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PREFÁCIO

Fatos e versões

Costuma-se dizer, no espaço de confluência entre o jor-
nalismo e a política, que as versões valem mais que os
fatos.

Embora tal pressuposto não possa ser tomado como re-
gra, sabemos que, em nossa história, não faltam episódios
que o confirmem. A verdade, em certas circunstâncias, só
vem à tona por inteiro com o passar do tempo e das condi-
ções que tenham inibido sua revelação. Removidos os óbi-
ces, os fatos ganham novos contornos, novos ângulos de
interpretação. Enfim, acabam sendo revistos e recontados.

As releituras que se processam dessa forma podem
ser fundamentais para uma compreensão mais ampla dos
acontecimentos e de seus reflexos no contexto em que vi-
vemos. Foi com base nesse entendimento que nasceu, na
Assembléia Legislativa, o projeto "Memória Política de Mi-
nas". Por meio de depoimentos de personalidades do ce-
nário político estadual, ele busca uma visão complementar,
e por vezes diferenciada, de nossa história recente.

Neste segundo livro da coleção, a Casa apresenta o
relato do Dr. Fabrício Soares da Silva, uma liderança políti-
ca marcante em sua geração. Engajado no movimento de
redemocratização do País, durante o Estado Novo, partici-
pou da fundação da UDN e teve atuação destacada nesta
Assembléia, notadamente como constituinte em 1947.

Sua trajetória foi marcada pela coerência e pela pro-
cura de novos caminhos, o que lhe deu vasta percepção do



universo político mineiro. Uma percepção, com certeza,
ajustada às convicções de um "radical ideológico", como
ele próprio se define.

Ao colocarmos à disposição do público este trabalho,
manifestamos nosso agradecimento especial ao Dr. Fabrí-
cio, por seu desprendimento no esforço em recorrer à me-
mória, aos valores e aos sentimentos, e por abrir a nossos
historiadores seus arquivos pessoais e outros recursos ne-
cessários à obra.

Gostaríamos de lembrar, finalmente; que a coleção
"Memória Política de Minas" insere-se em um projeto maior
da Assembléia, o "Centro de Memória Política de Minas",
que engloba documentos, objetos e emblemas relevantes
no contexto da política estadual e na vida da Casa.

Esse acervo estará a serviço tanto do Legislativo quan-
to de outras instituições e da sociedade de modo geral, como
fonte permanente de consulta para quem queira conhecer
mais de perto a essência e as peculiaridades da política
mineira.

AGOSTINHO PATRÚS
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais

INTRODUÇÃO

Com este documento a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais dá continuidade ao projeto de história oral
Memória Política de Minas, trazendo à luz, desta feita, o de-
poimento do Df. Fabrício Soares da Silva, constituinte esta-
dual em 1947, ex-deputado pela UDN e um dos mais des-
tacados políticos da sua geração.

o que ora publicamos é a edição da entrevista concedida
pelo Dr. Fabrício Soares aos historiadores Luís Fernandes
de Assis e Sílvia Barata de Paula Pinto, da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Expurgado das re-
petições, lapsos e digressões comuns a este tipo de docu-
mento, o presente trabalho conserva-se, no mais, inteira-
mente fiel ao depoimento original. A primeira versão deste
documento, transcrita das fitas magnéticas, encontra-se à
disposição dos pesquisadores e interessados, no Centro de
Memória desta Assembléia.

Adotamos neste trabalho os procedimentos já consagrados
entre os que se dedicam à história oral. Cada tomada de
depoimento foi precedida de extensa pesquisa sobre a vida
do entrevistado. Um roteiro geral e roteiros específicos, de
ajuste, orientaram permanentemente os entrevistadores, o
que não impediu, contudo, que o entrevistado dispusesse
da máxima liberdade de abordar e desenvolver cada tema
conforme lhe conviesse. Realizadas em Belo Horizonte,
durante julho e agosto de 1990, as sessões de depoimento
duraram 10 horas e 12 minutos e ocuparam 13 fitas casse-
tes. Tipo de entrevista: história de vida.

Os nomes próprios citados neste depoimento foram padro-
nizados de acordo com as Instruções para a Organização do
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovadas pela
Academia Brasileira de Letras em 29 de janeiro de 1942 e



referendadas pela Lei n° 5.765, de 12 de dezembro de 1971.
omes e sobrenomes estrangeiros foram mantidos com a

grafia original.

Sempre que possível, os nomes dos políticos mineiros cita-
dos no depoimento, exceto os que ocuparam cargos de
ampla expressão nacional, vêm acompanhados de breves
notas biográficas, para cuja redação socorreram-nos o Dicio-
nário Biográfico de Minas Gerais - Período Republicano 1889-
1991 (Belo Horizonte: Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, 1994) e o Dicionário Histórico-Biográfico
Brasileiro: 1930-1893 (Rio de Janeiro: Forense-Universitá-
ria: FGV/CPDOC: _Financiadora de Estudos e Projetos -
FINEP, 1984, la edição).

Em pequenas glosas retificam-se, umas poucas vezes, la-
cunas ou imprecisões do texto. Explica-se: ao longo das
mais de dez horas de depoimento, o Dr. Fabrício Soares
não recorreu, uma vez sequer, a documentos ou anotações
para avivar a memória dos acontecimentos narrados, alguns
transcorridos há mais de quarenta anos.

Temos a mais absoluta confiança de que, publicando o de-
poimento do Dr. Fabrício Soares da Silva, estamos ofere-
cendo a todos os que se interessam pela história política de
Minas uma contribuição inestimável.

A Equipe Técnica

FABRíCIO SOARES DA SILVA

11asceu em Piui, Minas Gerais, em 26 de outubro de
1913, filho do médico Vicente Soares Ferreira e de D.
Umbelina Leonel Soares.

Formado em Direito pela Universidade de Minas Gerais,
passou a advogar na região que compreende o Triângulo e
parte de Goiás. Aí, em 1937, iniciou sua militância política.

Em 1945, mudou-se para Belo Horizonte e foi convidado a
trabalhar no escritório de advocacia de Pedro Aleixo e Míl-
ton Campos. Participou da fundação da UD e integrou-
se na campanha do Brigadeiro Eduardo Gomes. Em 1947,
elegeu-se para a Assembléia Estadual Constituinte e para a
1a Legislatura.

a Constituinte mineira, fez parte da Comissão Constitu-
cional, responsável pelo projeto da nova Constituição do
Estado. a Assembléia Legislativa, onde cumpriu três
mandatos, foi membro das Comissões de Constituição,
Legislação e Justiça (1947, 1949 e 1952), Especial de Estu-
dos sobre Serviços de Justiça (1947), de Energia e Trans-
porte (1951, 1953 e 1954), Especial de Divisão Administra-
tiva e Judiciária (1953), de Segurança Pública (1953 e 1954),
de Trabalho e Ordem Social (1957) e de Siderurgia.



Eleito sob a bandeira da redemocratização, com que se iden-
tificava, no início, a própria UDN, foi perdendo, com o
passar do tempo, a afinidade ideológica com seu partido.
Em abril de 1956, renunciou à liderança da UDN na As-
sembléia; em 1958, renunciou a seu mandato de deputado
estadual e afastou-se definitivamente da UDN, transferin-
do-se, sem mandato, para o PTB.

Foi advogado do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e
da Federação dos Favelados de Belo Horizonte.

Com o movimento militar de 1964, teve seus direitos polí-
ticos cassados e respondeu a vários IPMs. Voltou à política
partidária em 1980 e ajudou a fundar o PT Pertenceu, ain-
da, ao PSB, de cujo diretório estadual foi presidente.

ENTREVISTA



SB - Vamos iniciar, Dr. Fabrício, pela sua família. Seu nas-
cimento: local, data ...

FABRÍCIO SOARES - Sou o filho mais velho de uma fa-
mília cujos pais lutaram a vida toda para dar a cada um de
nós um grau universitário. Eles nos fizeram, assim, privile-
giados, numa sociedade cuja maioria é constituída de anal-
fabetos e semi-alfabetizados. Nasci em Piui, Sudoeste de
Minas Gerais, em 26 de outubro de 1913, um ano antes da
Primeira Guerra Mundial.

Ileu pai, Vicente Soares Ferreira, era médico do interior,
sem fortuna. Criou os filhos com muita luta. Morreu em
Belo Horizonte, com mais de cem anos de idade. Minha
mãe, Umbelina Leonel Soares, foi uma grande batalhadora.
Criou-nos a todos sob o regime de severidade e austerida-
de. Ambos lutaram a vida toda para nos educar e nos fazer
úteis à sociedade. Viveram, pode-se dizer, para os filhos.
Somos oito filhos homens: não tive irmã.

SB - Algum desses irmãos teve ou tem atuação na vida
pública?

FABRÍCIO SOARES - Não. Somente eu debandei para a
política. São dois médicos (ambos professores da Escola de
Medicina), dois engenheiros, um dentista, três advogados.
Todos ricos, menos os advogados.

SB - Como era o estilo de vida da sua família?

FABRÍCIO SOARES - Meus pais eram de classe média,
moravam no interior e mantinham os filhos estudando em
Belo Horizonte. Isso nos obrigava a uma vida de muita eco-
nomia. Eu, o mais velho, vestia roupa nova; depois que
crescia e ela não me servia, passava-a para os mais novos.

SB - Sua relação com os avós era estreita?
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---
FABRÍCIO SOARES - Quando nasceu meu segundo ir-
mão, meus pais moravam em Bambuí e lutavam com difi-
culdades. Meus avós foram visitá-los e, para aliviar a carga
de minha mãe, me levaram para sua companhia. Até os
doze anos, fui criado por minha avó materna, Maria
Madalena de Oliveira, a Dinha. Só a partir do curso secun-
dário é que voltei a viver em companhia de meus pais.

SB - Como era a atuação de seu pai como médico? Naquela
época, o médico tinha uma relação muito estreita com as
pessoas de sua cidade e, freqüentemente, com o poder
político local.

FABRÍCIO SOARES - Meu pai era o que se chamava en-
tão "médico de roça". Ele conhecia as doenças familiares e,
muitas vezes, fazia o diagnóstico baseando-se no conheci-
mento que tinha de todo o grupo familiar. Certa vez um
primo bateu à porta de casa de madrugada, queixando-se
que seu filho estava passando mal. Meu pai não foi ver a
criança: receitou de casa mesmo, para grande revolta do pai
do doente, que achava que seu parente não estava dispen-
sando o devido cuidado à criança. Mesmo assim, providen-
ciou o remédio, e o menino sarou.

Meu pai foi vereador em Piui por uma ou duas vezes - não
me lembro, era muito criança. Mas revejo-o participando
de campanhas políticas, fazendo discursos. Era bom orador
e se interessava pela sorte de seu núcleo, não apenas fami-
liar, como também social.

SB - Qual a linha de atuação dele?

FABRÍCIO SOARES - Provavelmente, um conservador,
no máximo um liberal. No princípio do século, a política se
desenvolvia muito em torno dos interesses de classe. Como
homem de classe média, meu pai, naturalmente, defendia
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os interesses de sua classe. Não acredito que tivesse uma
ideologia definida.

SB - Era ligado ao PRM, certamente.

FABRÍCIO SOARES - Eu me lembro dele na política lo-
cal. Não me lembro de qualquer relacionamento seu com a
política estadual ou com o PRM. Mas é possível, mesmo
porque era o único partido.

SB - A que atividades se dedicavam seus avós?

FABRÍCIO SOARES - Meu avô materno era fazendeiro e
meu avô paterno era comerciante, ambos em Piui e com o
mesmo prenome; Francisco Leonel da Silva e Francisco
Soares Ferreira. Tiveram família numerosa, criaram bem
seus filhos e felizmente, como se diz, todos deram gente.

SB - Como era seu relacionamento com a tradição familiar,
com os antepassados? Que conhecimentos o senhor adqui-
riu através dessa tradição?

FABRÍCIO SOARES - Para mim, conservar o círculo de
amizades criado por meus pais tornou-se uma norma de
vida. Como médico, meu pai tinha uma ampla roda de ami-
gos, compadres. Essa convivência transferiu-se para todos
nós. Todos os seus filhos freqüentávamos as casas de seus
amigos, éramos amigos dos filhos de seus amigos. Consti-
tuímos, assim, uma geração que se conhecia bem, convivia
bem e que, ao longo do tempo, permaneceu unida.

Mesmo depois que me mudei para Belo Horizonte, sem-
pre que ia a minha terra, visitava todos os amigos deles.
Como se tratava de um lugar pequeno, a convivência era
íntima e permanente.
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Meus pais e meus avós eram católicos.
Meus irmãos são católicos. Eu sou

agnóstico. Estive internado em colégios de
padres muitos anos. Talvez, em parte, meu

agnosticismo seja decorrente dessa
convivência ...
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SB - Havia, nesse grupo, alguma pessoa de especial impor-
tância para o senhor?

FABRÍCIO SOARES - Vivi pouco tempo em minha terra.
Como a cidade não tinha colégio secundário, saí de casa
muito cedo e voltei já formado, com 22 anos. Depois de
uma convivência rápida com as pessoas do local, mudei-me
para o Triângulo, para advogar.

SB - Sua família era religiosa?

FABRÍCIO SOARES - Meus pais e meus avós eram cató-
licos, meus irmãos são católicos ... Eu sou agnóstico. Estive
internado em colégios de padres muitos anos: no Colégio
Arnaldo, em Belo Horizonte, e no Colégio Santo Antônio,
em São João del-Rei. Talvez, em parte, meu agnosticismo
seja decorrente dessa convivência ...

SB - Quais foram as leituras que o influenciaram? Havia
discussões em família sobre temas políticos ou históricos?

FABRÍCIO SOARES - Minhas leituras foram muito
desordenadas. Lia o que conseguia. Meu pai tinha uma
boa biblioteca, sobretudo profissional. Havia poucos livros
sobre assuntos fora de sua profissão. Os que havia, eu li.
Sempre mantive uma estreita convivência intelectual com
meu pai. Ele gostava de história, tinha vários livros dessa
área e transmitiu para nós muito de seu conhecimento. De
muita coisa ainda me lembro - pequenos fatos históricos,
fatos pitorescos, que nas conversas familiares ele contava
para a gente. Ele gostava muito da história grega.

Quando menino, comentei, numa roda de adultos, que
Sócrates morrera tomando cicuta. Isso provocou muito
espanto, porque eu era criança e conhecia fatos da histó-
ria grega.

19
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LF - Qual a influência de sua mãe nesse processo?

FABRÍCIO SOARES - Minha mãe nos fiscalizava muito
nos estudos. Recebia os boletins e, se havia alguma nota
ruim, escrevia reclamando. Exigia sempre bom comporta-
mento.

Como não podíamos comprar roupa feita, costurava para
todos nós. Quando íamos para o colégio, ela nos dava os
uniformes e o rol do que estávamos levando. Ao voltar, tí-
nhamos que prestar contas do enxoval. Não podíamos per-
der uma peça, porque aquilo custava caro e devia ser passa-
do para o irmão que fosse estudar em seguida. Ela nos fis-
calizava muito.

SB - Sua mãe era, então, completamente dedicada à famí-
lia e ao lar. Ela não tinha outra atividade?

FABRÍCIO SOARES - Não. Viveu exclusivamente para a
família, para o esposo e os filhos. Dia e noite, trabalhava,
costurava, cozinhava e nos vigiava. Não tinha descanso.

Há um episódio que dá uma idéia de sua força de caráter,
de sua disposição. Um irmão, o penúltimo, costumava fu-
gir para nadar no córrego perto de nossa casa, e aquilo a
preocupava. Ela insistia com ele para não fugir, ele fugia.
Um dia, ele estava nadando, ela pegou a roupa que ele dei-
xara na margem e levou-a embora. Ele voltou nu para casa.
Nunca mais fugiu.

SB - Como era o cotidiano de sua família?

FABRÍCIO SOARES - Tínhamos uma rotina que era muito
respeitada. Levantávamos às sete horas, tomávamos o lan-
che, estudávamos até a hora do almoço, tínhamos um pe-
queno descanso e voltávamos a estudar até a hora do jantar.
À noite, dávamos a lição. Isso, de segunda a sábado. 00-
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mingo era o dia de folga, e podíamos brincar. Todos os oito
filhos seguimos essa rotina. Os dois últimos, quando meu
pai já estava doente e não tinha mais condições de lecionar,
eu que os preparei para o exame de admissão ao ginásio.

LF - O senhor acha que esse era um estilo de vida peculiar
a sua família, ou era comum em sua cidade?

FABRÍCIO SOARES - Não creio que fosse comum. Ape-
nas uma minoria privilegiada tinha condições de manter os
filhos estudando fora, em internatos. O ensino, então, como
hoje, era caro.-

SB - Fale-nos da casa onde o senhor morava: a localização,
o espaço físico, o conforto ...

FABRÍCIO SOARES -Nós morávamos numa praça, numa
casa ampla, com quintal e duas árvores na porta, que, à tar-
de, quebravam um pouco a força do sol. A casa de meus
avós, onde morei até onze anos, também ficava numa pra-
ça. Sentado na calçada em frente à casa, eu via, longe, a
serra da Canastra. Era o limite no horizonte. A serra tem
um corte vertical, brusco, à esquerda, que forma a cachoei-
ra da Casca O' Anta - parece um trem de ferro, uma loco-
motiva - e depois uma linha horizontal. O sol escondia-se
atrás da serra. Esse foi o espetáculo que marcou minha in-
fância: o sol nascia atrás da casa de meus avós, a leste, e se
punha, a oeste, em frente, iluminando a praça.

SB - Nesse período em que o senhor vivia com os avós,
havia mais liberdade para brincadeiras ou o rigor era o
mesmo?

FABRÍCIO SOARES - Era uma vida com muitos privilé-
gios. Minha avó fazia todas as minhas vontades e não per-

21



mitia que ninguém pusesse a mão em mim. Meu avô era
muito severo com os filhos. Uma vez, um deles, já casado,
estava fumando, quando meu avô entrou na sala: meu tio
tirou o cigarro da boca, pôs a mão no bolso e queimou o
paletó, para meu avô não ver que ele estava fumando! Pois
bem, esse avô não tinha coragem de ralhar comigo. Uma
vez, eu o enfrentei e lhe respondi com um palavrão. Corri
para perto de minha avó, e ela não permitiu que ele me
castigasse.

SB - Como o senhor se locomovia dentro da cidade? Como
eram os meios de comunicação: usava-se telefone, carta?

FABRÍCIO SOARES - Na cidade, fazia-se tudo a pé. Meu
pai nunca teve automóvel. Ele era daqueles médicos anti-
gos: madrugada, se alguém batia à porta, saía de chapéu na
cabeça, a pé, muitas vezes para atender, longe, um indi-
gente que necessitava dos seus cuidados. Às fazendas, ele
ia a cavalo. Não havia estrada para o meio rural. Todo trans-
porte era feito a cavalo.

SB - E os bens materiais da família?

FABRÍCIO SOARES - Meus avós maternos, como já dis-
se, tinham uma fazenda, que, quando eles morreram, foi
partilhada pelos quatro ou cinco filhos. Meu avô paterno
tinha uma casa de comércio. Quando morreu, essa'casa de-
sapareceu. Meu pai nunca teve fortuna, mesmo porque as
despesas eram muitas, e o que ele ganhava gastava com a
educação e a manutenção dos filhos. Meus pais não eram
pobres, mas também não tinham patrimônio avantajado.

SB - No interior, naquela época, eram comuns os casamen-
tos dentro da própria família, por interesses políticos. Isso
ocorreu em sua família?

22
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FABRÍCIO SOARES - Realmente, no interior, naquele
tempo, era comum casamento entre primos. Em nossas fa-
mílias - de meus pais, de meus avós e de meus tios - não
houve esse tipo de entrelaçamento. Além disso, em 1939,
nós nos mudamos, meus irmãos e meus pais, para Belo
Horizonte. Morando fora de nossa terra, também não havia
possibilidade desse cruzamento entre famílias ou entre pa-
rentes.

SB - Agora vamos ver a cultura, os amigos, as principais
diversões; namoros, bailes de adolescência. O senhor tem
algo a falar sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - Muito pouco. Durante nossa ado-
lescência, estávamos sempre estudando fora, de modo que
a convivência com os amigos da terra era ocasional. Vivía-
mos nove meses no colégio e três na cidade. No internato,
os alunos não eram tratados com muito respeito, e havia,
inclusive, deficiência alimentar. Chegávamos em casa fa-
mintos, magros, e aproveitávamos as férias para refazer as
forças. Em três meses eu engordava cerca de dez quilos.

Tínhamos os companheiros de geração que permaneciam
na terra, enquanto a gente estudava fora. Quando voltáva-
mos, aconteciam as ocupações naturais da idade: pescarias,
bailes, reuniões, serenatas. Cada qual tinha sua namoradi-
nha, e o namoro durava geralmente três meses. Findo o
período das férias, voltávamos para o internato ou para a
universidade.

LF - Aos domingos, o senhor ia à missa?

