é natural e que as 

transformações sociais orbitariam no plano político obscureceu, em muitos 

momentos, as próprias finalidades das lutas dos trabalhadores. Tal demonstra 

claramente a inobservância da importante consideração de Marx de que 

relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas 
nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento 
geral do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraízam nas relações 
materiais da vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome sociedade 
civil, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII: a anatomia da 
sociedade burguesa deve ser procurada na economia política.751  

 

 A inobservância de tal consideração pôs e repôs, em inúmeras ocasiões, 

os trabalhadores bancários como politicizadores da totalidade.752 De modo que, 

subsumindo-se ao “diapasão das perspectivas governistas”, estes contribuíram 

em vários momentos para a derrota de suas lutas e a vitória da situação.  

                                                                                                                                                                                   
nova posição assumida a respeito do ser social, isto é, do que são os homens, de como 

produzem sua vida e como poderão chegar à emancipação”. COTRIM, Lívia Cristina de Aguiar. 

Marx Política e Emancipação Humana (1848-1871). 2007. Tese (Doutorado em Ciências 

Sociais) – Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais da PUC-SP, São Paulo, 

2007, p. 129. 
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 CHASIN. José. A Politicização da Totalidade: Oposição e Discurso Econômico. In: A Miséria 

Brasileira: 1964-1994 do Golpe Militar à Crise Social.  Santo André: Ad Hominem, 2000, p. 9. 
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 MARX, Karl. Prefácio – Para a crítica da Economia Política. In: Marx – Coleção Os 

Pensadores. São Paulo: Ed. Abril Cultural, 1978, p. 135. 
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 “Entenda-se por isso a redução do todo problemático nacional ao meramente político. Trata-

se, em suma, de algo que em muito se distingue da consideração de que todo grande 

problema é um problema político, no sentido de que as grandes questões sociais têm sempre a 

magnitude dos negócios públicos. Radicalmente distinto também é do ato de politizar, que 

implica em partir de uma equação da totalidade, conceitualmente elaborada. Ao inverso, o 

discurso politicizado da oposição é a diluição, o desossamento do todo, a sua liquefação em 

propostas abstratamente situadas apenas no universo das regras institucionais. É a 

autonomização e prevalência do politicológica do ‘político’ em detrimento da anatomia do 

social, isto é, do alicerce econômico”. CHASIN, José. op. cit., p. 8.     
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 Com efeito, foi uma das maiores e mais sutis vitórias da situação desde 

1964, assinala Chasin: 

fazer precisamente a oposição propor e polemizar, viver exclusivamente o 
“político”, enquanto ela própria a situação, retendo todos os comandos, realiza 
seu projeto global. Com isto, desde logo é subtraída à oposição qualquer 
dimensão de eficácia, restando ainda, no limiar das “necessidades”, quando a 
sutileza cede lugar ao poder ostensivamente explicitado, a possibilidade do 
acionamento do instrumental de excepcionalidade, para, depois, tudo 

recomeçar como no fluxo de uma rotina consagrada a sugerir o falecimento da 
história.753 

 
 Diante de tais desafios ao movimento dos trabalhadores no Brasil 

esperamos que nossas problematizações tenham contribuído para uma maior 

compreensão das lutas dos trabalhadores ao longo da ditadura no Brasil.  
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(Grifos no original) 
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1978. Folha Bancária. nº 343, jan./fev. de 1978, p. 6. (Imagem 12). 

PATRÕES não pagam correção salarial. Folha Bancária. nº 356, abr. de 1980. 
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MPCE – Programa de Ação Econômica do Governo: 1964-1966, 2ª ed., 
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