FABRÍCIO SOARES - De um modo geral, íamos, até que
aconteceu um fato interessante. Minha terra pertencia à
Diocese de Luz, cujo bispo era um energúmeno. Ele gos-
tava de aplicar aos fiéis multas pecuniárias por qualquer
falta, ainda que não interessasse à religião. Uma das vezes
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em que ele esteve lá, a paróquia estava sem padre. Ele foi
para o púlpito e leu uma lista de contribuições ~ec~niárias
que cada família devia oferecer para que a paroqUla rece-
besse um novo padre. Isso provocou uma grande revolta.
inguém deu dinheiro. E ficamos muitos anos sem padre.

Nessa época, havia na cidade um templo protestante, que
cresceu muito: gente que sentia necessidade de rezar pas-
sou a freqüentá-lo, porque a igreja católica estava fechada.

Assim, criou-se um hiato entre a minha geração e a Igreja.
Nós nos desacostumamos de missa.

SB _ Quanto a associações, atividades culturais e esporti-
vas na cidade?

FABRÍCIO SOARES - Atividade esportiva era o futebol.
Havia o time dos estudantes, que geralmente jogava contra
um time de futebol local. Andávamos de bicicleta. ão ha-
via outroS esportes.

LF - Mas havia uma certa vida cultural?

FABRÍCIO SOARES - Muito pouca, pois, estudando fora,
quando voltávamos para a terra, não pensávamos em cultu-
ra, só em diversão. Além disso, a cidade não tinha clube
literário ou sociedades do gênero.

SB - Mortes na família, rupturas, pessoas que desaparece-
ram prematuramente ...

FABRÍCIO SOARES - De meus avós, morreram primeiro
os paternos. Meu avô paterno morreu depois dos cinqüen-
ta anos. Minha avó paterna também. ivleu avô materno
morreu com mais de setenta e minha avó com mais de ses-
senta. Meus tios morreram velhos, minhas tias também.

SB - Separações ...
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FABRÍCIO SOARES - ão, naquele tempo não havia se-
parações. O casamento era um fato muito sério, tido em
alta consideração.

Há um episódio que meu avô contava e que dá bem uma
idéia do estilo do casamento da época. Um amigo dele in-
teressou-se por uma jovem. Atingida a maioridade, dirigiu-
se aos pais da moça e a pediu em casamento, explicando
que conhecia a Fulana, porque quando chegava da fazenda
a via à janela. O pai, futuro sogro, respondeu que não tinha
problema: iria conversar com a filha e daria a resposta no
dia seguinte. Passado um dia, o pretendente voltou. En-
quanto conversava com o pai da jovem, ela apareceu com
uma bandeja de café. Era uma jovem bonita, morena. Ser-
viu o café, ele tomou, ela se retirou. O pai perguntou ao
futuro genro: é com esta mesmo que você quer se casar?
Ele respondeu que sim. Marcou-se o casamento. Durante
a cerimônia, ele notou que a noiva estava muito enfeitada e
usava um longo véu. Com o cotovelo, tentou afastar o véu
do rosto da noiva, mas ela não permitiu. Realizou-se o casa-
mento. Chegando em casa, o rapaz descobriu que tinha
casado com a irmã mais velha de sua noiva, que era muito
feia. Ele ficou desesperado, montou a cavalo e desapare-
ceu. Anos depois, voltou à casa dos pais. Toda manhã, a
mãe o recebia na porta do quarto, chorando, pedindo que
ele aceitasse a mulher. Depois de certo tempo, ele acabou
indo viver com a mulher com a qual tinha se casado.

SB - O casamento era ...

FABRÍCIO SOARES - ...dramático!

SB - De que acontecimentos políticos e sociais o senhor se
lembra, nos períodos de sua infância e adolescência?

FABRÍCIO SOARES - Quando eu tinha seis ou oito anos,
houve na minha cidade uma eleição para presidente da
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Câmara (era o chefe do Executivo; na época, não havia pre-
feito). Eu era um menino muito enxerido - participava das
reuniões, assistia às festas - e fiquei perto da urna, acompa-
nhando a votação. Chegando em casa, disse para meus pais
que um determinado partido vencera. Eles me pergunta-
ram como é que eu podia saber. Ora, as cédulas de um par-
tido tinham a parte externa manuscrita, e as do outro, dati-
lografada. O número de cédulas manuscritas era muito mai-
or... E, realmente, o partido que mencionei tinha vencido.

Lembro-me também de que, menino, no meio do cami-
nho para a escola, era convocado para sortear jurados. O
oficial de justiça me levava para o salão do júri e eu, então,
sorteava os jurados. Foi minha primeira participação nesse
ramo da advocacia ...

SB - E o senhor tinha interesse em assistir às sessões? Era
permitido?

FABRÍCIO SOARES - Eu não assistia às sessões de júri;
apenas sorteava os jurados e me retirava.

SB - O senhor tem alguma lembrança do coronelismo du-
rante a República Velha?

FABRÍCIO SOARES - Em minha terra não havia milioná-
rios nem miseráveis. A população era constituída de classe
média e classe pobre, operários. O estilo de vida era rudi-
mentar. Era uma economia estagnada. Um quilo de feijão
custava o mesmo preço dez anos. Meu pai cobrava dez mil
réis por uma receita, e esse preço prevaleceu enquanto tra-
balhou naquela região, nunca aumentou nem diminuiu. Evi-
dentemente, ele muitas vezes trabalhava de graça, pois a
classe pobre era numerosa. rvlas não havia coronelismo. Os
fazendeiros se interessavam pouco por política. Havia, na
cidade, um médico de muito prestígio, que era eleito e
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reeleito presidente da Câmara. Todos aceitavam sua lide-
rança. A disputa eleitoral dava-se muito mais em torno do
cargo de vereador do que da presidência da Câmara. A le-
gislação era imutável: o mesmo código de posturas munici-
pais podia durar anos e anos, sem nenhuma alteração.

LF - O senhor saberia informar quantos habitantes e elei-
tores tinha Piui?

FABRÍCIO SOARES - Não me lembro, mas era um colé-
gio eleitoral pequeno.

SB - Qual era a atividade econômica da região?

FABRÍCIO SOARES - Agricultura e pecuária em peque-
na escala. Todas as famílias tinham a sua horta, onde culti-
vavam hortaliças e pequenas plantações. Na região rural,
café, feijão, arroz, milho, pouco algodão ...

SB - Nesse período de sua vida, ocorreram doenças, epide-
mias ou catástrofes que o marcaram?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me da gripe espanhola,
em 1918-1919. Era muito criança, mas não me esqueço do
terror provocado pela epidemia. Os doentes morriam uns
atrás dos outros. Meu pai trabalhava dia e noite, era chama-
do constantemente. Lembro-me de meu avô, a cavalo, le-
vando mantimentos e remédios para os doentes da perife-
ria. Meu pai receitava, ele comprava remédios e alimentos
e os distribuía para os doentes pobres da cidade. Foi um
fato que me marcou muito. Até hoje me lembro, inclusive,
da cor do cavalo que ele montava nessa ocasião.

SB - As mortes atingiam principalmente a população da
periferia ...

FABRÍCIO SOARES - Da periferia: subalimentada, mais
fraca. Como em toda epidemia, o pobre paga mais caro.
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LF - o interior, quando o senhor era menino, falava-se na
Coluna Prestes?

FABRÍCIO SOARES - Quando a Coluna Prestes apare-
ceu, em 1922, eu ainda era menino. Morávamos no interi-
or, o jornal chegava de oito em oiro dias. Tínhamos apenas
notícias precárias, rápidas, de faros acontecidos há muito
tempo. Ainda assim nos interessávamos muiro pela Colu-
na. Eu tinha muita simpatia por Prestes.

A Coluna Prestes foi motivo de discordância entre mim e
meu pai. Ele era contra a Coluna, que considerava um
movimento de insubordinados, promovido por militares que
não aceitavam comando. Era comum, na época, comparar-
se a Coluna Prestes a um movimento como o de Lampião.
Seriam elementos insubordinados, que não aceitavam au-
roridade e se embrenhavam para o interior, praticando vio-
lência, arbitrariedades. Apesar disso, não sei por que, eu
era a favor da Coluna Prestes.

SB - O senhor tem lembranças relacionadas com o
tenentismo e a Aliança Liberal?

FABRÍCIO SOARES - Em omubro de 1930, eu estudava
em São João del-Rei. Estávamos no refeitório, romando o
café da manhã, quando o Frei Zacarias, que era o prefeito,
nos avisou que tinha estourado a revolução.

Em São João del-Rei havia um regimento de infantaria, e
isso era motivo de preocupação para a população local. En-
tão os padres reuniram os internos e traçaram um plano de
emergência, para a hipótese de vir a ocorrer tiroteio, inva-
são da cidade ou lma armada. Em caso de conflito, c~da
turma deveria refugiar-se numa determinada área, devida-
mente protegida. Um belo dia, à tarde, estávamos no re-
creio, quando apareceu um avião. Era um fato realmente
insóliro. Tahora em que percebemos o avião, o frei prefei-
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to apirou, para que, de acordo com o plano combinado, to-
dos corressem para os seus refúgios. Foi a maior confusão.
Cada qual entrou no primeiro refúgio que encontrou. Por
sone, era só um avião civil.

SB - Vamos passar, agora, Dr. Fabrício, para a sua formação
intelectual e profissional, começando pela escola primária.

FABRÍCIO SOARES - Fiz o curso primário em Piui, no
único grupo escolar da cidade. A escola retratava bem a ci-
dade: escola pobre, professores modestos, material escolar
diminuro e ensino precário. O método de ensino já não era
aquele antigo, em que se principiava do á-bê-cê: a gente
aprendia palavras. Meu primeiro livro chamava-se João de
barro, até hoje tenho de cor a sua primeira lição: "João de
barro vai fazer ninho, João vai fazer barro, ninho de joão-
de-barro, vai, João, fazer barro". Foi meu primeiro livro.

Minha primeira professora, D. Ermelinda, era viúva e ti-
nha um filho chamado Nicanor, da minha idade e meu com-
panheiro de classe. Isso, em 1920. Logo depois que passei
para o segundo ano (cada ano era uma professora diferen-
te), ela mudou-se para Belo Horizonte. Nunca mais tive
notícia dela. Em 1950, recebi em minha casa, em Belo Ho-
rizonte, um soldado de polícia, que foi me pedir um favor
qualquer. Não o reconheci, mas, quando me disse seu nome,
me lembrei: era o Nicanor.

Lembro-me também, de que, no quarto ano, a banca exa-
minadora era constituída de pessoas gradas: o juiz de direi-
to, o promotor de justiça, algum bacharel. Da banca que
me examinou no 4° ano primário, o presidente era o pro-
motor local - Antônio Carlos de Andrade, mais tarde pro-
motor em Belo Horizonte. Terminado o exame, ele me pro-
meteu um livro, que nunca recebi ...

SB - Influências dessa época tiveram repercussão na sua
opção profissional?
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FABRÍCIO SOARES - Minha opção profissional ocorreu
muito cedo. Eu era muito menino e, em casa de meus avós,
onde morava, simulávamos tribunais de júri. Uns amigos
como jurados, um réu (sentado no tamborete), um juiz, um
promotor e o advogado. Acredito que, geralmente, eu fazia
o papel ou do promotor ou do advogado, porque eu sempre
falava. E freqüentemente o réu era condenado.

SB - O senhor já falava bem desde então ...

FABRÍCIO SOARES - Não falava bem: falava muito! Fa-
lava com freqüência.

SB - Como foram os seus estudos secundários?

FABRÍCIO SOARES - Fiz todo o curso secundário como
interno. O 1° ano, no Colégio Arnaldo; o 2°, no Antônio
Vieira, em Formiga; o 3°, no San Martin, em Oliveira; o 4°
ano, em São João del-Rei; no SO ano, voltei ao Colégio
Arnaldo.

SB - Por que tantas mudanças?

FABRÍCIO SOARES - Insatisfação com o ensino. No cur-
so secundário, como no superior, tive poucos professores
bons. E também não gostava do estilo do ensino.

Naquele tempo, ser professor era um bico: o promotor, o
juiz de direito é que davam aula, para ganhar um venci-
mento mínimo. Havia professores, mesmo no curso superi-
or, que não sabiam a matéria: davam aula colando a lição.

Dos colégios do curso secundário, o melhor foi o de São
João del-Rei. Ainda que não fosse o ideal, tratava-se de um
colégio de franciscanos, que eram profissionais e viviam
para o ensino. Mas os outros ...
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A base de meu curso secundário, como a de todos os meus
irmãos, foi a preparação para o exame de admissão, feita
com meu pai. Ele nos proporcionou uma base que permi-
tiu a cada um de nós fazer o curso secundário com a maior
facilidade. Muito pouca coisa aprendi, além daquilo que
estudei com meu pai, a não ser em outras matérias. Mas de
Matemática, Português, Francês, o que aprendi no colégio
foi pouco mais do que aquilo que já aprendera com ele.

SB - O senhor fala línguas?

FABRÍCIO SOARES - Falo patrioticamente mal algumas
línguas. Falo mal francês, inglês, conheço um pouco de la-
tim, falo um pouco de russo e um pouco de italiano. Mas
todas muito mal.

SB - Quando o senhor as aprendeu?

FABRÍCIO SOARES - Francês, inglês e latim eu aprendi
nessa época.

SB - Fale-nos sobre os amigos desse período.

FABRÍCIO SOARES - Como eu mudava de colégio a cada
ano, minhas amizades eram precárias, de curta duração.
Depois, na Universidade, tornaram-se mais constantes. Os
colegas eram os mesmos e um grande número deles fez o
curso do 1° ao SO ano, sempre juntos. Até hoje tenho cole-
gas que foram meus companheiros desde a admissão até a
formatura. Poucos, muito poucos, porque a minha é uma
geração em extinção. Somos apenas sobreviventes.

SB - Figuras marcantes da época dos estudos secundários ...

FABRÍCIO SOARES - Em Formiga, o Colégio Antô-
nio Vieira era dirigido por um velho professor, Antônio
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Leite, de apelido Tonico Leite, antigo seminarista. Ele
era proprietário do colégio e professor de Português,
Latim e Francês. Era desses professores que davam uma
lição e insistiam nela durante muito tempo, até enfiá-Ia
na cabeça do aluno.

Além do curso secundário, havia ali a Escola de Guerra,
onde os alunos podiam obter o que se chamava antigamen-
te "caderneta militar", e que atraía muitos jovens do meio
rural, com medo de serem convocados para prestar serviço
militar fora. O colégio era uma grande influência civilizatória.
Naquele tempo, num ambiente atrasado, pobre, o colégio
permitiu que um grande número de jovens, inclusive da
área rural, fizesse o curso secundário.

Gostaria de lembrar, também, alguns professores que tive
em São João del-Rei, franciscanos, que se tornaram amigos
meus. O diretor, Frei Zacarias, a quem já me referi, foi meu
professor de História Natural no 4° ano. Como eu era bom
aluno, tirava sempre boas notas. Um dia, ele me convidou
para ser frade franciscano. Se eu quisesse, ele me arranjaria
uma vaga no seminário, na Holanda. Recusei a oferta e até
hoje me arrependo. Imagine você: morar num mosteiro,
sem nenhuma preocupação de ordem material, podendo
ler o que quisesse, ter as horas de reflexão que escolhesse,
sem obrigações maiores, a não ser as de ordem espiritual,
próprias de um frade. Até hoje me arrependo. Silvinha 1 ri
de mim por isso.

SB - Como era a vida no internato?

FABRÍCIO SOARES - Era muito dura. Em São João del-
Rei, por exemplo, nós nos levantávamos às Sh30min da
manhã, assistíamos à missa e, a seguir, vinham: refeitório,
lanche, estudo, aula até a noite. Era ocupação o tempo todo,
com apenas uma hora de descanso, depois do almoço e do
jantar. Aos domingos, podia-se sair. Como eu não tinha co-
nhecidos na cidade, ficava mesmo no internato.

Em um mesmo ano, cursei a S' série do ginásio, tirei a ca-
derneta militar e fiz a preparação para o vestibular, no curso
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anexo à Escola de Direito. Levantava às Sh30min da ma-
nhã, tomava café, ia para o curso militar, voltava na hora do
almoço, almoçava e ia para a aula; terminava a aula, ia para
o curso anexo à Escola de Direito; voltava, jantava, estuda-
va até as 9 horas da noite. Isso durante o ano todo. Quando,
terminado o ano, completei meus cursos, aí folguei.

SB - Ainda na escola secundária, como era seu relaciona-
mento com os professores e com os colegas?

FABRÍCIO SOARES - Na escola secundária, sempre tive
bom relacionamento com os professores. Tomava muito a
sério os estudos, tinha boas notas. Em São João del-Rei, o
professor de Física e Química, Frei Norberto, era muito
rigoroso e, mensalmente, dava prova escrita para avaliar os
alunos. A colocação dos alunos nas carteiras era feita de
acordo com as notas. Quando fiz a primeira prova, tirei o
primeiro lugar: sentei-me na primeira carteira. Nunca mais
saí de lá. Fui bom aluno.

SB - Nessa época, o senhor participava de movimentos es-
tudantis, de grêmios, de jornais?

FABRÍCIO SOARES - No Colégio Arnaldo, tínhamos um
grêmio estudantil, dirigido pelo Lourenço de Oliveira. Foi
professor aqui muito tempo, marido de D. AlaÍde de Oli-
veira. Ambos eram professores universitários. O grêmio se
reunia pouco, pois, de um modo geral, não havia maior in-
teresse dos alunos. Nos outros colégios, não havia grêmio
estudantil, apenas grêmios esportivos - praticávamos fute-
bol, voleibol, etc.

Jornais, não tínhamos. Ou melhor, havia um jornal, porém
manuscrito, feito por Donato Mancini, hoje médico aqui
em Belo Horizonte. Chamava-se O Sábio.

SB - Passemos à Universidade. O senhor disse que a opção
pelo Direito foi feita muito cedo. Que influências concor-
reram para essa opção?
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FABRÍCIO SOARES - Não houve influências. Meu pai
era médico, não havia advogado na família: foi uma opção
feita naturalmente, atendendo possivelmente a uma voca-
ção, talvez até não muito consciente. Desde o curso secun-
dário, quando se tratava de Física, Química ou História
Natural, estudava o suficiente para passar. Já História ou
Literatura, por esses assuntos eu me interessava.

Infelizmente, nosso professor de História não era grande
coisa. A História chamada Universal, naquele tempo, era
ensinada sem muito interesse, apenas como uma espécie
de ilustração. Lembro-me de que uma vez fui argüido a
respeito de Cícero e Catilina e respondi dando uma versão
favorável a Catilina, o que contrariava frontalmente toda a
concepção de História da época. Então, o professor me per-
guntou: "Por que você está dando essa versão ao episódio,
quando é sabido que Cícero acusou Catilina de uma série
de crimes?" Mas eu entendia que Catilina era superior a
Cícero, mesmo do ponto de vista moral. Catilina tinha a
seu lado a juventude romana, e eu não acreditava que os
jovens pudessem ficar ao lado da personalidade que não
fosse a melhor.

SB - Na universidade, que lembrança o senhor tem dos
professores?

FABRÍCIO SOARES - Fiz todo o meu curso na Faculda-
de de Direito da Universidade de Minas Gerais. o 1°ano,
havia poucas matérias e maus professores. Quem dava In-
trodução ao Direito era o Carlos de Campos2, conhecedor
profundo da matéria, um cientista do Direito, mas cujas
aulas não despertavam interesse: ele não tinha facilidade
para exposição. Economia Política era dada pelo José Olinda3
(filho do Antônio Carlos de Andrada4), que pouco compa-
recia às aulas. Creio que eram as únicas matérias que tínha-
mos no 1° ano. Do 2° ano em diante, havia uma matéria
permanente - Direito Civil, cujo professor, do 2° ao 5° ano,
foi João Franzen de Limas. Havia também Direito Penal e
Direito Processual Civil. No 3° ano, tínhamos Direito In-
ternacional Público. Depois, Direito Processual Penal... As
matérias corriqueiras da época.

36

SB - Onde o senhor morava, nessa época?

FABRÍCIO SOARES - No 1° ano, morava numa pensão
estudantil, o que, naquele tempo, era muito comum em
Belo Horizonte. Nos anos seguintes, quatro ou cinco com-
panheiros alugamos uma casa no Bairro Funcionários e or-
ganizamos uma república. Uma república muito pobre, em
que cada um tinha um catre para dormir, uma pequena mesa
para estudar e uma cadeira. Tínhamos um empregado que
cozinhava para nós. Cada mês a república elegia um encar-
regado, que era chamado de "presidente da república". Nós
éramos estudantes de Direito e de Medicina, e do Bairro
Funcionários podíamos ir a pé para ambas as escolas.

SB - Como era o seu círculo de amizades?

FABRÍCIO SOARES - O círculo de amizades era grande.
Colegas desde o 2° ano, éramos um grupo muito unido.
Tínhamos lima convivência diária na escola e nos encon-
trávamos em festas, em bailes, em cinemas, e tínhamos
pOntos de vista comuns.

LF - Taquela época, uma das diversões era o footing, não?

FABRÍCIO SOARES - Sim, naquele tempo tínhamos o
footing: quinta-feira, na Avenida Paraúna, hoje Getúlio
Vargas; domingo, na Praça da Liberdade. Tinha também
na Floresta, não me lembro qual dia, na Rua Sapucaí. Os
rapazes ficavam em pé e as moças desfilando, pra baixo,
pra cima, atrás de marido ...

SB - Que outras lembranças o senhor tem desse período:
colegas, professores?

FABRÍCIO SOARES - Entrei na faculdade em 1932 e saí
em 1936.

Foi meu professor de Direito Constitucional uma figura
muito conhecida em Belo Horizonte, o Professor José Eduar-
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do, que tinha livro publicado e gostava de usar uma lingua-
gem rebuscada. Havia o Magalhães Drummond6, professor
de Direito Penal. Também em Direito Penal, tínhamos o
Francisco Branc7, que por muito tempo foi reitor da univer-
sidade. Havia o Alberto Deodato8, nordestino, amigo dos
alunos, fazia um ambiente de camaradagem muito bom.
Ele lecionava Direito Internacional Público e todo ano
promovia um concurso. Quando eu era seu aluno, ele pro-
meteu um rádio a quem tirasse o primeiro lugar. Nós morá-
vamos em república; um rádio, naquele tempo, era um pre-
sente régio. Incentivado pelos companheiros, fiz a tese e
tirei o primeiro lugar. Mas, em vez do rádio, ele me deu
uma medalha ...

SB - Colegas mais brilhantes, que tenham chamado a
atenção.

FABRÍCIO SOARES - Tive colegas brilhantes. O Ozanan
Coelh09, por exemplo, chegou a ser governador do Estado.
O Ribeiro Pena 10 foi deputado e vice-governador. O
Cristiano Martinsll, escritor, traduziu A Divina Comédia com
muito êxito. José Olímpio de Castro Filhol2, grande ad-
vogado em Belo Horizonte. Vários desembargadores, hoje
aposentados.

SB - Alguns deputados constituintes de 1947 foram seus
contemporâneos na faculdade. De quais o senhor se lem-
bra?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me do José Chaves Ri-
beirol3, companheiro de turma. O Guilherme Machadol4 é
mais velho, formou-se antes de mim. José Augusto Ferreira IS

foi meu contemporâneo de ginásio e de faculdade. O Mau-
rício de Andradel6 era mais velho do que eu. Integralista,
andava de camisa verde!

SB - Como o senhor avalia, hoje, o sistema de ensino da
época?
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FABRÍCIO SOARES - O ensino que tínhamos era muito
verbal, sem nenhuma parte prática. Eu me formei sem nunca
ter entrado num cartório, sem saber o que era uma petição
inicial. Não tinha idéia do que era o exercício da profissão.
Mas a parte prática é fácil. Não fosse assim, não haveria os
rábulas, que exercem a profissão sem jamais ter freqüenta-
do curso superior.

LF - A Faculdade de Direito de Minas Gerais gozava de
prestígio entre o conjunto das outras Faculdades de Direi-
to do País?

FABRÍCIO SOARES -A grande faculdade da época era
a de São Paulo. As de São Paulo e Recife foram fundadas
antes da de Minas. Eu não sei qual seria o prestígio da
Faculdade de Direito de Minas fora do Estado: sempre
vivi aqui dentro ...

LF - No interior, certamente, tinha ...

FABRÍCIO SOARES - No interior, sem dúvida! Naquele
tempo, como os estudantes eram em pequeno número,
nosso prestígio no interior era grande. Cada estudante de
Direito era um futuro advogado e um bom partido para ca-
samento. Em minha casa, éramos sete irmãos que estuda-
vam fora. Quando chegávamos a nossa terra, era um re-
buliço.

SB - O senhor participava da política acadêmica?

FABRÍCIO SOARES - Sempre participei da política da
Escola de Direito. Tínhamos anualmente eleição para o
diretório da faculdade, muito disputada. Havia vários can-
didatos, muito interesse, muito debate, e o ambiente era
bom. Quando eu estava no 3° ou 4° ano, fui eleito para o
Diretório Acadêmico da Escola de Direito. Éramos três can-
didatos: Ozanan Coelho, eu e o Edési~ Fernandesl7• Fo-
mos eleitos os três.
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A parte literária era menos ativa. Na nossa administração,
inclusive, o Diretório Central dos Estudantes promoveu o
primeiro concurso de oratória da escola. Desses concursos,
eu nunca participei.

LF - Já existia a Medalha Rio Branco para o melhor aluno?

FABRÍCIO SOARES - Havia. Na minha turma, quem ga-
nhou a Medalha Rio Branco foi o Moacir Pimenta Brantl8,
sobrinho do Francisco Brant, então reitor.

SB - Como era sua rotina de estudante de Direito?

FABRÍCIO SOARES - Estudante de Direito estudava
pouco. A gente estudava mais em véspera de prova. Na-
quela época, eu tinha uma memória muito boa (hoje não
tenho mais). Uma vez, minha mãe, tomando minha lição,
me desafiou: "Você está com a memória muito boa. Vamos
fazer um teste?". Leu um soneto apenas duas vezes e eu o
repeti todo. Eu sabia de cor compêndios de estudo.

SB - E seu desempenho na Faculdade de Direito? O se-
nhor continuou um aluno brilhante?

FABRÍCIO SOARES - Um bom aluno, apenas.

SB - O senhor trabalhou nesse período?

FABRÍCIO SOARES - Não. Meu pai não permitia. Ape-
sar de lutar com dificuldades, ele sempre nos advertia: "Em
vez de utilizar o seu tempo trabalhando, estude, porque o
proveito será maior".

Ele nos dava uma pequena mesada. Tínhamos o mínimo
para viver. Andávamos muito a pé, para economizar. Morá-
vamos na Rua Piauí. Eu nunca tomei bonde para ir ao cen-
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tro da cidade. Houve uma época em que eu dava aula no
Carlos Prates, na paróquia do Frei Zacarias: eu ia a pé da
Igreja São Francisco à Serra.

SB - O senhor dava aula de quê?

FABRÍCIO SOARES - De Matemática. Em uma das aulas,
passei um problema para os alunos. Eles não resolveram ... e
eu também não consegui resolver! Nunca mais voltei lá.

SB - Que repercussão tinham, na Faculdade de Direito, os
movimentos políticos da época? Por exemplo, a Legião
Mineiral9•

FABRÍCIO SOARES - Entrei na faculdade em 1932, quan-
do aconteceu a Revolução Constitucionalista, em São Pau-
lo. Naturalmente, nos colocamos ao lado da revolução. Ha-
via um orador famoso em São Paulo, um promotor, Ibrahim
Nobre, que diariamente ocupava o rádio e fazia
conclamações, pedindo adesão à revolução. Mas a nossa
participação se resumia nisso: ouvir os discursos, debater,
defender a Revolução Constitucionalista de 32.

SB - Em 1932, a elite política mineira se pôs ao lado do
movimento constitucionalista, mas, na última hora, defen-
deu Getúlio.

FABRÍCIO SOARES - Realmente, houve isso. Parece, tan-
to quanto se sabe, que a situação mineira se comprometera a
apoiar a Revolução Constitucionalista, mas, na última hora,
como não é raro acontecer, falhou. O principal elemento da
situação que ficou ao lado de São Paulo foi Artur Bernardes20•
Ele pronunciou uma frase que repercutiu no Brasil inteiro:
"Quanto a mim, fico com São Paulo, porque para lá se trans-
POrtou a alma cívica do Brasil". Ele estava em Viçosa, quando
aderiu à revolução. Foi preso pela polícia de Getúlio e exilado.

SB - Os universitários participavam dos partidos políticos
pós-30, o PRM e o PP?
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FABRÍCIO SOARES - Não nos engajávamos em partidos.
PRM e PP eram partidos iguais, feitos por uma minoria
rica, situacionista, conservadora. Os partidos políticos não
tinham nenhuma atração para os jovens da época.

LF - Os jovens da época eram atraídos por quê?

FABRÍCIO SOARES - TÓS éramos "do contra", livre-ati-
radores, contra os dois partidos - porque ambos eram conser-
vadores, muito iguais, diferenciados mais no rótulo do que
no conteúdo: classe média alta, fazendeiros, latifundiários,
burocratas ...

Então, pelo menos na minha geração, que eu me lembre,
não tínhamos participação na atividade partidária. Partici-
pávamos de eleições, podíamos escolher um candidato ou
outro, mas não tínhamos maior engajamento.

SB - E a Constituinte Federal de 1934? O senhor já era
estudante de Direito ...

Nós éramos "do contra", livre-atiradores,
contra os dois partidos. Porque ambos
eram conservadores, muito iguais,
diferentes mais no rótulo do que no

conteúdo: classe média alta, fazendeiros,
latifundiários, burocratas ...
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FABRÍCIO SOARES - Sobre essa já houve um certo inte-
resse. Mas a gente acompanhava a Constituinte pelos jor-
nais, apenas, e a imprensa, na época, era mais precária do
que hoje. Os espaços que ela dedicava à Assembléia Cons-
tituinte eram pequenos: apenas as manchetes, a atuação
dos principais constituintes. Era uma elite intelectual, de
boa formação, liberal, e que conseguiu muitos avanços na
Constituinte de 34.

Só mais tarde pude ver, no Diário Oficial, algumas atas da
Constituinte de 34. Foi uma das mais liberais que tivemos.

SB - E a Constituinte Estadual de 1935?

~A~RÍCIO SOARES - Tenho a impressão de que foi pre-
sidida por Abílio ivlachad021• Havia dois partidos: o
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situacionista e o da oposição ... PP e PRM! Recordo-me da
participação do Bilac Pint022 - ouvi alguns discursos dele,
do Fábio Andrada23, filho do velho Antônio Carlos, ex-pre-
sidente do Estado, do José Maria Lopes Cançad024 e de
uma ou outra figura que ...

LF - Tãohavia repercussão em um nível mais amplo?

FABRÍCIO SOARES - Não. As constituintes estaduais
nunca tiveram muita repercussão. Eram fenômenos locais,
mesmo em Belo Horizonte. Percebi isso quando fui depu-
tado: havia um grupinho assíduo à Assembléia, mas era
apenas aquele grupo. As sessões da Assembléia eram tidas
como diversão de pobre: o sujeito não tinha aonde ir, ia à
Assembléia ouvir debates, escutar discursos ...

SB - E não se travavam debates dentro da Faculdade de
Direito a respeito desses temas?

FABRÍCIO SOARES -1 ão, não havia debates.

SB - E o integralismo e a Aliança Nacional Libertadora?

FABRÍCIO SOARES - Quando começou o Integralismo,
lembro-me de que estive no Rio de Janeiro e fiquei im-
pressionado. Estava na Avenida Rio Branco e, de repente,
via surgirem, sobre a multidão, mãos levantadas. Eram os
integralistas, que, quando se encontravam em público, cum-
primentavam-se levantando as mãos, naquela saudação típica.

Eu não tinha muito interesse pelo Integralismo, mas co-
mecei a me enfronhar no assunto. Esteve em Belo Hori-
zonte o Gustavo Barroso, para uma conferência no Teatro
Municipal. Fui assistir. Fiquei impressionado com o seu
autoritarismo. Ele ameaçava - palavras textuais dele - "es-
magar com o tacão da bota os que se opusessem ao governo
integralista". Além disso, era racista, fazia pregação contra
os judeus. Eram fatos inéditos para mim.
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Por isso, a gente recebia com certa simpatia a Aliança aci-
onai Libertadora, que, ao menos, era dirigida pelos liberais.
Não pelos comunistas, mas pelos liberais. A Aliança Nacio-
nal Libertadora era uma força que se opunha aos integralistas
e, por isso, merecia a simpatia de muitos de nós. O grupo
integralista na Escola de Direito era muito pequeno, uma
meia dúzia que aparecia lá de camisa verde.

SB - O senhor lembra os nomes deles?

FABRÍCIO SOARES - Eu me lembro do Maurício
Andrade: desse eu tenho certeza. Mas certamente havia
outros.

LF - E sobre os adeptos da Aliança acionai Libertadora?

FABRÍCIO SOARES - Na Escola de Direito havia um gru-
po de comunistas muito pequeno. Era um nordestino, José
Bezerra Gomes; outro, de sobrenome Prata ... Nós nos dá-
vamos todos muito bem, pois não havia nenhum precon-
ceito contra os comunistas. Ao contrário, havia até uma cer-
ta admiração, porque se tratava de companheiros discrimi-
nados, perseguidos, vítimas até de violência policial.

ma vez, estávamos um grupo de estudantes no cabaré da
Olímpia (era o cabaré da elite, freqüentado pela melhor
sociedade de Belo Horizonte). Éramos estudantes pobres:
sentávamos no salão, pedíamos uma garrafa de cerveja e
passávamos a noite conversando. Um amigo nosso, um pou-
co tocado, começou um discurso: "Madame Olímpia, ex-
ploradora do gênero humano ..." - aquela coisa de estudan-
te. Com muito custo, conseguimos calar o "orador". No dia
seguinte, l\hdame Olímpia foi à Chefia de Polícia e deu
parte do nosso grupo, dizendo que estávamos dando vivas
ao comunismo. A sorte nossa é que, no cabaré, estava perto
de nós um delegado de polícia, que desfez a intriga e evi-
tou que fôssemos presos. Esse era o ambiente que se for-
mara contra os comunistas. Eles eram perseguidos, agredi-
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dos, vítimas de muita violência e, principalmente, de dis-
criminação. Eram os apóstatas, que ninguém aceitava.

LF - O senhor se lembra de outras manifestações popula-
res que ocorreram na época?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me de conferências lite-
rárias do Tristão de Ataíde.

LF - Os integralistas não fizeram manifestações de rua em
Belo Horizonte?

FABRÍCIO SOARES - ão me lembro, mas eram muito
ostensivos na manifestação de suas idéias. Faziam muito
espalhafato, cumprimentando-se, andando em grupos, dan-
do vivas - "Viva o Plínio!". Fazia parte da prática política
deles aparecer ostensivamente, manifestar-se com estarda-
lhaço. Um livro muito interessante, Um burro e sua sombra,
do Orlando Vilela, conta com pormenores os segredos do
integralismo em Minas Gerais: além do escudo próprio, os
integralistas usavam cueca verde, camisa verde ... Era das
normas deles.

LF - E quanto à Aliança 1 acionai Libertadora, do que o
senhor se lembra?

FABRÍCIO SOARES - A ANL foi recebida com simpatia
por muitos setores, na convicção de que era um movimen-
to liberal. Se bem me lembro, ela era dirigida pelo General
Rabelo. Ter um general à frente levou muita gente a acre-
ditar que se tratava de uma sociedade legal, sem nenhuma
participação de extremistas. No interior, houve muitas co-
missões da Aliança acionai Libertadora. Mais tarde, mui-
tas pessoas que participaram dessas comissões foram víti-
mas de perseguição policial.

A repressão à ANL surpreendeu-nos a todos, porque, em
nossa concepção, a ANL era um movimento democrático.
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Mas, na verdade, o que o Getúlio fazia era aplicar o velho
preceito de Maquiavel: não permitir que ninguém cresça,
porque todo crescimento de outro é uma ameaça a sua pró-
pria autoridade.

LF - Os estudantes ofereceram alguma reação a essa re-
pressão?

FABRÍCIO SOARES - ão. A ANL não chegou a criar
bases sólidas no meio estudantil. Embora não me lembre
bem, tenho a impressão de que sua duração foi pequena.

SB - Como repercutiu aqui a Intentona Comunista?

FABRÍCIO SOARES - A Intentona Comunista surpreen-
deu a todo mundo, pois não tinha bases populares e ocor-
reu repentinamente. Tãofoi uma revolução popular, foi uma
intentona, resultado da ação de um pequeno grupo de co-
munistas convencidos de que o Brasil estava maduro para
um golpe de Estado. Era um golpe para tomar o poder.
Durou poucos dias.

LF - Que opinião o senhor tinha sobre Prestes?

FABRÍCIO SOARES - O Prestes foi uma figura lendária.
Num julgamento isento, ninguém podia ser contra Prestes
como um líder popular. Ele se tornou comunista em Buenos
Aires, depois de 30, e só então passou a haver resistência ao
nome dele. Mas aí já se tratava do velho problema - capita-
lismo versus socialismo.

SB - Quando o senhor passou a se interessar por essas ques-
tões?

FABRÍCIO SOARES - Eu comecei a estudar o tema já
depois de formado. A pessoa pode tornar-se socialista por
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vários motivos. Há os de ordem moral: você vê a miséria e a
abundância, vê os contrastes, e isso o ofende moralmente.
Há motivos de ordem emocional: na última guerra, muita
gente passou a simpatizar com a União Soviética e o comu-
nismo, porque eram os comunistas que estavam combaten-
do o nazismo. E há motivos de ordem intelectual: você co-
meça a estudar, a conceber soluções para os problemas so-
ciais e vê que o capitalismo não oferece saída para o país
pobre. A solução, ainda que difícil, demorada, só pode ser
socialista.

Quando era deputado, comecei a ter atritos dessa natureza
dentro da Bancada da UDN, porque me colocava ao lado
das causas populares, muitas vezes contrariando os compa-
nheiros. Fiquei isolado. Fui o último deputado a: ser líder
da bancada. Esses conflitos me levaram, cada vez mais, ao
estudo do socialismo. Quanto mais lia, mais me convencia.
Não via meios de um país superar o subdesenvolvimento
em um sistema capitalista.

LF - Voltando um pouco a sua época de estudante, só para
ficar claro como se deu sua formação política: que tipo de
leituras o senhor fazia? Jornais, livros ...

FABRÍCIO SOARES - Eu lia O Jornal e o Correio da Ma-
nhã, que meu pai assinava. Lia com freqüência tratadistas
que escreviam sobre a democracia capitalista: igualdade,
liberdade, fraternidade, democracia formal... Na época, ha-
via um político e doutrinador italiano, Nitti, que tinha muito
prestígio nesse setor. Guardo até hoje anotações de leituras
que fiz na época.

Eu tinha a formação resultante dessas leituras, uma forma-
- ção liberal. Com o tempo, integrando-me mais na política,
vivendo a vida partidária, comecei a descobrir novas pers-
pectivas para a atividade política.

SB - Do bernardismo o senhor se lembra?
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FABRÍCIO SOARES - Eu estudava Direito, quando Artur
Bernardes voltou da Europa, para onde fora exilado por
Getúlio Vargas. E, como exilado, era esperado em Belo
Horizonte com muita festa. Eu não era bernardista, apenas
fui na onda: Bernardes ia chegar, eu era estudante e me
interessava por política. Fomos recebê-lo na Estação Cen-
tral do Brasil. Ele chegou de trem do Rio de Janeiro e foi
levado em passeata até o Grande Hotel, na Rua da Bahia.
Havia uma multidão muito grande. Éramos quatro ou cin-
co estudantes, seguindo o cortejo. Começaram os discur-
sos. Discursos, discursos, o sol muito quente, cansaço, en-
fado. Estávamos muito perto do palanque onde ele falava e
não conseguíamos ir embora: a multidão era muito com-
pacta. Então um dos colegas fingiu desfalecer, foi carrega-
do, a multidão se abriu e nós caímos fora, livrando-nos do
aperto em que estávamos.

2 CAPÍTULO

SB - Nós gostaríamos de conhecer mais da vida do senhor
antes de se tornar deputado. Por exemplo: seu primeiro
casamento, seu início de carreira como advogado ...

FABRÍCIO SOARES - Eu me casei pela primeira vez em
1941. Minha primeira mulher se chamava Lúcia. Nessa
época, eu advogava no interior, morava em hotel e levava
uma vida difícil. Tinha uma advocacia muito trabalhosa,
principalmente em Goiás. Viagens de automóvel, estradas
e~buracadas e muita poeira. A região era muito violenta.

lOTriângulo, o rio Paranaíba separa Goiás de Minas. Os
bandidos goianos praticavam seus crimes, atravessavam o
Paranaíba e a polícia goiana não podia perseguí-los em Mi-
nas. ?erais. Os mineiros faziam o mesmo: passavam para
GOlas. As duas margens do rio eram infestadas de jagun-
ços, assassinos, homicidas. Numa região como essa, as via-
gens eram de muito risco.

SB - Como o senhor foi parar nessa região?
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FABRÍCIO SOARES - Eu me formei e fui advogar em
Piui. Tinha 22 anos e muito pouco juízo. Tendo chegado a
minha terra, recém-formado, abri minha banca de advoca-
cia, sem nenhuma experiência, sem nenhuma prática ... e
entrei logo em atrito com o juiz de direito! Imagine que
falta de juízo: advogado jovem, recém-formado, entrar
em atrito com o juiz.

O juiz de direito devia ser uma pessoa boa, tolerante, mais
velha, mas eu não entendia assim. Ele era diretor da Escola
ormal da cidade e, nessa condição, se apossou de nosso

campo de futebol. Eu era presidente do clube a que o cam-
po pertencia. Resolvi comprar a briga. Fiz uma subscrição
entre amigos e consegui dinheiro para cercar o terreno:
queria deixar bem clara a nossa posse. Quando o pedreiro
começou a derrubar o alicerce do muro em ruínas, o juiz
embargou a obra. Estou em casa, dez horas da manhã, che-
ga o pedreiro e me avisa: "Olha, o Dr. Fulano embargou a
obra". Vou lá e eu mesmo derrubo o muro velho e mando
fazer o novo. Não preciso dizer que o juiz tornou-se meu
inimigo e, para piorar a situação, herdei a inimizade dos
amigos dele, que passaram a me hostilizar.

A polícia, por sua vez, para ser agradável ao juiz, entrou na
briga. essa época, num gesto infeliz, comprei um auto-
móvel. Eu não tinha carteira de motorista, mas dirigia as-
sim mesmo. Um dia, o soldado encarregado do policiamen-
to do trânsito fez sinal para eu parar: não obedeci. Num
domingo de manhã, saí de casa no automóvel. Eram dez
horas, acabava a missa, praça cheia, o destacamento policial
fez um círculo à minha frente, para me fazer parar. Toquei
o automóvel para cima dos soldados. Quando cheguei em
casa, encontrei minha mãe chorando. Meu pai, apavorado,
me advertiu: "Eles vão matar você ..." Respondi:" Tão,não
vão, porque vou me mudar". Na semana seguinte, parti.

Era carnaval. Pedi emprestados a um tio dois contos de
réis, tomei o automóvel e saí, à procura de uma cidade para
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morar. Passei o carnaval em Passos. De Passos fui a São
Sebastião do Paraíso. Não gostei. Tomei o trem da Mogiana
e cheguei a Uberaba - cidade aristocrática, ambiente fe-
chado... ão conhecia ninguém. Estava parado na porta do
hotel, estacionou um carro à minha frente. O motorista, um
rapazinho muito simpático, puxou conversa: "O senhor de
onde é? O que faz aqui?". Respondi que pensava advogar
no foro local. "Sou motorista em Uberlândia. Não fica aq ui
não, doutor. Isto aqui é um lugar difícil, uma cidade muito
fechada. Vamos para Uberlândia: é uma cidade muito me-
Ihor". Fiz a mala e saí com ele. Esqueci meu chapéu no
hotel de Uberaba e nunca mais voltei para buscá-lo ...

Cheguei a Uberlândia no dia 3 de março de 1939 (aniversá-
rio de Silvinha; mas nesse tempo eu não a conhecia). Ti-
nha quinhentos mil réis no bolso. Depositei trezentos mil
no banco e fiquei com duzentos. Dei cem como entrada na
compra de móveis de escritório. Sobraram-me cem.

Gostei de Uberlândia; comecei a advogar. Foi lá que es-
treei no júri. Um amigo jornalista noticiou que eu tinha
estreado no júri com grande êxito, tendo sido homenagea-
do com um jantar. Tudo mentira. Sua intenção era me
ajudar.

Advoguei em Uberlândia, Tupaciguara, Monte Alegre,
Ituiutaba, depois passei para Goiás: Itumbiara, Buriti Ale-
gre, Morrinhos, Corumbaíba, Goiânia. Partia sempre de
berlândia ou Tupaciguara.

Advogava principalmente na área cível; a criminal era ape-
nas uma opção. Em 1942, fiz meu último júri, em
Tupaciguara. Defendi cinco réus, todos absolvidos. A ad-
Vocacia criminal é muito onerosa. Só pobre pratica crime. E
pobre não pode pagar.

ma vez, em Tupaciguara, fui à cadeia e vi lá um pobre
mofando na prisão. Ele me contou que tinha feito um pe-
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queno furto, fora preso e abandonado ali havia mais de mês.
Requeri um habeas-corpus para ele. Quase fui linchado na
cidade porque tirara um ladrão da cadeia! O homicídio dava
prestígio à pessoa; já o furto era um vilipêndio do qual ela
nunca mais conseguia se livrar.

Vou contar um episódio dessa época.

Certa vez, em Corumbaíba, mataram um farmacêutico, so-
brinho do Nélson Hungriaz5• Eu estava em casa, quando
chegou um fazendeiro meu amigo, Chiquinho: "Olha, dou-
tor, houve um crime em Corumbaíba, e estão me atribuin-
do a autoria. O senhor fica de sobreaviso, posso ser preso.
Tesse caso, o senhor trata de me defender".

Passaram-se uns dias, um parente desse amigo me procu-
rou: "Doutor, o Chiquinho tá preso. Está no hotel. Veio
uma patrulha de Goiás e o prendeu. Ele está chamando o
senhor". No hotel, estavam um capitão da polícia - preto,
alto, forte, jantando em companhia de três policiais civis, e,
numa mesa ao lado, o preso. Apresentei-me: "Capitão, o
senhor prendeu o Francisco; sou advogado dele. Os senho-
res têm fama de muito violentos em Goiás. Então lhe peço
permissão para que (já tinha ido com o médico) o Dr. Raul
faça um exame para provar que ele não tem qualquer luxação
ou ferimento. Se ele sofrer alguma violência, os senhores
serão responsáveis". O hotel estava cheio de gente, curio-
sos. Minha advertência provocou um mal-estar muito gran-
de. O capitão se assustou, mas não podia recusar o pedido.
"O senhor pode fazer o exame". O médico entrou com o
preso no quarto, examinou-o e me entregou o atestado. O
preso estava em perfeitas condições físicas, sem nenhum
sinal de violência. Nessa noite, seguiram para Corumbaíba
a escolta policial e o preso.

Tamanhã seguinte, fui a Corumbaíba e requeri um habeas-
corpus. Era uma sexta-feira. Havia lá um rábula, chamado
Aranha: "Aranha, você entra com esse habeas-corpus para
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mim". Mas, naquela época, quando alguém era preso a
mandado de um chefe de polícia, só o Tribunal de Justiça
podia processar pedido de habeas-corpus. Era comum, por
isso, a escolta fugir com o preso. Prevendo isso, fui para
Goiânia, supondo que o preso seria levado para lá.

Em Goiânia, no sábado, depois do almoço, fui à Chefia de
Polícia, à procura do delegado de plantão: "Quero falar com
o preso Fulano de tal" - dei um nome suposto. "O senhor
pode entrar". Estavam na cela vários presos. Quando o Fran-
cisco me viu na porta, veio ao meu encontro. Avisei-o: "Vim
aqui defender você, fique tranqüilo, não há problema".
Nessa hora, chega o delegado e faz o maior barulho: "Esse
preso está incomunicável, o senhor não pode falar com ele".
"Eu ignorava", respondi. "Vamos fazer um acerto. Ele está
incomunicável. Se o senhor não disser nada, eu também
não digo, e ninguém fica sabendo".

Fui ao Tribunal e requeri um habeas-corpus, mas o Tribunal
só iria se reunir na semana seguinte. Fiquei no hotel, aguar-
dando. Durante esse tempo, sofri muita pressão policial.

Havia, em Goiânia, um policial famoso, violento - chama-
va-se Aristóteles. (Eu tinha conhecido na minha terra um
jagunço chamado Leibnitz. Você vê como os filósofos in-
fluíram até nessa área). O Aristóteles me dizia: "Doutor,
desiste disso. Esse é um crime político, o Governo está in-
teressado no caso". Mas eu ia levando, enrolando. No dia
do julgamento, fui à Câmara Criminal, fiz a defesa oral, o
Tribunal concedeu o habeas-corpus. Na secretaria do Tribu-
nal pedi a ordem em duas vias. Lá pelas cinco horas da
tarde, quando cheguei à Chefia de Polícia, para libertar o
preso, tinham fugido com ele ...

Em Caldas Novas, que era o foro do crime, o juiz de direi-
to, um colega de turma, não se encontrava na cidade. Segui
para Corumbaíba. Lá, escondi o carro, para a polícia não
saber da minha presença, e convoquei um irmão do preso:
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"Você fica em frente à cadeia. Na hora em que chegarem
com o Chiquinho, você me avisa no hotel". Ao juiz de di-
reito, com quem me dava muito bem, uma excelente pes-
soa, avisei: "Doutor, tenho um habeas-corpus para o Fran-
cisco. A escolta policial tirou-o de Goiânia, é possível que
ela apareça aqui e, provavelmente, não vai me entregar o
prisioneiro. Vou precisar que o senhor me ajude".

o hotel, três horas da manhã, a cidade sem luz, batem à
janela do meu quarto: era o irmão do preso - "Doutor, Fran-
cisco chegou". O hotel ficava numa praça e a cadeia, numa
rua paralela. Quando me dirigia para a cadeia, vi o farol do
automóvel bater na parede da rua por onde eu andava. O
automóvel passou na minha frente: o motorista, o capitão e
os três policiais dirigiam-se para o mesmo hotel em que eu
estava hospedado (era o único hotel da cidade). Chegamos
juntos. Quando o capitão me viu, foi logo dizendo: "Eu
queria ver o demônio, e não queria ver o senhor". Mantive-
me calmo: "Capitão, infelizmente, eu estou na sua frente e
tenho aqui uma ordem de habeas-corpus para o senhor soltar
o preso". Ele leu a ordem ... e rasgou o documento! "Só
obedeço ao chefe de polícia". Saí correndo para a casa do
juiz. Bati na janela e chamei: "Doutor, o preso chegou, ras-
garam a ordem de habeas-corpus, está aqui a segunda via,
para o senhor me ajudar". Quando ia voltando para a ca-
deia, encontrei novamente a escolta - iam fugir com o pre-
so para Araguari. Eu me pus na frente do carro. A rua era
estreita, eu impedia a passagem. (Vejam vocês a falta de
juízo de um advogado jovem!). O carro parou, porque eles
não podiam passar em cima de mim. O Aristóteles desceu
e veio ao meu encontro. Pensei que ele fosse me agredir.
Felizmente, nesse momento o juiz chegou, com a ordem
de habeas-corpus na mão: "Capitão, eu tenho aqui uma or-
dem de habeas-corpus para o Francisco, expedida pelo Tri-
bunal. O senhor me entregue o preso". O capitão: "Para o
senhor, eu entrego. Pra esse advogadinho aí, não entregaria
nunca". E, depois, dirigindo-se a mim: "Quando eu pren-
di o sr. Francisco, o senhor mandou fazer um exame nele.
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O senhor leve o preso amanhã, às oito horas, na delegacia,
porque eu quero mandar fazer outro exame, senão depois,
na viagem, pode acontecer qualquer coisa, e os senhores
vão dizer que nós é que praticamos violência".

Voltamos para o hotel. Dali a pouco, chegam os três polici-
ais da escolta. Um deles, completamente embriagado, per-
guntou pelo meu motorista, que era conhecido dele. Per-
guntei por quê. Ele, sacando um punhal: "Quero matar
aquele desgraçado". Respondi: "Olha, se o problema é de
vocês, acerte com ele. Ele está naquele bar da entrada da
cidade". O motorista ouvia a conversa do quarto, onde ten-
tava dormir. Levantou-se depressa e fugiu. Ficou me espe-
rando fora da cidade.

Às oito horas, na delegacia local, fizeram o exame no
Chiquinho e o capitão nos liberou. Eu estava doido para
sair de Goiás, pois achava que eles iam me tomar o preso
no caminho. A Ponte Afonso Pena, sobre o Paranaíba, liga
Goiás a Minas. Eu queria passar por ela o mais rápido pos-
sível. No meio do caminho, encontramos uma boiada, o
que era muito comum no Triângulo, naquela época. Quan-
do você encontra uma boiada de frente, é fácil: você vai
buzinando, e os animais dão passagem. Mas, se você pega
uma boiada por trás, é a maior luta: tem que ir um cavaleiro
na frente, afastando os bois para você passar. É um trabalho
demorado. Vocês não imaginam a angústia com que vence-
mos aquela etapa. Somente depois da Ponte Afonso Pena,
sentimos segurança.

O processo encerrou-se com esse habeas-corpus.

Este foi um episódio em minha longa carreira profissional.

SB - O senhor advogou em Belo Horizonte?

FABRÍCIO SOARES - Advoguei muito tempo: de 1945
até ontem ...

LF - E por que o senhor saiu do Triângulo?
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Cheguei aqui efui logo à Ordem dos
Advogados, que era um núcleo de oposição.
Abri um escritório e comecei a advogar.
Depois, fui convidado por Pedro Aleixo e
Mílton Campos para trabalhar no

escritório deles. Trabalhei com eles de 1945
até 1958, quando briguei com a UDN,
renunciei ao mandato e me mudei para

São Paulo.
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FABRÍCIO SOARES - Política. Em 45, começou o movi-
mento contra o Estado Novo. Cheguei a colaborar na im-
prensa de Uberlândia, a favor da redemocratização, mas o
ambiente lá não oferecia muitas oportunidades para um
movimento de rua. Então, vim para Belo Horizonte, fazer
política.

Cheguei aqui e fui logo à Ordem dos Advogados, que era
um núcleo de oposição. Abri um escritório e comecei a ad-
vogar. Depois, fui convidado por Pedro Aleixo26 e Mílton
Campos27 para trabalhar no escritório deles. Trabalhei com
eles de 1945 até 1958, quando briguei com a UDN, renun-
ciei ao mandato e me mudei para São Paulo.

SB - Como o senhor, um jovem advogado, recebeu a notí-
cia do golpe de 1937?

FABRÍCIO SOARES - Quando aconteceu o golpe de 37,
estávamos em plena campanha política para a Presidência
da República. Havia três candidatos: José Américo de
Almeida, Armando de Sales Oliveira, governador de São
Paulo, e Plínio Salgado, candidato dos integralistas. Nessa
época, eu advogava em minha terra e, interessado em polí-
tica, como sempre, comecei a me informar, para tomar par-
tido. Como o José Américo fora lançado pelo Benedito
Valadares28, sua candidatura ganhou coloração de
situacionismo: fiquei com Armando de Sales Oliveira. Vim
a Belo Horizonte e me entendi com Abílio Machado, que
era deputado estadual e dirigia a campanha do Armando
Sales em Minas Gerais. Coloquei-me a sua disposição para
fazer a campanha eleitoral em minha região. Depois, fui
com ele ao Rio de Janeiro, onde ele me apresentou a Antô-
nio Carlos, mentor máximo da campanha do Armando Sales
em Minas Gerais.

Antônio Carlos era uma figura encantadora. Ele seduzia as
pessoas, e eu era muito jovem. Ao fim de uma longa con-
versa, ele me convidou para ser o representante da UDB
no Sudoeste de Minas. Ele me encheu de vento: "Você é
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um jovem político, tem um grande futuro, você vai para
aquela região, como nosso representante, o que você fizer
lá está feito".

Em seguida, encontrei-me com Armando Sales, na casa do
Dario de Almeida Magalhães29, em Ipanema.

Voltei para minha terra, disposto a fazer tudo pela campa-
nha. Comecei imediatamente a fundar diretórios da UDB,
lançamos jornal- as providências preliminares de todo pleito
eleitoral- e, de imediato, iniciamos uma campanha em gran-
de escala. Alugamos o segundo pavimento de um sobrado
na cidade, arranjamos um anúncio luminoso - União De-
mocrática Brasileira - e fizemos a inauguração em grande
estilo. Fizemos muita despesa, gastamos dinheiro com trans-
porte e instalação de diretórios.

Quando estávamos no auge da campanha, surgiu o boato
de que Getúlio Vargas iria dar um golpe. Entrei em contato
com Abílio Machado, em Belo Horizonte, e ele contestou a
versão: não, não haveria golpe, e a ordem do Armando Sales
era: "Para a frente, continuar a campanha". Assim, quando
o golpe de 37 veio, estávamos em plena campanha. Para
mim, foi uma completa surpresa. Em minha ingenuidade,
acreditava que o período dos golpes militares estava supe-
rado no País, pertencia ao passado. O golpe foi
traumatizante, principalmente para mim, muito jovem, sem
experiência, iniciando a atividade política fora da Escola
de Direito.

Encerrando nossas atividades, demos um balanço no espó-
lio, e verifiquei que eu devia uma quantia enorme. Devia
em várias casas comerciais e a várias pessoas.

SB - Dívidas pessoais?

FABRÍCIO SOARES - Dívidas pessoais, que eu assumi-
ra, autorizado pelo Antônio Carlos. Então, escrevi ao Abílio
rvlachado, dizendo que, obviamente, não tínhamos mais
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condições de prosseguir na campanha e que havia esse pro-
blema de ordem financeira. Ele me respondeu que esta-
vam vendendo a Rádio Guarani, que pertencia à campa-
nha do Armando Sales, e que, do produto da venda, todos
os companheiros receberiam uma parte para saldar seus
débitos. Desnecessário acrescentar que nunca recebi nada.
Fiquei arruinado.

Eu me mudei para o Triângulo em 1939. Durante vários
anos, de Uberlândia, onde eu morava, mandei dinheiro para
pagar as despesas da campanha eleitoral em Piui. Foi a pri-
meira experiência que eu tive de campanha política fora da
Escola de Direito.

SB - De que forma e em que medida o Estado Novo teve
reflexo na política local? Como o senhor acha que o cidadão
comum, o homem do interior, percebeu o Estado Novo?

FABRÍCIO SOARES - Naquele tempo, o grau de
politização era menor do que o de hoje. Como hoje, o
desprestígio do Poder Legislativo era grande. Dizia
Maquiavel que a gente sempre recebe bem um líder novo,
se imagina que vai melhorar. Foi o que aconteceu. A vida
continuou praticamente a mesma. Apenas deixaram de fun-
cionar as Câmaras Municipais, que tinham pouca influên-
cia local. O Executivo, que era exercido pelos prefeitos,
continuou em suas funções. No interior, onde eu morava, o
golpe foi mais um eco do que uma influência direta.

LF - O senhor disse que havia, na época, um desprestígio
do Legislativo. Qual a razão desse desprestígio?

FABRÍCIO SOARES - Principalmente, a ausência de atu-
ação do Poder na área política e a pouca representatividade
dos eleitos. Havia a cúpula que concorria às eleições e rece-
bia a votação decorrente da simples candidatura de cada
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um. Era o velho PRl\tI e, depois, outro partido fundado pelo
Getúlio, o Partido Progressista.

SB - Quais as implicações do novo regime na sua atuação
profissional?

FABRÍCIO SOARES - Eu era um profissional recém-for-
mado, pobre, cheio de dívidas. O que me restava fazer era
entregar-me completamente ao trabalho. Apesar disso, não
deixava de me interessar por política. Lia sempre jornais,
procurava conversar. Mas, na situação financeira em que
estava, apenas seguia os fatos e mantinha-me, como os com-
panheiros, à margem da política. Não tínhamos nem área
para atuar.

Realmente, a política não era mais assunto nem de rodas.
Havia uma espécie de anestesia, todo mundo ausente, o
Estado Novo vencedor, o DIp30 em funcionamento acele-
rado ... Foi assim até o início da década de 40, quando en-
trei em contato com alguns advogados de Uberlândia e,
com eles, comecei a escrever artigos em jornais, a falar de
liberdade.

SB - Quais eram as lideranças dessa campanha no Triângulo?

FABRÍCIO SOARES - Em Uberlândia, era o ]aci de As-
sis, um advogado que fizera política em Goiás durante muito
tempo e que tinha certa liderança na região. Era um mora-
dor antigo na cidade, advogado de influência, bem mais
velho do que nós. Foi dele a idéia de iniciarmos essa campa-
nha pela imprensa.

SB - A censura não interferia na publicação desses artigos?

FABRÍCIO SOARES - Não, porque eram artigos leves,
apenas insinuando os problemas políticos. Se pretendêsse-
mos enfrentar o situacionismo, não conseguiríamos publi-
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cação e correríamos riscos sem conta. Lembro-me de um
artigo em que eu, ainda inexperiente em jornalismo, usava
aquele velho chavão da liberdade como a árvore recém-nas-
cida que tinha que crescer, que tinha que ser regada para
florescer ... Isso, até 1945.

Em 43 viera o Manifesto dos Mineiros. Eu não via condi-
ções de, ficando na região onde estava, ter maior atuação
política. Mudei-me para Belo Horizonte e me pus em con-
tato com os signatários do manifesto, com os que iriam li-
derar a oposição ao Estado Novo. Começou um novo pe-
ríodo na minha vida política.

3 CAPÍTULO

SB - Sua opção pela política: quais foram as influências -
da família, de amigos, de colegas de escola - que o levaram
a escolher esse caminho?

FABRÍCIO SOARES - Minha militância política foi, de cer-
ta forma, uma continuação de minha atividade na Escola de
Direito. Na Escola de Direito, como nas Faculdades de Direi-
to em geral, a atividade política é intensa. O simples fato de
alguém optar pela carreira jurídica já é um sinal de interesse
pela vida pública. Quando estudante, cumpri mandato no grê-
mio da Escola de Direito e no Diretório Central dos Estudan-
tes. Desde essa época, eu já sentia interesse pela política, lia
ciência política, conhecia alguma coisa do socialismo, de
Engels, de Lenin. Depois do golpe de 1937, fiquei ausente
da vida pública, mas nunca me desinteressei da política.

SB - Bom, o senhor chegou a Belo Horizonte, montou um
escritório ...

FABRÍCIO SOARES - Montei escritório, comecei a traba-
lhar e logo procurei a liderança do movimento contra o Es-
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Quando vim para Belo Horizonte, minhas
convicções eram as de um liberal. À
medida, porém, que passei a uma
atividade mais intensa, e depois, no
exercício do meu mandato de deputado,
verifiquei que havia muito de ilusão nas
minhas concepções. 111inhas idéias não
tinham condições de se concretizarem. O
liberalismo não era uma solução para as

questões sociais.
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tado Novo. Passei a freqüentar as reuniões da Ordem dos
dvogados do Brasil, em que o problema da luta pela legali-

dade, como então se chamava, estava sempre na ordem do
dia. Apresentei-me e me integrei ao movimento. Conti-
nuei a advogar, fazendo política, debates, comícios. Tínha-
mos uma rádio clandestina, chamada Rádio Liberdade.

B - Da Ordem?

FABRÍCIO SOARES - Não, da oposição ao Estado Novo,
que compreendia grande número de advogados pertencen-
tes à Ordem, inclusive da direção.

SB - Como se deu o convite para trabalhar com Mílton
Campos e Pedro Aleixo?

FABRÍCIO SOARES - Eu tinha um escritório particular,
só meu. E, trabalhando, ganhando dinheiro, gastando di-
nheiro, interessado na profissão, interessado na política,
levava uma vida sem nada de extraordinário. Um belo dia,
fui convocado pelo Dr. Pedro Aleixo, que eu já vira nas
reuniões da Ordem dos Advogados, mas a quem não co-
nhecia pessoalmente. Não tive a menor idéia de qual po-
deria ser a razão desse encontro. Era um convite para parti-
cipar do escritório deles - Pedro Aleixo, Mílton Campos,
João Evangelista Pinheiro3! e Hélio Hermeto: um grande
escritório. Para mim, advogado modesto, esse oferecimen-
to tinha muita importância. Passei a trabalhar no escritório
e ali fiquei durante onze anos.

SB - 1 Tesse escritório, provavelmente, havia muita discus-
são política ...

FABRÍCIO SOARES - Ah, sem dúvida! O escritório era
um foco de política. Lembro-me de políticos que o visita-
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vam sem qualquer motivo de ordem profissional: Jorge
Amado, egrão de Lima32• O escritório era realmente um
foco de política. Chegou uma hora em que a política tor-
nou-se nossa principal ocupação. A advocacia era apenas
um meio de subsistência.

SB - Gostaríamos que o senhor nos falasse das concepções
ideológicas que nortearam sua atividade política: leituras,
correntes de pensamento ...

FABRÍCIO SOARES - Minha atividade política, como
disse, começou cedo, em razão do curso de Direito. Sou
originário de uma família de classe média, tinha muito con-
tato com o povo, com as bases. Comecei como liberal. Inte-
ressava-me pelo que acontecia no País, lia jornal desde
menino.

SB - Jornais locais?

FABRÍCIO SOARES - Não. Meu pai assinava jornais do
Rio; primeiro, O Jornal, depois, o Correio da Manhã. O jor-
nallocal apareceu mais tarde. Acredito que a leitura de jor-
nais tenha aumentado meu interesse pelas coisas que
aconte-ciam fora de casa, fora da terra.

Quando vim para Belo Horizonte, minhas convicções eram as
de um liberal: tinha fé na democracia formal, imaginava que
as eleições resolveriam os problemas nacionais, que o cami-
nho pacífico era o único meio para que as classes populares
melhorassem sua situação. À medida, porém, que passei a
uma atividade mais intensa e, depois, no exercício do meu
mandato de deputado, verifiquei que havia muito de ilusão
em minhas concepções, que minhas idéias não tinham condi-
ções de se concretizarem na prática, que o liberalismo não era
uma solução para as questões sociais, ficava apenas no
discurso. Na prática, o que havia era, ou uma negação do li-
beralismo, ou uma deturpação das idéias liberais.
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Sentindo a ineficácia das soluções propostas pelo liberalis-
mo, comecei a ler sobre o integralismo, sobre o socialismo
e, à medida que lia, ampliavam-se meus horizontes. Eu
principiava a ver além daquela linha que havia norteado
minha atividade até então. E, por acaso, caíram em minhas
mãos alguns livros de divulgação marxista.

SB - Isso, em que época?

FABRÍCIO SOARES - Durante meu primeiro mandato
de deputado. Na biblioteca de meu pai, havia um livro de
Engels, Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, que li
quando ainda estudante. Esse livro foi um ponto de refe-
rência, um sinal de que, além das idéias liberais que eu
advogava e conhecia, havia outras soluções. Com essa insa-
tisfação pelas soluções liberais, mais eu lia sobre socialismo,
socialismo utópico, socialismo científico, soluções econô-
micas, classes sociais, dialética e, quanto mais lia, mais mi-
nhas convicções se solidificavam. Cheguei assim à conclu-
são de que os problemas sociais de um país subdesenvolvi-
do só teriam solução com uma nova forma de governo, funda-
da em nova doutrina. As soluções liberais não tinham con-
dições de superar os problemas do subdesenvolvimento.

Desse modo, aprofundei-me nos estudos e leituras. E
comecei a participar de debates. Fiz vários debates no
rádio, fui para a praça pública, para os comícios e, mais
tarde, já no segundo mandato, como aquelas áreas de
atividade já não me contentassem, voltei minha atenção
para os sindicatos.

SB - Vem dessa época seu interesse pelo movimento
sindical?

FABRÍCIO SOARES - Sim. Não havia organização popu-
I~r,e.não há condição de luta sem organização. O setor sin-
dIcalIzado era o operário. Decidi partir para os sindicatos.

Quando, depois de uma reflexão demorada, tomei essa re-
SOlução,fui a uma reunião sindical, na Avenida Paraná. Presi-
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dia a reunião o Ilacir Pereira Lima33, meu colega de Assem-
bléia. Quando apareci, foi aquele mal-estar. Deputado da
UDN numa reunião sindical, certamente supunham que
eu fosse um espião da classe dirigente ...

Sentei-me num canto e assisti a toda a reunião. O Ilacir,
com quem eu me dava bem, não tomou conhecimento de
minha presença, apesar de eu exercer um mandato popu-
lar. Mas essa frieza não me desanimou. Continuei a me in-
teressar pelos sindicatos, a conversar com sindicalistas, a
debater com eles. Dentro de pouco tempo, eu era advoga-
do do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima.

Aconteceu assim: o-Wilson Vidigal, advogado dos mineiros
de Nova Lima, entrou de licença, e o José Nilo do Rosário,
presidente do sindicato, procurou-me na Assembléia e me
perguntou se eu queria ser advogado deles. Aceitei. Com-
binamos uma remuneração módica, simbólica, porque eu
não tinha o sindicato como atividade profissional. Com isso,
passei a viver o dia-a-dia dos mineiros.

Durante vários meses, uma vez por semana, tomava o ôni-
bus em Belo Horizonte - estrada de terra! -, ia a Nova Lima,
atendia aos sindicalizados e voltava. Quando o Wilson
Vidigal reassumiu, cessaram minhas funções.

Desnecessário dizer que o fato de eu ser advogado do sin-
dicato, sendo deputado da UDN, despertou muito ciúme
no PTB. Mais tarde, o José Nilo do Rosário contou-me que
os deputados do PTB reclamaram por ele ter contratado
como advogado do Sindicato um deputado da UDN.

SB - Vamos nos aprofundar nisso mais à frente. Agora, gos-
taria de voltar ao período em que o senhor trabalhava no
escritório de Pedro Aleixo e Mílton Campos e atuava politi-
camente. Quem eram e como eram as principais lideranças
do movimento de redemocratização?

FABRÍCIO SOARES - A cúpula, a liderança da UDN era
constituída por 99% de advogados, de bacharéis, todos de
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formação liberal. Pessoas que não haviam concordado com
o Estado Novo.

O Pedro Aleixo, na ocasião do golpe de 10de novembro, era
presidente da Câmara dos Deputados. Mandou um tele-
grama - é um fato conhecido - de Juiz de Fora para Getú-
lio, protestando contra o golpe, e veio para Belo Horizonte,
onde passou a exercer sua profissão.

As principais lideranças, todos advogados, eram Pedro
Aleixo, Mílton Campos, João Franzen de Lima, Augusto
Couto e mais alguns outros. Da liderança da UDN, apenas
o Gabriel Passos34 havia colaborado com o Estado Novo.
Fora procurador-geral da República.

SB - Até 1945 ...

FABRÍCIO SOARES - Até 45. Por causa disso, tive alguns
atritos com o Gabriel, dentro da UDN. Quando ele foi can-
didato a governador do Estado, numa reunião do Diretório
da UDN, do qual eu participava como deputado, opus-me
frontalmente a sua candidatura.

SB - Ele concorreu com Juscelino, na sucessão de Mílton
Campos.

FABRÍCIO SOARES - Certo. Ele e Juscelino eram
concunhados. Na reunião do diretório, em que foi lançada a
candidatura dele, fui a única voz discordante. Isso criou um
ambiente tenso entre nós. Ele nunca me perdoou esse fato.

SB - Voltando ao golpe de 37. Sabe-se que Getúlio, pre-v:nd? o golpe, articulou a saída de Antônio Carlos da presi-
dencla da Câmara, substituindo-o por Pedro Aleixo. O se-
nhor, na época, ficou sabendo dessas articulações?

FABRÍCIO SOARES - Conversei, certa vez, com o Pedro
Aleixo sobre esse ponto. Contei-lhe que havia uma versão

67



de que ele traíra os interesses de Minas, substituindo An-
tônio Carlos, porque interessaria ao situacionismo mineiro
que Antônio Carlos continuasse. Pedro Aleixo deu-me a
seguinte explicação: quando Getúlio vetou a reeleição do
Antônio Carlos para presidente da Câmara, ficou acertado
que ele não seria reconduzido, pois não tinha qualquer pos-
sibilidade de se eleger contra a posição de Getúlio. Então,
o próprio Antônio Carlos teria chamado Pedro Aleixo e dito
o seguinte: já que eu não posso me reeleger, você deve
aceitar, porque assim a presidência da Câmara dos Deputa-
dos não sai de Minas Gerais. Foi essa a versão que o Pedro
Aleixo me deu.

SB - O senhor se lembra de como repercutiram na socieda-
de alguns fatos desse período, como, por exemplo, a cons-
trução do conjunto da Pampulha?

FABRÍCIO SOARES - Nessa ocasião, eu não morava em
Belo Horizonte: advogava no Triângulo. Eu sabia desse em-
preendimento do Juscelino pelas notícias de jornais, notí-
cias muito mais de ordem pessoal. Um pouco mais tarde,
depois de inaugurada a Pampulha, comecei a ter notícia de
fatos menores, como, por exemplo, que o equipamento de
jogo do cassino teria sido feito pela Prefeitura de Belo Ho-
rizonte, que comprou roletas, fichas, etc. Quer dizer, fatos
que, em tese, desabonariam a administração municipal.

SB - E a Segunda Guerra Mundial, que reflexos teve em
sua vida, que lembranças deixou?

FABRÍCIO SOARES - Em 1939, eu estava advogando no
Triângulo e acompanhava as notícias sobre a guerra dia a
dia. Tinha um mapa da Europa e, diariamente, ouvia a BBC
de Londres, a RCA Victor de Nova York, a Rádio Europa
Central da Alemanha e, depois, a Rádio Difusora de Tó-
quio. Toda noite ouvia as notícias e acompanhava pelo mapa
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o avanço das forças nazistas. Assim, estava a par de tudo, a
par de pormenores.

No interior, a guerra era objeto apenas de comentários. Havia
os que eram a favor da Alemanha, havia os que eram con-
tra. Evidentemente, o meu grupo todo era contra a Alema-
nha - éramos antinazistas.

Eu me lembro da minha perplexidade quando Hitler inva-
diu a Áustria. Foi mais ou menos o que aconteceu na época
do golpe de 37: eu pensava que não haveria mais isso, que
a história já estava numa etapa muito posterior a essas inva-
sões de um país pelo outro. Quando houve a invasão da
Áustria e o assassinato do Dollfuss, eu me assustei muito.
Depois, com a sucessão dos fatos, a invasão da
Tchecoslováquia, a invasão da Polônia, o início da guerra,
comecei a tomar consciência de uma situação internacio-
nal, que era grave e cuja estabilidade era muito mais precá-
ria do que se imaginava.

Nas memórias de Churchill - cinco ou seis volumes enor-
mes - ele descreve a guerra durante todo o tempo em que
foi primeiro-ministro. Num dos volumes, ele escreveu:
"Desembarcou na Itália a Força Expedicionária Brasilei-
ra". Essa frase é a única referência que ele faz à FEB. Não
há mais nem uma palavra a respeito.

SB - Com a entrada do Brasil na guerra, aumentaram as
manifestações contrárias ao Estado Novo. Por exemplo, no
Rio de Janeiro, em 1942, houve uma manifestação da UNps
contra o fascismo. Existiu algum ato dessa natureza em
Minas, patrocinado pelos estudantes?

FABRÍCIO SOARES - Que eu lembre, não. Mas quero
registrar que, à época, não era mais estudante; eu advogava
no Triângulo. De modo que não sou a melhor fonte para
informar sobre isso.

SB - O senhor se lembra da atuação da Sociedade Amigos
da América em Minas?
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FABRÍCIO SOARES - Lembro-me. Se não estou engana-
do, seu presidente era um militar. Parece que se fundaram
alguns órgãos em Minas, uma subsidiária da sociedade, mas
ela durou pouco, porque o Getúlio logo a fechou.

SB - É verdade. Mas em 1945 ela foi reaberta, aí já ligada à
UDN.

FABRÍCIO SOARES - Exato: ligada à UDN, como um
setor da oposição política ao Estado Novo.

SB - Paulo Pinheiro Chagas36, em depoiment037, mencio-
na a Resistência acionai, que teria existido desde 1937,
liderada por Virgílio de Melo Franc038•

FABRÍCIO SOARES - Essa resistência havia mais no Rio
de Janeiro, em torno do Virgílio, que foi um grande líder.

Quando houve a intentona de 1935, o Virgílio, com seu
próprio carro, tirou o Prestes do Rio de Janeiro. Era um
homem de grande coragem, uma pessoa séria, coerente,
tinha compostura política.

Pedro Aleixo me contou que, quando morreu o pai do
Virgílio, o Getúlio Vargas passou-lhe um telegrama, dando-
lhe pêsames. Depois, o Getúlio perdeu o pai, o General
Vargas, e o Virgílio não telegrafou ao ditador. O Getúlio se
queixou a um comensal, um político que também era ami-
go do Virgílio e que lhe levou o recado: "Olha, eu estive
com o Presidente Vargas, e ele se queixou. Quando morreu
seu pai, ele lhe telegrafou, e agora, na morte do pai dele,
você não se manifestou". Virgílio respondeu: "Mas meu
pai era o Afrânio de Melo Franc039"

LF - Em agosto de 1943, o Instituto dos Advogados do
Brasil fez uma manifestação em prol da democracia, e uma
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ala liderada por Pedro Aleixo saiu e fez uma manifestação
pública, na rua. O senhor soube disso, na época?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me da notícia. Foi o mo-
vimento inicial. Naquela época, havia censura e, mais do
que a censura oficial, havia a autocensura. A imprensa mi-
neira nunca foi de muita rebeldia. Por isso, apesar da im-
portância do fato, o noticiário foi escasso.

SB - Agora vamos falar do Manifesto dos Mineiros: sua re-
dação, articulação de assinaturas, repercussão. O senhor
participou?

FABRÍCIO SOARES - Não. Eu morava no interior. O
Manifesto dos Mineiros foi iniciativa, principalmente,
do Virgílio, do Pedro Aleixo, do Mílton Campos, do
Adauto Lúcio Cardos040 e do Dario Magalhães. O prin-
cipal redator foi o Mílton Campos.

SB - Parece que houve quatro textos ...

FABRÍCIO SOARES - É verdade. O original, o primei-
ro, foi do Mílton; depois houve outros, correções, emen-
das, até o texto final...

SB - ...que também foi de Mílton Campos.

FABRÍCIO SOARES - A última redação foi do Mílton.
Como ele era um intelectual, quando se chegava à fase de
redação, geralmente, era ele o encarregado.

O Manifesto dos Mineiros só se tornou conhecido depois
da publicação. Seus próprios autores preferiam que não
houvesse notícia a respeito, porque a repressão podia im-
pedir que ele viesse à luz.

Numa de minhas vindas a Belo Horizonte, soube que o
manifesto fora lançado. Foi quando o assinei. Como o ma-
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nifesto já fora publicado, meu nome não está entre os pri-
meiros signatários do texto. Assinei depois.

SB - Como repercutiu o manifesto?

FABRÍCIO SOARES - Se considerarmos a situação da
época - censura à imprensa, não se noticiavam fatos da opo-
sição -, a repercussão foi muito grande. Era um fato insóli-
to, uma ousadia que muitos não imaginavam possível. Tão
logo o manifesto veio à luz, teve grande repercussão, prin-
cipalmente entre os intelectuais. Tas classes populares,
menos, porque o manifesto, redigido por bacharéis, tinha
poucas condições de penetrar na massa: a linguagem é ou-
tra, o estilo é outro ...

LF - E a repressão? Parece que Pedro Aleixo perdeu o
cargo de diretor ...

FABRÍCIO SOARES - O Getúlio determinou ao Benedi-
to que tomasse iniciativas de repressão contra os princi-
pais signatários. O Mílton Campos foi exonerado do car-
go de procurador da Caixa Econômica Federal, o Pedro
Aleixo foi exonerado do de diretor do Banco Hipotecá-
rio, o Magalhães Pinto foi exonerado da presidência da
Associação Comercial41•

SB - Cândido 'aves42, parece, também foi exonerado do
Banco ...

Fabrício Soares -...Banco Comércio e Indústria. Ainda que o
Cândido aves tivesse uma atuação discreta. Banqueiro ...

SB - E o queremismo, existiu em Minas Gerais? Quais eram
suas lideranças?

FABRÍCIO SOARES - O queremismo em Minas Gerais
era constituído de um pequeno grupo. Todas as noites, no
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"pirulito" da Praça Sete, reuniam-se cinqüenta a cem pes-
soas - sempre as mesmas - e faziam pequenos comícios.
Era um discurso rudimentar, na base do elogio ao Getúlio e
do xingatório aos adversários. Uma política, menos do que
municipal, distrital. A repercussão popular era pequena, ain-
da que as bases populares getulistas fossem fortes. Mas as
bases getulistas não participavam do queremismo. Votavam
no Getúlio, defendiam o Getúlio, mas não tinham uma par-
ticipação ativa no movimento político-partidário.

Os queremistas eram, principalmente, pessoas que ocupa-
vam cargos nos institutos de aposentadorias e pensões. Eram
burocratas. Não me lembro do nome deles, mas sei que eram
burocratas, pessoas interessadas em manter o status quo do
qual eram beneficiárias, ocupando cargos bem remunera-
dos e de certo prestígio.

SB - Tancredo Neves, em um depoiment043, declarou que
não aderiu ao queremismo por ser um movimento de ins-
piração comunista.

FABRÍCIO SOARES - Não havia nada de comunista no
queremismo. Eles não tinham formação ideológica para se-
rem comunistas. Era um movimento ... uma coisa rudimen-
tar. A ideologia deles resumia-se num nome: Getúlio Vargas.

LF - O senhor acredita que eles defendessem mais inte-
resses particulares do que públicos?

FABRÍCIO SOARES - Eu não generalizaria. Havia ali ora-
dores que a gente sabia que eram burocratas dos institutos,
mas, possivelmente, também havia operário, havia gente hu-
milde.

SB -lIacir Pereira Lima e Adelchi Ziller participaram?

FABRÍCIO SOARES - Não me lembro da participação
deles.
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SB - Pelos jornais da época, tem-se a impressão de que a
campanha de redemocratização incorporou muitos elemen-
tos jovens, que posteriormente foram atraídos, principal-
mente, pela UD . Essa impressão é verdadeira?

FABRÍCIO SOARES - É verdade. Segundo se contava na
época, o grupo que liderava a oposição a Getúlio começou a
cogitar de um candidato à Presidência, mas a notícia che-
gou antes a Getúlio, que a recebeu com ceticismo. Pediu
ao chefe da Casa Militar um Almanaque do Exército, exami-
nou a relação de generais e concluiu que nenhum aceitaria
ser candidato à presidência da República contra ele. Quan-
do a oposição lançou o Brigadeiro Eduardo Gomes, Getúlio
se surpreendeu. Esperava um adversário civil, muito mais
fácil de derrotar do que um candidato pertencente às For-
ças Armadas. A candidatura do Brigadeiro facilitou a ação
da oposição e surpreendeu o situacionismo, principalmen-
te o situacionismo federal. Aí nasceu a candidatura Dutra:
para se opor a um oficial-general, eles tinham que lançar um
outro oficial-general, o ex-ministro da Guerra.

A campanha do Brigadeiro despertou um grande entusias-
mo no meio dos jovens. Era uma figura muito simpática,
austera, com um passado de heroísmo não muito comum
nas Forças Armadas.

Durante a guerra, o Brigadeiro foi nomeado comandante
das forças aéreas nacionais. Os norte-americanos tinham uma
base naval em Recife. Contava-se que o Brigadeiro, em vi-
sita a essa base, mandara arriar a bandeira norre-americana
e colocara em seu lugar a bandeira do Brasil. Pequenos fatos
como esse tocavam a opinião pública, o povo.

Mas a campanha da UDN foi um movimento extremamen-
te oneroso, muito difícil. ão tínhamos dinheiro, tudo era
feito na base do voluntariado, da improvisação.

Certa vez, a UDN me encarregou de ir à região do Rio
Piracicaba fundar diretórios. Tomei um ônibus em Belo
Horizonte, fui até Monlevade; de Monlevade, segui até São
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Domingos do Prata. Eu não conhecia ninguém. Comecei a
conversar nos bares, nas esquinas, para ver se alguém se
interessava em fundar, ali, um diretório da UD T, para fa-
zer a campanha do Brigadeiro. Havia lá um pequeno fazen-
deiro que, segundo me informaram, era uma pessoa de pres-
tígio e podia me ajudar muito. Morava a alguns quilôme-
troS da cidade. Fui a pé procurá-lo: meio do ano, muita
poeira, fui cruzando com tropas pelo caminho. Na fazenda,
não o encontrei: estava viajando. Voltei para o hotel, exaus-
to, e fui para o quarto. Então, comecei a ouvir uma conver-
sa na sala de jantar do hotel: "Dizem que tem um moço aí
que veio fundar a UDN aqui no município". Comentário
do outro: "É, ele deve estar ganhando um bom dinheiro
para isso" ...

Bem, com todas as dificuldades, fundamos alguns diretórios.
Dadas as condições da época, foi uma excursão que teve
algum resultado.

SB - Como era o dia-a-dia da campanha do Brigadeiro?

FABRÍCIO SOARES - A sede do Diretório Estadual da
UDN ficava no Edifício Mariana, cedida gratuitamente pelo
Willer Pinto (filho do Estêvão Pinto44). Ali, em pequenas
salas, reuniam-se os correligionários, tomavam-se resoluções,
marcavam-se as excursões e os comícios. Nosso principal
meio de propaganda eram os comícios. Fazíamos comícios
pelos bairros, grupos viajavam para o interior, tudo na base
do voluntariado, cada qual pagando suas próprias despesas.
E assim conseguimos chegar até a eleição.

O Brigadeiro ganhou em Belo Horizonte e o Pedro Aleixo
passou-lhe um telegrama que ficou famoso: "A história re-
gistrará que o Brigadeiro ganhou em Belo Horizonte". Foi
um dos poucos lugares em que fomos vitoriosos.

1 ão tínhamos muita consciência do poderio do PSD. Para
fundar o PSD, o Benedito convocou a Belo Horizonte os
principais líderes do interior, os que tinham mais prestígio
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A UDN não tinha, como partido de classe
média, uma linha ideológica muito nítida.
Ela nasceu muito em função do Estado
Novo, foi um foco que aglutinou os anti-
getulistas, os anti-estado novistas. Não

tivesse havido o Estado Novo,
provavelmente aquele grupo não estaria

reunido no mesmo partido.
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na luta municipal, e escolheu os mais fortes. Houve casos
interessantes. Em Barbacena, por exemplo, nós convocáva-
mos as duas facções locais para aderirem à UDN: os Andrada
e os Bias. Os Andrada só vieram para nós depois que o
Benedito escolheu os Bias. Em Oliveira, eram os Pinheiro
Chagas e os Cambraia: o Benedito escolheu os Pinheiro
Chagas, os Cambraia vieram para nós ... Aconteceu assim
em vários municípios.

SB - E quais eram os principais pontos do programa de
campanha do Brigadeiro?

FABRÍCIO SOARES - Saíamos de uma ditadura, a ban-
deira era a redemocratização. A palavra de ordem era li-
berdade. A campanha do Brigadeiro se resumia numa
idéia: reconquista da democracia. O programa político,
na época, como hoje, era uma peça secundária. Apenas
os que o elaboram o conhecem. O que fica dos programas
são as manchetes.

SB - O senhor poderia falar sobre a fundação da UDN em
Minas Gerais, as articulações visando à fundação, suas prin-
cipais figuras e o perfil dessas figuras?

FABRÍCIO SOARES - Como já disse, a UDN era um mo-
vimento essencialmente liberal, instrumento de luta contra
o Estado Novo. Bacharéis, de um modo geral: advogados,
um ou outro médico, um ou outro engenheiro - pessoas
insatisfeitas com o estado de coisas de então, incentivadas
pelo resultado da guerra.

Durante a guerra, o movimento de direita - os integralistas,
por exemplo - se viu muito fortalecido, principalmente com
as primeiras vitórias do Eixo. Havia grupos ostensivamente
pró-nazistas, como havia, também, grupos frontalmente
anti nazistas. Por exemplo, nos cinemas, quando o telejornal
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mostrava Hitler, os pró-nazistas batiam palmas, os adversá-
rios vaiavam; quando aparecia Roosevelt, aqueles vaiavam,
estes aplaudiam. Não chegou a Belo Horizonte, mas havia
um filme, distribuído pelos setores de direita, em que um
ministro de Hitler aparecia distribuindo doces para as crian-
ças na França ocupada. Os antinazistas passavam esse fil-
me de trás para diante, e o que se via era o ministro tirando
doces da boca dos meninos. Eram expedientes de
anti propaganda que se usavam contra a direita, que era for-
te e muito poderosa.

O Getúlio, com Filinto Müller à frente, era francamente
favorável às forças nazistas. Vejam-se os episódios da prisão
do Prestes, da deportação da Olga Benário ...

LF - ...a vacilação dele quanto à entrada do Brasil na guerra ...

FABRÍCIO SOARES - Isso. E ficou famoso o discurso que
ele fez a bordo do couraçado Minas Gerais, afirmando que a
democracia representativa estava superada e prevendo o
advento de um mundo novo, com novas formas políticas.
Na verdade, não se sabe até que ponto Getúlio - que era
um político hábil, manhoso - simpatizava com o nazismo
ou apenas o usava para obter vantagens junto aos Estados
Unidos.

SB - Sabe-se que a UDN exercia um certo fascínio sobre
os intelectuais e advogados da época. Mas sabe-se, tam-
bém, como o senhor acabou de descrever, do ingresso na
UDN dos preteridos por Benedito Valadares. O que signi-
ficou para a UDN a incorporação desses elementos?

FABRÍCIO SOARES - A UDN não tinha, como partido
de classe média, uma linha ideológica muito nítida. Ela
nasceu em virtude do Estado Novo, foi um foco que
aglutinou os antigetulistas, os antiestadonovistas. Não ti-
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vesse havido o Estado Novo, provavelmente aquele grupo
não estaria reunido no mesmo partido.

Participava da UDN, por exemplo, o Orlando Bonfim, que
era dirigente comunista em Minas Gerais e que foi assassi-
nado em 1978, parece45. No início os comunistas participa-
vam do movimento udenista. Nós éramos companheiros
de praça pública. Líderes comunistas como Orlando Bonfim
e Armando Ziller46 participavam efetivamente da campa-
nha da UDN. Quando Prestes saiu da prisão e fez um co-
mício no estádio do Vasco da Gama, aderindo a Getúlio, os
comunistas nos procuraram para comunicar que, dali em
diante, não seriam mais nossos companheiros: iam fazer a
campanha da Constituinte com Getúlio. O discurso de Pres-
tes no estádio do Vasco da Gama foi o divisor de águas.
Ficaram na UDN aqueles que se consideravam democra-
tas, sem serem comunistas.

Havia também os socialistas, do antigo Partido Socialista
Brasileiro, seção de Minas Gerais, que participaram da cam-
panha da UDN: Osvaldo Gusmão, Palmios Paixão e ou-
tros. Só mais tarde, depois da democratização, é que eles
fundaram seu próprio partido.

SB - Como era a Esquerda Democrática em Minas?

FABRÍCIO SOARES - Eram excelentes companheiros.
Gostava imensamente deles, como gosto até hoje. Era um
pequeno grupo de jovens idealistas, de muita boa-fé. Nós
brincávamos que a sua convenção se fazia dentro de um
Volkswagen estacionado na Avenida Afonso Pena.

Era um grupo pequeno: Palmios Paixão, que era o presi-
dente, Osvaldo Gusmão, Wilson Vidigal... Havia, inclusi-
ve, um membro efetivo do seu diretório, filiado ao Partido
Socialista, que era o espião oficial do DOPS47lá dentro. Era
um operário - Alexandre. Todo mundo sabia que ele era
espião do DOPS. Ele, evidentemente, supunha que a gen-
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te não soubesse de nada. E nós o castigávamos. Quando
íamos a uma favela, o material pesado ficava para ele carre-
gar... Durante todo o tempo em que o partido funcionou,
ele atuou lá dentro.

A propósito, lembro-me de um episódio curioso dessa épo-
ca. O João Luzia era um líder operário muito atuante, parti-
cipava das campanhas políticas. Como presidente do Sin-
dicato dos Marceneiros, convidado, visitou um país socia-
lista. O fato provocou um rebuliço na polícia política - um
presidente de sindicato visitando um país comunista! Nin-
guém ousara, até então, um gesto desse. Algum tempo an-
tes, houvera prisões de comunistas, e eu, como deputado,
fora ao DOPS. Logo que entrei, deparei com uma sala e
uma placa: "Proibida a entrada" - era um convite para en-
trar. Deputado, com imunidade, abri a porta e entrei. Na
saleta havia uma mesa, algumas cadeiras ... e um retrato do
Prestes na parede! a ocasião, não entendi por que o DOPS
teria um retrato do Prestes na parede.

Quando o João Luzia voltou da visita a esse país socialista,
foi preso. Prenderam-no, apreenderam o material do sindi-
cato e levaram para o DOPS. No dia seguinte, o Estado de
Minas publicou a foto do material apreendido - lá estava o
retrato do Prestes! A polícia enxertara o retrato nos arqui-
vos apreendidos. Fiz um discurso na Assembléia denunci-
ando o fato.

Voltando à UDN. Como disse, ela não tinha uma linha
ideológica definida. Eram liberais, e a gama liberal admite
filiações de toda ordem, excluídos apenas os extremos: di-
reita e esquerda. Tudo o mais cabe dentro do cocho liberal.
Depois, com o tempo, à medida que a UDN atuava, as coi-
sas começaram a se definir.

SB - Por exemplo, os bacharéis e os realistas: quando sur-
gem essas correntes?

FABRÍCIO SOARES - Essas correntes surgem após a
redemocratização. Depois que se elegeram os deputados
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estaduais e federais, quando esses eleitos passaram a se
manifestar na tribuna, é que se definiram as linhas ideoló-
gicas.

Em 1956, por exemplo, o Almirante Pena Boto, então che-
fe do conservadorismo no Brasil, figura internacional da
extrema direita, veio a Belo Horizonte fazer uma conferên-
cia, prestigiado pelos meus liderados.

SB - Dnar Mendes48, inclusive, fez um discurso elogiando-o.

FABRÍCIO SOARES - Pois é. O único deputado que se
manifestou contra - talvez outros tenham se sentido con-
trariados, mas o único deputado que se manifestou contra
- fui eu. Em sinal de protesto, renunciei à liderança.

SB - Como o senhor foi conduzido a Líder da Bancada da
D ?

FABRÍCIO SOARES - a Bancada da UDN, a cada ses-
são era designado um líder. O líder servia apenas um ano,
ninguém repetia a liderança. Todos já tinham sido eleitos,
menos eu: era excluído, discriminado, não servia. Quando
não havia mais ninguém para ser eleito, chegou minha vez.

SB - Já na 3" Legislatura, em 1956.

FABRÍCIO SOARES - É verdade. Foi o Manuel Taveira49

quem reclamou da discriminação que faziam contra mim.
Mas nunca reivindiquei. Não dava muita importância à li-
derança. Achava que a liderança era uma peia e impedia,
muitas vezes, uma manifestação mais ostensiva, mais clara;
o líder tinha que ser o denominador comum da bancada.

SB - Gostaríamos que o senhor falasse sobre o PR, uma
dissidência importante da UDN.
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FABRÍCIO SOARES - No início da luta contra o Estado
Novo, o PR estava integrado à UDN. A UDN, como já dis-
se, era uma frente comum contra a ditadura, mas havia, no
partido, a corrente perrista, dos adeptos de Artur Bernardes.
Na eleição de 45, candidataram-se ao Senado o Pedro Aleixo
e o Artur Bernardes. Foi quando afloraram as duas corren-
tes, a da UDN propriamente dita e a do PRo Ainda que não
houvesse concorrência entre as duas candidaturas, pois eram
duas vagas, havia mais empenho da UDN a favor do Pedro
Aleixo, e dos perristas, a favor de Artur Bernardes. E ne-
nhum se elegeu.

SB - Segundo Tancredo Neves, a criação do PR se deve
muito ao fato de Artur Bernardes não ter conseguido a pre-
sidência nacional da UDNso.

FABRÍCIO SOARES - Pode ser verdade, mas não me lem-
bro de disputa pela presidência da UDN, nacional ou esta-
dual. Na verdade, participei muito pouco dessas conversa-
ções de antecâmara. Sempre preferi a luta em praça públi-
ca, na tribuna. ão gostava de manobras de bastidores.
Criava casos, não me adaptava bem a isso.

SB - Em julho de 1946 houve uma convenção da UDN mi-
neira e a imprensa noticiou que os principais debates foram
em torno do estatuto do partido. Juntamente com Oscar Cor-
reiasl e outros, o senhor era membro da Comissão de Estatu-
tos. Como se deu, exatamente, esse episódio?

FABRÍCIO SOARES - Realmente, fui um dos membros
da comissão que elaborou os estatutos da UDN mineira.
Tivemos uma reunião muito acalorada no Cine São Luiz e,
nessa reunião, os principais debates se deram em torno de
questões práticas, não doutrinárias: número dos membros
da comissão executiva, número dos membros do diretório,
representação etc. Na verdade, a parte doutrinária não era
passível de debate: todos propugnavam um sistema de-
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mocrático liberal, um saco sem fundo, onde se podiam en-
fiar convicções e princípios, sem maiores conseqüências.
Se há uma coisa que influi pouco na conduta dos partidos,
é o programa. O programa é importante mais para satisfazer
uma exigência de ordem legal do que como norma de atu-
ação. O que vale, na norma de atuação, é a convicção de
cada um, o ponto de vista de cada um.

SB - E por que debates tão acalorados?

FABRÍCIO SOARES - Porque havia duas correntes mui-
to nítidas. De uma faziam parte o Jaci de Assis, aquele ad-
vogado de Uberlândia que já mencionei, o Simão da Cu-
nhas2, o Sebastião de Oliveira Sales, etc.; a outra era consti-
tuída de vários dirigentes partidários e dos membros da
comissão que elaborara o projeto dos estatutos. Eu enten-
dia que a ampliação do número de dirigentes, se tinha um
aspecto positivo, que era a representatividade, dificultava
as reu-niões para as quais se exigia maioria, com prejuízo
para as deliberações urgentes. Eram dois pontos de vista
de ordem prática. Acabou prevalecendo nossa corrente, que
era a mais numerosa.

LF - Cine São Luiz é o que hoje?

FABRÍCIO SOARES - Hoje, talvez, seja o Hotel Real. Era
um cinema antigo, à esquerda de quem sobe a Rua Espíri-
to Santo, onde aconteceu também a reunião do PSD que
lançou o Bias FortesS3 como candidato ao Governo do Es-
tado. Fomos para lá fazer movimento a favor de Venceslau
Bráss4.Tínhamos certeza de que, se fosse escolhido o Bias
Fortes, haveria cisão. Foi exatamente o que aconteceu.

SB - Mas para vocês era interessante a cisão.

FABRÍCIO SOARES - Claro! Sustentando o Venceslau
Brás, nós estimulávamos a cisão - que acabou ocorrendo.
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SB - Gostaríamos de que o senhor nos falasse sobre as ne-
gociações para a pacificação da política mineira, ou seja, o
acordo com o Interventor Júlio de Carvalhos5, em agosto de
1946, quando a UDN participou do secretariado com João
Franzen de Lima, como secretário de Finanças, e Oscar
Correia como seu chefe de gabinete.

FABRÍCIO SOARES - Bem, se houve acordo, foi um acerto
de cúpula. ão tive participação nisso. O Júlio de Carvalho
era interventor, e o Pio Canedos6, com quem hoje me dou
extremamente bem, era secretário do Interior, se não me
engano. Por causa de uma nomeação de prefeitos que ele
fizera, passei-lhe um telegrama desaforado. Apesar de o
Franzen ser secretário, eu não me sentia de forma alguma
comprometido com a interventoria Júlio de Carvalho. Um
oficial de gabinete, José Alves Proença, excelente pessoa,
reclamou que estávamos agredindo o interventor, apesar
de termos um representante do partido no Governo. Res-
pondi-lhe que não tinha nenhum compromisso com o Júlio
de Carvalho e me achava no direito de ter uma atuação
independente, fazer as críticas que entendesse certas.

LF - O senhor estava sozinho nessas críticas ou havia ou-
tras pessoas insatisfeitas dentro da UDN?

FABRÍCIO SOARES - Havia outros descontentes - não
só com a interventoria, como também com a atitude do par-
tido, participando da interventoria.

SB - A nomeação de Júlio de Carvalho fora uma vitória de
Carlos Luz57 contra Valadares, um episódio da luta entre
valadaristas e não-valadaristas dentro do PSD, não?

FABRÍCIO SOARES - Exato. Mais tarde, Júlio de Carva-
lho elegeu-se pelo PR, mas era realmente da ala dissidente
do PSD. Ele, José Augusto, Ozanan Coelho ...
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SB - Em janeiro de 1947, o senhor candidatou-se a depu-
rado constituinte. Como foram as articulações para a sua
candidatura?

FABRÍCIO SOARES - Eu trabalhava no escritório do
Mílton Campos e do Pedro Aleixo, e o escritório, como já
disse, era um foco de reuniões políticas. Ali, as pessoas se
encontravam, discutiam política e, muitas vezes, tomavam
até deliberações. Eu integrava o movimento da UDN, via-
java, participava dos comícios, mas não estava preocupado
em ser candidato. Um dia, apareceram no escritório alguns
amigos de minha terra, chefiados por um primo meu - Oscar
Soares Machado -, advogado e líder político em Piui. À
minha revelia, essa comissão compareceu ao escritório para
reivindicar a minha candidatura a deputado estadual.

De início, houve certa resistência da UDN, porque havia
mais candidatos do que vagas na chapa para deputado es-
tadual. Mas, por imposição de representantes políticos da
minha zona, acabei candidato - e me elegi.

Eu não esperava me eleger. Minha campanha foi curta, pois
me encontrava engajado na campanha estadual, fundando
diretórios. Viajei pelo Triângulo, pela região do rio
Piracicaba. Na verdade, ser eleito foi, para mim, uma sur-
presa. Fui votado em municípios onde nunca estivera.

SB - O senhor estava ligado a um chefe político de Piui,
seu primo. Que tipo de apoio o senhor recebeu dele du-
rante a campanha?

FABRÍCIO SOARES - Deram-me os votos sem eu gastar
dinheiro nenhum. Mesmo porque eu não tinha dinheiro
para gastar. Se dependesse de dinheiro, eu não teria um
voto.

87



SB - E a campanha?

FABRÍCIO SOARES - Fui lá, ajudei na campanha, fize-
mos comícios, visitamos fazendas, visitamos distritos, tive-
mos atividade intensa. E, além do trabalho deles, havia uma
certa tradição familiar. Em Capitólio, por exemplo, há dois
grandes ramos familiares: os Soares e os Leonel, ambos meus
parentes próximos. Os Soares eram meus correligionários,
os Leonel eram meus adversários. Quer dizer, os meus pa-
rentes Soares trabalharam e me deram a votação. Também
muitos colegas de turma, que advogavam no interior, aju-
daram e deram-me votos. Tudo em decorrência de relações
pessoais, não de compromissos políticos.

SB - O senhor tinha um programa de mandato em que
enfatizava algum tema?

FABRÍCIO SOARES - O Brigadeiro chamava-se Brigadeiro
da Libertação. Nossa campanha tinha como lema funda-
mental a libertação, a reconquista dos direitos políticos, do
direito de representação popular, de ter órgãos de adminis-
tração pública eleitos, não nomeados pelos representantes
da ditadura. Restringia-se a um pequeno temário, que era
a reconquista da liberdade, da representatividade política,
dos direitos do povo de se dirigir por meio de seus repre-
sentantes.

SB - A análise da concentração dos votos nas eleições de
1947 mostra a estreita vinculação de cada parlamentar eleito
com a política municipal. Praticamente todos se elegeram
tendo como base pouquíssimas zonas eleitorais. No seu
caso ...

FABRÍCIO SOARES - ão havia outra forma de eleição a
não ser essa: vincular-se a um núcleo que lhe desse uma
votação fundamental, complementada com votos esparsos.
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Ninguém, naquela época, tinha condições de percorrer mu-
nicípio por município, fazendo campanha política. Seria
muito oneroso, os meios de transporte eram precários. Ve-
jam meu caso: tinha os meus núcleos no Sudoeste - Piui,
Capitólio, Pains, Guia Lopes, Guapé - onde meus familia-
res e meus amigos tinham influência. Mas só o meu núcleo
não me elegeria. Tive votos esparsos em vários outros mu-
nicípios, inclusive em Tupaciguara e Uberlândia, onde ad-
vogara. Sempre por causa do meu relacionamento pessoal.

LF - Em Piui, o senhor tinha adversário da região na cam-
panha de 1947?

FABRÍCIO SOARES - Tinha, na política municipal e na
esta-dual. Na política estadual, o meu adversário era o Mau-
rício Andrade, do PSD. Perdeu todas as eleições em minha
terra. Nunca teve mais votos do que eu.

SB - A UDN teve 50% dos votos dessa zona eleitoral, dos
quais 75% foram dados ao senhor.

FABRÍCIO SOARES - Foram, mas não era fácil. O siste-
ma eleitoral baseado na prática de cabalar votos e controlar
o eleitorado dominava o interior todo.

A preparação de cada eleição era feita toda de véspera. De-
signavam-se os cabos eleitorais, os fiscais, os delegados do
partido. Ônibus e caminhões iam buscar os eleitores na zona
rural, trazendo-os todos para um determinado lugar. PSD e
UDN tinham, cada qual, o seu quartel eleitoral. Na véspe-
ra das eleições de 1950, concentramos todos os nossos veí-
culos num determinado local para, no dia seguinte, partir
de madrugada para a zona rural. No dia da eleição, quando
chegamos para apanhar os veículos, estavam todos com os
pneus furados. Ficamos em pânico. Enquanto os veículos
do PSD partiam logo de madrugada para as fazendas, bus-
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Em todas as lutas que empreendi na minha
região tive que enfrentar os padres. E fui
obrigado a conciliar com muita coisa,
porque eles tinham grande influência e
criavam dificuldades. Em minha terra
havia um padre que na manhã de cada

eleição chamava os eleitores para dentro da
sacristia e trocava as nossas cédulas pelas

do PSD.
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cando eleitores, nós corríamos para trocar os pneus. Só con-
seguimos sair da cidade às nove horas da manhã. Apesar
disso, ganhamos a eleição. Embora as eleições fossem mui-
to disputadas, havia uma definição bem clara do eleitora-
do: quem era de um partido não votava no outro.

SB - Que papel teve a Liga Eleitoral Católica nas eleições
de 1947?

FABRÍCIO SOARES -A LEC vivia do prestígio de Tristão
de Ataíde, um homem muito sério, respeitado, de grande
valor intelectual. Em Belo Horizonte, a LEC recomendava
os candidatos de sua preferência, que mereciam confiança
da ala católica, e vetava os candidatos com cuja ideologia
não concordava. Nunca tomei conhecimento da LEC. Só
depois de eleito é que me caiu nas mãos um boletim que
vetava meu nome.

SB - E por que o veto?

FABRÍCIO SOARES - ão sei. Além de meu nome, era
vetado também o do Edgar da Mata Machad058• Quando vi
a relação dos vetados e li o nome do Edgar, achei graça.
Aquilo não era sério.

SB - Os pessedistas, em geral, afirmam que a LEC se apro-
ximava mais da DO , apesar de não vetar os candidatos do
PSO. Agora, pelo que o senhor conta, vê-se que eles veta-
vam os candidatos da própria DON.

FABRÍCIO SOARES - Pois é, vetavam. Ignoro esse relaci-
onamento da LEC com a DO J e, como já disse, só tomei
conhecimento do tal veto depois da eleição.

Aliás, em todas as lutas que empreendi na minha região,
tive que enfrentar os padres. Fui obrigado a conciliar muita
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coisa, porque eles tinham grande influência e criavam difi-
culdades. Em minha terra havia um padre, um português,
que na manhã de cada eleição chamava os eleitores para
dentro da sacristia e trocava as cédulas, tirando as nossas e
dando as do PSD. Aqui também havia um tal Padre Botelho,
muito reacionário, que fazia sermões contra nós, mas nunca
o tomei a sério.

SB - O senhor sabe quais eram as principais figuras da LEC
aqui em Minas?

FABRÍCIO SOARES - Não.

SB - Ela então não tinha o peso que a história ...

FABRÍCIO SOARES - Que eu percebesse, não.

SB - À véspera das eleições de 1947, vários nomes foram
cogitados dentro da UD para concorrer ao governo do
Estado: Gabriel Passos, Franzen de Lima, Mílton Campos,
Pedro Aleixo, Virgílio de Melo Franco e Odilon Bragas9• O
senhor poderia falar sobre cada um deles e sobre as forças
que os apoiavam?

FABRÍCIO SOARES - Esses, de fato, eram os nomes que
circulavam na imprensa. Dentro do partido, havia diferen-
tes preferências pessoais, mas à medida que as correntes se
digladiavam e os candidatos se debatiam uns contra os ou-
tros, todos foram sendo eliminados. E acabou prevalecen-
do, deste modo, o nome do Mílton Campos, por um moti-
vo simples: o Mílton não se impunha, não exigia, não rei-
vindicava e sempre foi o denominador comum de todas as
correntes - o chamado tertius da política mineira.

O Odilon Braga poderia ser um excelente candidato, mas
estava alheio à política mineira. ivlorava no Rio de Janeiro,
era pouco conhecido no interior do Estado. O Mílton, ao
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contrário, sempre atuou somente no Estado, não só pesso-
almente, como também através do Pedro Aleixo, seu com-
panheiro de advocacia e amigo fraternal, que tinha prestí-
gio e o transferia para ele.

SB - Quando os partidos decidiram lançar um candidato
próprio, a UDN se aliou ao PRo Discutiu-se até o nome de
Artur Bernardes, que, no entanto, preferiu apoiar Mílton
Campos. Foi a chamada Coligação Democrática60: PR,
UDN, PSD Independente61, com um único candidato e
com o apoio do PT r, do PRP. ..

FABRÍCIO SOARES - Dos pequenos partidos.

SB - Mas Mílton Campos não recebeu o apoio da Esquer-
da Democrática, que declarou neutralidade nas eleições, por
considerar todos os candidatos conservadores.

FABRÍCIO SOARES - É verdade, mas a Esquerda De-
mocrática tinha muito pouca expressão eleitoral, e poucos
tomavam conhecimento desses fatos menores.

SB - Quais as bases do acordo em torno de JVlíltonCampos?

FABRÍCIO SOARES - À época, sabia-se que a oposição
deveria apresentar um único candidato, ou fatalmente se-
ria derrotada. E havia, também, a convicção de que esse
candidato deveria ter algum apoio dentro da área governa-
mental, porque a máquina do PSD era muito forte. O
Bernardes não tinha condições de ser esse candidato úni-
co: era um velho político do PR, muito identificado com a
República Velha, com o velho PRM. Ele só tinha influên-
cia num setor mais antigo da política mineira, não empol-
gava a ala mais jovem do eleitorado.

Já a candidatura de Mílton Campos surgiu como uma im-
posição, não de grupos, mas do próprio movimento. A una-
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No interior havia sempre duas facções: a
que estava na prefeitura e a ala contra. Se
o prefeito aderia ao PSD, automaticamente
os oposicionistas locais passavam para a
UDN. Acredito que um grande número de
partidários da UDN veio para nós como

resultado da política municipal.
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nimidade em torno de seu nome resultou de um embate
de forças contraditórias que, por fim, uniram-se num grupo
único. Graças a isso, Mílton Campos pôde ser um candida-
to sem maiores compromissos.

Um episódio pouco conhecido retrata essa circunstância:
Mílton fora eleito. Tafesta da sua posse como governador
do Estado, Artur Bernardes, político experiente e muito
prático, chamou-o em particular e lhe fez, ali mesmo, algu-
mas reivindicações: secretarias, cargos, etc. Contam que
Mílton teria respondido: "Mas, Presidente Bernardes, di-
zia-se que eu era um candidato acima dos partidos. Devo,
agora, ser um governador abaixo dos partidos?". A conversa
encerrou-se. -

Essa independência permitiu ao Mílton escolher, den-
tro do PR, os nomes da sua preferência pessoal. O Mário
Brant62, por exemplo, foi uma escolha sua. Se depen-
desse do Artur Bernardes, o secretário da Educação não
seria o Mário Brant, homem alheio à política mineira, e
sim, provavelmente, um perrista atuante no partido den-
tro do Estado. Não afirmo isso com certeza, porque não
participei das conversações, mas, tanto quanto sei, o
Mílton foi, nesse pormenor, um candidato sem maiores
compromissos com o PRo

SB - Como foi a campanha de l\!lílton Campos? A questão
da modernização de Minas foi ventilada na plataforma?

FABRÍCIO SOARES - A campanha foi feita com muita
economia de meios - realmente, não tínhamos muitas op-
ções -, na base de contatos pessoais, comícios e também
muito de acordo com a política municipal. No interior todo,
havia sempre duas facções: a que estava na prefeitura e a
ala contra. Se o prefeito aderira ao PSD, automaticamente
os oposicionistas locais passavam para a DO . Quando tí-
nhamos notícia de que o prefeito do município aderira ao
Governo, imediatamente partia para lá um representante

95



--------u------

da UDN, para cabalar a adesão e conseguir o apoio dos seus
rivais. Acredito que um grande número de partidários da
UD T tenha vindo para nós como resultado da política
municipal. Se uma parte ficou com o Governo, a outra par-
te ficou contra - veio para a UDN.

LF - O senhor está dizendo que UDN e PSD eram muito
parecidos?

A chamada "mineiridade" conduz à
reserva, ao oportunismo enquanto tática de
aguardar o desenvolvimento do processo
para então opinar. O mineiro gosta de dar
a última palavra, mas não participa das
primeiras decisões. Prefere que o processo se
desenvolva, para identificar as tendências
e, em seguida, posicionar-se, se possível, a

favor da maioria.
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FABRÍCIO SOARES - Muito, principalmente sob o pon-
to de vista ideológico! No PSD, havia uma predominância
maior de fazendeiros, grandes comerciantes, grandes em-
presários que não queriam vir para a oposição, com medo
de represálias do Governo. Eles precisavam do Governo,
comerciavam com o Governo; pensando em seus interes-
ses particulares, não tinham coragem de vir para a UDN.
Um grande comerciante em Belo Horizonte, que era nosso
correligionário, um dia me procurou: "Olha, de hoje em
diante vocês não contem comigo, porque vou fazer socie-
dade com o fulano de tal", que era gente do Governo. As-
sim era a política partidária.

SB - Gostaríamos de encerrar esta parte com uma espécie
de balanço do período 1930-1945, e queríamos conhecer,
também, sua opinião sobre o tão comentado "espírito con-
ciliador" do político mineiro tradicional. Isso realmente
existe ou, como afirmam alguns autores, é um artifício de
que se valem as elites para se conservarem no poder? A
que se devem, se existem, essas particularidades que tor-
nam a política mineira tão original?

FABRÍCIO SOARES - Tenho dificuldade de fazer isso,
porque não sou historiador, não sou economista, não sou
cientista político, minhas observações são de ordem
empírica. Mas vou tentar dizer alguma coisa a respeito.

Começaria chamando a atenção para aspectos geopolíticos
de Minas Gerais. Minas é um Estado central e montanho-
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A nomeação de Benedito Valadares foi um
choque na política mineira, porque, até
então, todos os chefes do Executivo eram
políticos antigos, os chamados medalhões,

representantes autênticos das classes
dominantes. A indicação de Valadares

fugia completamente à regra estabelecida.
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so. Isso teve grande importância na formação da mentalida-
de do mineiro. Como é um Estado montanhoso, não havia
vias de penetração. A Rio-Bahia passava praticamente por
fora do Estado e não havia outras rodovias no interior. Como
Estado central, não tínhamos porto de mar, que é um fator
civilizatório importante. Não tínhamos corrente de imigra-
ção, nunca tivemos imigrantes. Aquela corrente imigratória
de alemães de Teófilo ütôni não progrediu, degenerou logo,
desapareceu. Então, esse conjunto de fatores geopolíticos
- falta de porto de mar, falta de imigração, Estado central,
montanhoso - teve uma grande importância na formação
da mentalidade do povo mineiro. Isso, talvez, tenha con-
corrido para fazer do mineiro um indivíduo conservador,
pouco atuante.

Salvo erro de minha parte, entendo que o espírito concilia-
dor do mineiro é produto dos fatores de ordem geopolítica
que mencionei. A estes acrescem fatos significativos, como
a religiosidade, a prática da agricultura, o isolamento im-
posto pela situação geográfica do Estado, já que o mineiro
vive em regiões altas e a visão de cima da montanha leva à
contemplação e jamais à ação renovadora, para não dizer
revolucionária. A chamada mineiridade conduz à reserva,
ao oportunismo, tomado esse termo como tática de aguar-
dar o desenvolvimento do processo, para, então, opinar. O
mineiro gosta de dar a última palavra, mas não é de se ma-
nifestar de início, não é arauto, não participa das primeiras
decisões. Prefere que o processo se desenvolva, para iden-
tificar as tendências e, em seguida, posicionar-se - se pos-
sível, a favor da maioria, que é a posição mais confortável.

A política mineira não é dinâmica. É uma política conser-
vadora, de pouca movimentação, de nenhuma vibração. Por
um fenômeno dialético, um povo que tem essa formação
avança às explosões. Daí, por exemplo, a Inconfidência
Mineira, a Revolução de 30. Essas explosões permitem que
o povo tenha alguma iniciativa.

Trinta, como é sabido, constituiu o fim do período de do-
mínio da aristocracia rural. Foi quando apareceram os te-
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nentes e a classe média começou a influir. Penso que, em
Minas Gerais, essa influência foi menor, pela própria for-
mação política da nossa elite, constituída de bacharéis, ge-
ralmente filhos de antigos fazendeiros. Na política, os inte-
resses que eles defendiam confundiam-se com os interes-
ses de seus pais, das classes conservadoras. Assim, os cha-
mados medalhões, geralmente bacharéis, faziam do poder
um instrumento de garantia dos privilégios das classes às
quais pertenciam.

Quando venceu a Revolução de 30, governava Minas o
Olegário Maciel63• Getúlio nomeou interventores para to-
dos os Estados, menos para Minas: Olegário se recusou a
receber o título de interventor. Ele era um presidente de
Estado, eleito, continuou como presidente de Estado. Logo
depois, ao morrer Olegário, Getúlio nomeou Benedito
Valadares interventor em Minas Gerais.

SB - O que causou a ruptura de Virgílio de Melo Franco
com Getúlio Vargas...

FABRÍCIO SOARES - Quando Olegário morreu, havia dois
candidatos a interventor: Virgílio e Capanema64•

SB - Virgílio de Melo Franco, com o apoio de Osvaldo
Aranha ...

FABRÍCIO SOARES - ...e Capanema, com o apoio de
Flores da Cunha e do situacionismo mineiro. Antônio Carlos
levou a Getúlio uma lista para que escolhesse o interventor.
Getúlio recebeu a lista - cinco ou seis nomes - e questio-
nou: "Por que o senhor não colocou o nome do Dr. Benedi-
to Valadares?". Antônio Carlos não precisou adivinhar para
saber quem seria nomeado.

A nomeação de Benedito Valadares foi um choque na polí-
tica mineira, porque, até então, todos os chefes do Exe-
cutivo eram políticos antigos, os chamados medalhões, re-
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presentantes autênticos das classes dominantes. A indica-
ção de Valadares fugia completamente à regra estabelecida.
Taépoca, justificava-se a nomeação, pelo fato de Benedito

ter sido delegado das Forças Revolucionárias no Túnel,
fronteira com São Paulo, em 32. Era o título que podia os-
tentar.

Há um fato pitoresco, na crônica da época, que merece ser
contado. Já quase no final do Estado Novo, vagou a Reito-
ria da Universidade de Minas Gerais. Houve disputa para a
formação da lista tríplice a ser enviada a Getúlio. O pessoal
da UDN indicou o Mário Werneck65, um outro grupo, o
Washington Pires66 e o situacionismo mineiro indicou An-
tônio Penid067, um dentista. Quando Getúlio recebeu a lista
tríplice, comentou com o ministro da Educação: "Mineiro
gosta muito de dentista. Já teve o Tiradentes, tem o Dr.
Valadares ... Vamos nomear mais um". E nomeou Penido.

Isso foi uma digressão. Mas, como dizia, a repercussão da
Revolução de 30 em Minas foi menor, mesmo porque o
processo de industrialização do Estado sempre esteve atra-
sado. Enquanto São Paulo, Paraná, os Estados do Sul pro-
grediam com o processo de industrialização, Minas marca-
va passo. Em 1930, Antônio Carlos, precisando de dinheiro
para a revolução, vendera o serviço de energia elétrica, que
era estadual, a um grupo estrangeiro - a Companhia Força
e Luz. A energia que eles produziam era insuficiente, não
dava nem para iluminar as ruas de Belo Horizonte. Por cau-
sa disso, aliás, fizemos vários comícios, em que cada assis-
tente levava uma vela, como protesto contra a falta de ener-
gia elétrica em Belo Horizonte.

Daí, a iniciativa do Benedito Valadares de fundar a Cidade
Industrial de Contagem. Como a Força e Luz tinha o mo-
nopólio do fornecimento de energia elétrica na Capital do
Estado, Benedito desmembrou Contagem do Município
de Belo Horizonte.

SB - A criação da Cidade Industrial em Contagem era exa-
tamente para fugir do monopólio. Junto com ela, já se pre-
via a construção da Usina de Gafanhoto.
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FABRÍCIO SOARES - Gafanhoto, em Divinópolis, outra
usina em Teófilo Otôni, e uma terceira, cujo local não lem-
bro. Três pequenas usinas.

5 CAPÍTULO

SB - Vamos falar agora sobre a Assembléia Estadual Cons-
tituinte de 1947. Poderíamos iniciar com uma análise da
configuração interna dessa Assembléia.

FABRÍCIO SOARES - Diz um constitucionalista francês
que, após os períodos ditatoriais, a oposição olha muito mais
para o passado do que para o futuro. Também em nosso
caso, quando se instalou a Assembléia Constituinte, o mo-
tivo de nossas preocupações não era tanto o que ia aconte-
cer, mas o que acontecera. Elaborávamos, então, fórmulas
para impedir uma nova ditadura. Temíamos o regresso ao
passado, mesmo porque as forças dominantes eram, ainda,
as forças do passado. No governo da República, era Dutra;
no Estado, havia um governador da UDN, mas com mino-
ria na Assembléia. Nossa atuação foi muito marcada por
essa situação: minoria na República, minoria no Estado. E
na Assembléia, desde o início, desenhou-se o seguinte
quadro: a Bancada do PSD, sob a liderança do Ribeiro Pena,
fazia oposição intransigente ao .Mílton Campos - uns com
mais, outros com menos veemência, mas, numa situação
dessa, os moderados se deixam dominar pelos radicais. O
PR votava com o Governo, mas não o defendia. Termina-
da a votação, a bancada punha a pasta debaixo do braço e ia
para a secretaria, advogar nomeações. O PR era o velho PR,
o jequitibá frondoso, mas que não dava frutos nem sombra
para os outros68• Parado no tempo e no espaço. Sustentan-
do o Governo Mílton Campos, realmente, só havia a Ban-
cada da UDN - e nós éramos menos de 1/3.

SB - E o PSD Independente?
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FABRÍCIO SOARES - A mesma coisa. O PSD Indepen-
dente era apenas uma dissidência ocasional, surgida por
causa de candidatura, sem qualquer ruptura doutrinária ou
ideológica. ão podíamos contar com ele para o futuro. Sa-
bíamos que, cedo ou tarde, seus deputados acabariam vol-
tando ao partido de origem - como de fato aconteceu.

SB - E a Ala Liberal, liderada pelo Deputado Martins
Soares69?

FABRÍCIO SOARES - Quando o Mílton se elegeu, nossa
situação no Legislativo era precária. O Martins Soares, tio
do Mílton Campos, constituiu a Ala Liberal para apoiar o
Governo do sobrinho.

LF - O que diferenciava, afinal, as bancadas da Assem-
bléia?

Fabricio Soares - Havia uma confusão muito grande entre
as bancadas, pois elas pouco se distinguiam ideologicamen-
te. Excetuados os representantes do PCB, Armando Ziller,
e do PRP, José César Soraggi70, deputados atuantes, de po-
sições nítidas, de quem eu era amigo, a diferenciação fazia-
se pela política prática, pela política municipal, pela posi-
ção diante do Governo do Estado ou da Presidência da
República.

SB - Como foi o processo de composição da Mesa da As-
sembléia Constituinte?

FABRÍCIO SOARES - Nas eleições para os cargos de di-
reção da Assembléia - não só da Comissão Executiva, que
dirigia a Assembléia, como das comissões especiais -, nós,
da UDN, não tínhamos condições de reivindicar nenhuma
Presidência, porque nosso objetivo era coordenar candida-
tos moderados em cada bancada. Queríamos evitar que
deputados mais radicais assumissem as Presidências das
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comissões e criassem problemas para o Governo e para nós.
Com esse objetivo, procurei coordenar a eleição da Comis-
são Constitucional, e conseguimos eleger para a Presidên-
cia o Júlio de Carvalho. Era um nome respeitável, advoga-
do antigo, conhecido em Belo Horizonte, tido como jurista.
Relator? - tinha que ser do PSD. Se propuséssemos um
udenista, seríamos derrotados, porque éramos minoria.
Então, sugerimos o Tancredo Neves. Tãocomo o Tancredo
disse, que foi relator por causa de um discurso que ele teria
feito na Assembléia. Nada disso. Nem me lembro do dis-
curso dele. Ele foi indicado relator porque, realmente, era
talhado para o cargo. Muito hábil, dava-se bem com todo
mundo, tinha capacidade para a função, era um político de
renome, de uma cidade importante (São João del-Rei). E, para
a Vice-Presidência, indicamos André de Almeida71, do PRo

Quer dizer, a UDN não tinha cargo nenhum, na Comissão
Constitucional ou nas demais comissões. Jamais tivemos
um presidente, na Assembléia, nem a Presidência da Co-
missão de Constituição e Justiça ou da Comissão de Finan-
ças, que eram comissões fundamentais. Por quê? Porque
éramos minoria, tínhamos compromisso com o Governo,
tínhamos interesse em que a Assembléia funcionasse bem.
Assim, procurávamos assegurar que as Presidências das co-
missões e relatorias ficassem com elementos não radicais.

a Comissão Executiva, Feliciano Pena7Z, do PR, era uma
figura admirável - pela austeridade, pela seriedade, pela
responsabilidade no cumprimento do dever. Houve acor-
do e ele recebeu voto de toda a Assembléia. Nesse episó-
dio foi muito importante a atuação do Zito Soares73, que
fez um grande trabalho para eleger a Mesa da Constituinte
com o apoio de todas as correntes. Ele tinha muito prestí-
gio junto à O , porque era o criador da Ala Liberal do
PSD. Era muito hábil, sagaz, inteligente. Sua atuação faci-
litou bastante as coisas para o Governo.

SB - E quanto à composição da Comissão Constitucional?
Sabe-se que foi obedecido o critério de proporcionalidade.
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l\iIas, dentro de cada partido, como foi feita a escolha dos
membros da comissão?

FABRÍCIO SOARES - Posso dizer alguma coisa a respei-
to da UD T. a UD T,como se tratava da elaboração de
uma Constituição, de uma tarefa de ordem legal, foram os
bacharéis os indicados: Oscar Correia, eu e Guilherme Ma-
chad074, todos advogados. O líder da bancada era o Miguel
Batista Vieira75•

SB - Por que ele?

FABRÍCIO SOARES - Ele era mais velho, mais experien-
te, antigo deputado. Nenhum de nós tinha a menor expe-
riência em matéria de Assembléia, de exercício de manda-
to popular. A liderança dele se impôs naturalmente.

Depois, na fase ordinária, o Miguel foi nomeado diretor do
Banco Mineiro da Produção e a liderança da bancada pas-
sou para o Oscar Botelh076, médico, figura admirável.

LF - Como ele foi indicado?

FABRÍCIO SOARES - Quando fizemos a reunião da ban-
cada para escolher o líder, o Guilherme Machado o indi-
cou. Ninguém tinha qualquer restrição a sua candidatura.
Era médico, não era orador, mas sua palavra era definitiva.
Jamais era contestado, porque todos conheciam sua serie-
dade, sua compostura, a forma como ele se comportava.

SB - Escolhida a Comissão Constitucional e com base em
uma sugestão do senhor, decidiu-se pela formação de
subcomissões. O senhor foi escolhido relator da
Subcomissão do Ministério Público e Poder Judiciário, que
era integrada ainda pelos Deputados Ribeiro Navarro77, do
PSD, e João Nascimento Godói78, do PDC. Existiu um
critério para a escolha dos membros de cada subcomissão?
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FABRÍCIO SOARES - o que se refere a meu nome, creio
que pesou minha condição de advogado militante, com
muita experiência no fórum e no Tribunal de Justiça.

SB - O senhor poderia nos falar sobre as atribuições e a
rotina de trabalho da Comissão Constitucional e da
subcomissão?

FABRÍCIO SOARES - Trabalhávamos intensamente, tra-
balhávamos muito. aquele tempo, a Assembléia era de
uma pobreza extrema. ão havia assessores. O Líder da
Maioria e o Líder da Minoria tinham direito, cada um, a
uma sala e a um datilógrafo. As bancadas não tinham nem
datilógrafos. Os funcionários que havia eram só da Assem-
bléia e faziam o trabalho do Plenário. Os deputados tinham
que fazer tudo sozinhos. As bancadas nem sala tinham: nós
nos reuníamos nos cantos do Plenário.

Como membros da Comissão Constitucional, tínhamos que
estudar o texto e redigir todas as matérias. Dia e noite, ficá-
vamos exclusivamente por conta da elaboração do projeto
da Constituição; nem mesmo freqüentávamos o Plenário
da Assembléia.

Tasubcomissão, cada membro elaborava um anteprojeto;
depois nós três nos reuníamos, conferíamos os anteproje-
tos e fazíamos o projeto único, que era levado, então, à
Comissão Constitucional. Era um trabalho realmente con-
junto e representava o ponto de vista do grupo.

LF - Onde funcionava a Assembléia?

FABRÍCIO SOARES - Ta época da Constituinte, num
prédio muito precário, na Rua Tamoios, onde fora antiga-
mente a Casa da Itália. Não havia nenhuma estrutura. O
presidente da Assembléia tinha um carro velho, de segun-
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da-mão, que só ele usava. Ninguém mais tinha automóvel,
nem o secretário. Eu, por exemplo, fui deputado por mais
de doze anos e nunca usei um carro de chapa branca.

LF - O mandato era remunerado?

FABRÍCIO SOARES - Era remunerado com uma quantia
decente, apenas o suficiente para o deputado sobreviver
durante o mandato, já que não tinha tempo ou oportunida-
de de exercer outra função. Vivia-se o mandato vinte e qua-
tro horas por dia; vivia-se em função dele. Mais de uma vez
eu saí da Assembléia amanhecendo o dia. Era um trabalho
extenuante, mas muito fascinante.

ovatos, exercendo o mandato pela primeira vez, estáva-
mos empolgados pela tarefa - que imaginávamos muito
importante - de elaborar uma Constituição. Realmente, não
tinha tanta importância assim.

SB - Bem, o senhor já nos falou sobre a rotina de trabalho da
subcomissão. E qual era a rotina da Comissão Constitucional?

FABRÍCIO SOARES - A Comissão Constitucional reunia-
se diariamente, às vezes na parte da manhã e sempre na pane
da tarde. Seus membros jamais falhavam. Trabalhamos sem
nenhuma pausa até a apresentação do projeto ao Plenário da
Assembléia. Ficamos praticamente ausentes do Plenário du-
rante todo o tempo de elaboração do projeto da Constituição.

SB - Quais os deputados que se destacaram na Comissão
Constitucional e nas subcomissões?

FABRÍCIO SOARES - A Comissão Constitucional era in-
tegrada por representantes de partidos: do PSD, o Tancredo
leves, o Pedro Braga79, o Xenofonte Mercadante80 se des-

tacaram pela atuação, pelo comparecimento e pelo interes-
se na elaboração do projeto. Cada um deles deu uma cola-
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boração importante, trazendo para o trabalho legislativo não
apenas seus conhecimentos de Direito, mas também suas
experiências, porque todos já haviam exercido cargos ad-
ministrativos.

Do PR, José André de Almeida, que era o vice-presidente
da comissão.

Da UD r, faziam parte da comissão o Oscar Dias Correia e
eu. O Oscar Dias Correia ofereceu uma grande contribui-
ção, dado o seu saber jurídico e o seu interesse pela elabo-
ração do projeto. Ainda hoje, ele se notabiliza não apenas
pelo saber, mas também pela conduta na vida pública. É
uma espécie de Rui Barbosa dos tempos de hoje. É certo
que ele não esteve em Haia, mas também Rui não foi mi-
nistro do Supremo. É um dos homens mais inteligentes de
sua geração. Pena que tenha se mantido sempre à direita,
área pouco freqüentada por pessoas de sua inteligência.

Deve-se lembrar também a presença do Armando Ziller,
representante do Partido Comunista. Deu uma grande con-
tribuição na elaboração do texto e, inclusive, ofereceu à
comissão um anteprojeto completo de Constituição, prova-
velmente elaborado pelo PCB.

SB - Esse anteprojeto foi utilizado pela comissão?

FABRÍCIO SOARES - Em parte. Naturalmente, não ape-
nas pelo seu próprio valor, mas como uma forma de consi-
deração para com o companheiro que o havia oferecido.
Agora, não sei até onde ele foi aproveitado.

SB - Quais foram os temas mais candentes e os principais
debates na Comissão Constitucional?

FABRÍCIO SOARES - A Comissão Constitucional procu-
rou elaborar um projeto tanto quanto possível liberaI. Ha-
via uma situação que concorria em parte para se conseguir
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esse objetivo: o Governo de Minas era da UD T, na pessoa
de Mílton Campos; no Governo federal, o Presidente da
República era o General Dutra, do PSD. Então, havia ne-
cessidade de um certo equilíbrio entre Situação e Oposi-
ção, porque, se uma delas, em Minas, era Governo, na área
federal, era Oposição. Daí, possivelmente, tenha resultado
um projeto de Constituição mais liberal, em que o denomi-
nador comum era a necessidade de uma área maior de li-
berdade para a atividade parlamentar e para o cidadão.

Como sempre, a área de maior interesse e mais debate foi a
financeira: problemas de impostos, receita, despesa, atri-
buições. Uma área importante, a de direitos políticos e so-
ciais, já estava regulada na Constituição FederaI. Aliás, gran-
de parte da Constituição Estadual não era mais que uma
adaptação das normas da Constituição da União. Apenas na
parte tributária havia mais autonomia para a instituição de
impostos e as cobranças respectivas.

SB - Sobre a questão tributária, apesar da linguagem tele-
gráfica das atas da Comissão Constitucional, conseguimos
ver um debate entre o senhor e Tancredo Neves, que pro-
punha a proibição do aumento dos impostos durante cinco
anos. O senhor alegava que essa seria uma questão para a
legislação ordinária. O senhor poderia falar-nos sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - Em todo projeto constitucional, há,
geralmente, um atrito entre esses dois pontos de vista. Al-
guns querem que na Constituição constem dispositivos que,
na realidade, pertencem à lei ordinária. Como o texto cons-
titucional é rígido, não pode ser alterado, parecia-me, na
época, um erro incluir nele disposições como essa. Isso se-
ria matéria de lei ordinária.

SB - Ainda na Comissão Constitucional, o senhor apresen-
tou uma emenda que previa a obrigatoriedade de verba
especial destinada ao financiamento de pesquisas científi-
cas. Essa emenda teve repercussão? Gerou debates?
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FABRÍCIO SOARES - Realmente, apresentei essa emen-
da e foi aprovada. Mas essa seria mais uma daquelas leis
que não pegam. Nunca foi regulamentada. ão houve opo-
sição, foi aprovada por unanimidade, mas nunca foi apro-
veitada. Apesar de ter havido uma certa insistência de mi-
nha parte para que, no orçamento, constasse alguma rubri-
ca para essa emenda, ela realmente nunca foi executada.

LF - O que o estimulou a apresentar essa emenda?

FABRÍCIO SOARES - Essa emenda me foi inspirada
pelo Dr. Seabra81, professor da Escola de Engenharia de
Itajubá e secretário da Viação em Minas Gerais. Nós nos
dávamos bem, conversávamos muito, e numa ocasião ele
me falou sobre o problema da pesquisa, sobre a dificul-
dade de se conseguirem meios para custeá-la, etc. Daí,
essa emenda.

SB - Vimos, também, pela leitura das atas da Comissão
Constitucional, que esta optou pela votação secreta das
emendas ao projeto de Constituição. Qual o significado
dessa decisão?

FABRÍCIO SOARES - Não me lembro desse pormenor,
mas tenho a impressão de que o voto secreto dá mais liber-
dade ao deputado no processo da proposição. Evita as pres-
sões, as indisposições. Hoje, essas pressões chamadas /obbies
estão muito em voga e são feitas por verdadeiros staffs.

SB - Quais os principais substitutivos apresentados pela
Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público,
da qual o senhor participou?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me de apenas um episó-
dio. Em vários Estados do Brasil, o Poder Judiciário dispu-
nha de um órgão corregedor; em Minas Gerais não havia.
Então, no projeto que elaborei, incluí um capítulo sobre
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Corregedoria de Justiça. Foi aprovado na Comissão Consti-
tucional e, quando chegou ao Plenário da Assembléia, o
Deputado Júlio de Carvalho apresentou várias emendas.
Seguiu-se um debate. Prevaleceu o projeto aprovado na
Comissão Constitucional.

SB - O que sobressai, na leitura dos anais, é uma grande
ênfase dada à questão municipal. Por que essa ênfase? Ha-
via alguma base doutrinária, ou eram os interesses da polí-
tica pragmática que estavam em jogo?

FABRÍCIO SOARES - Não havia problema ideológico em
torno da questão municipal. A Assembléia Legislativa ins-
talou-se logo após o período de ditadura do Estado Novo.
De modo geral, os deputados que chegavam à Constituinte
não tinham tradição política. Havia alguns ex-prefeitos, ex-
vereadores, mas a maior parte estava começando sua vida
pública. Havia, assim, uma correlação muito estreita entre
tais deputados e suas bases eleitorais. Com a reativação da
vida política no interior do Estado, com o entusiasmo pro-
vocado pela nova situação política, intensificaram-se os atri-
tos entre as correntes de opinião e entre os partidos políti-
cos - o que repercutia na Assembléia. Esse processo, aliás,
evitava que os atritos se agravassem. A denúncia de uma
arbitrariedade no Plenário da Assembléia impedia que a
violência se perpetuasse, que se praticassem outros atos
iguais. Coibia-se, desse modo, um ambiente de maior hos-
tilidade no interior do Estado.

Tratava-se, em suma, do dia-a-dia da vida partidária em
Minas.

SB - O senhor apoiou uma emenda de Fidelcino Viana82,
que facilitava a criação de municípios - mantendo apenas a
exigência de dez mil habitantes, cem contos de renda mu-
nicipal e duzentas moradias, para que o novo município
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Antes de 1945, em todos os Estados do
Brasil formara-se uma estrutura

burocrática, resultante do domínio do
oficialismo da época. Em Minas Gerais, os
integrantes dessa estrutura - prefeitos,
coletores estaduais, juízes municipais -

aderiram ao PSD. Com a
constitucionalização do País, passamos a
reivindicar que essa estrutura se desfizesse,

porque, do contrário, não teríamos
sequer igualdade de condições

no processo eleitoral.
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fosse criado. Por que a UDN procurava facilitar a criação de
novos municípios?

FABRÍCIO SOARES - Não apenas a UDN. Todos os par-
tidos concordavam em permitir que os distritos se emanci-
passem e se transformassem em municípios. Havia duas
razões fundamentais: primeiro, porque a emancipação do
distrito correspondia, sem exceção, a uma aspiração da po-
pulação local. Todos os distritos gostariam de tornar-se mu-
nicípios, o que aumentaria não só sua importância, como
também sua arrecadação, sua autonomia. Outro motivo era
de ordem financeira. Pela Constituição Federal, certa por-
centagem do imposto de renda seria distribuída entre os
municípios de cada Estado. Logo, quanto mais municípios
tivesse o Estado, maior seria sua quota. Além disso, o dis-
trito que se emancipasse teria sua quota própria, o que não
aconteceria se ele continuasse apenas como distrito.

SB - Essa postura, então, não teria nenhuma ligação com o
interesse de desmantelar a máquina política montada pelo
PSD no interior ...

FABRÍCIO SOARES - Não, não houve essa inspiração.
Os motivos fundamentais foram os que mencionei. O de-
putado que se colocasse contra a emancipação do distrito
corria o risco de perder o apoio do eleitorado local.

SB - o senhor fez discursos defendendo a postura do Go-
verno Mílton Campos, em relação à nomeação dos novos
prefeitos. Estes eram realmente homens desvinculados da
política partidária, como previa a circular do secretário do
Interior, Dr. Pedro Aleixo?

FABRÍCIO SOARES - Não, não eram. Antes da eleição
de 45, em , inclusive Minas Gerais, formara-se uma estru-
tura burocrática resultante do domínio do oficialismo da
época. Em Minas Gerais, os integrantes dessa estrutura
administrativa - prefeitos, coletores estaduais, juízes mu-
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nicipais - aderiram ao PSO. Com a constitucionalização do
País e a eleição de Mílton Campos para governador, em
Minas, nós reivindicávamos que essa estrutura se desfizes-
se, porque, do contrário, não teríamos sequer igualdade de
condições no processo eleitoral. Assim, passamos a reivin-
dicar a designação de novos prefeitos para os municípios
de Minas.

o novo Governo adotou como critério não nomear prefei-
tos que tivessem uma filiação partidária ostensiva, elemen-
tos radicais, capazes de criar uma situação de insegurança
no município. Mas, de um modo geral, atendia aos correli-
gionários, nomeando pessoas capacitadas e bastante sere-
nas para manter, no município, um ambiente de paz e se-
gurança.

SB - Sobre a autonomia das estâncias hidrominerais e a da
Capital, que foi uma questão muito debatida: o PSO que-
ria a autonomia, que lhe convinha, e a UON, durante a
campanha, defendeu essa autonomia. Mas, quando o as-
sunto chegou à Assembléia Constituinte, José Carvalheira83,

do PR, aliado da UO T, propôs que a questão fosse defini-
da pela legislação ordinária. O senhor fez um discurso con-
tra essa emenda e defendeu a autonomia da Capital. O se-
nhor poderia falar sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - É possível que essa defesa tenha
sido feita em virtude de compromissos de campanha. Infe-
lizmente, ficou provado, na prática, que tanto as estâncias
hidrominerais como Belo Horizonte não tinham condições
financeiras para atender às necessidades locais.

As estâncias hidrominerais, depois de 45, estavam em fran-
co declínio. As instituições envelheceram, os hotéis se da-
nificaram e entraram em decadência. A arrecadação muni-
cipal era insuficiente para manter os balneários e os hotéis;
todas viviam na dependência dos cofres estaduais.

A autonomia de Belo Horizonte e das estâncias
hidrominerais era razoável do ponto de vista teórico, mas,
na prática, não funcionava.
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LF - Então, o Estado assumia toda a responsabilidade pela
administração municipal?

FABRÍCIO SOARES -O Estado nomearia o prefeito, e este
prestaria contas ao Estado. Havia, também, a Câmara Munici-
pal, que fiscalizaria as atividades administrativas locais.

SB - Outro tema que sobressai na leitura dos anais é aquele
a que chamamos "acerto de contas": discursos de pessedistas
sobre os desmandos do Governo Mílton Campos em redu-
tos adversários, e de udenistas sobre a infelicidade que o
Governo Vargas representara para o País e para Minas Ge-
rais. O senhor já nos falou sobre isso, lembrando que, após
os períodos ditatoriais, a Oposição olha muito mais para o
passado do que para o futuro. O senhor poderia falar um
pouco mais sobre essa questão, especificamente na Assem-
bléia Constituinte?

FABRÍCIO SOARES - Como já disse, a política munici-
pal repercutia muito na Assembléia. As facções municipais
eram muito aguerridas e as eleições municipais vinham logo
após um período de exacerbação entre esses grupos. A fac-
ção que assumia a administração do município era marcada
pelo calor dessa disputa; muitos dos eleitos haviam sido ví-
timas dos agora derrotados. Uma vez no poder, as facções
vencedoras se vingavam das ofensas que haviam recebido.
Esses fatos eram geralmente comunicados aos deputados
da região, na Assembléia, e os companheiros do interior,
que os traziam, exigiam que fossem esclarecidos. a ver-
dade, essas coisas, muitas vezes, não eram senão vingança
de ofensas sofridas no passado.

SB - E qual o significado e a repercussão do requeri-
mento, feito em maio de 1947 por Oscar Correia, solici-
tando devassa na administração estadual a partir de no-
vembro de 1937?
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FABRÍCIO SOARES - Esse requerimento foi mais um
episódio da luta municipal. O PSD era Maioria; a UDN,
como é sabido, constituía menos de 1/3 do Plenário da As-
sembléia. Acostumado ao poder, o PSD não se conformava
com a nova situação, em que perdera muitas prefeituras, e
fazia constantes denúncias. O requerimento do Oscar Cor-
reia foi uma espécie de revide às agressões que o oficialismo
de então sofria da Oposição pessedista.

SB - Mas a devassa não foi feita ...

FABRÍCIO SOARES...:.. Não, não passou de um requeri-
mento. Nunca foi efetivada.

SB - Quanto ao parlamentarismo, parece que houve uma
discussão bem longa na Assembléia. O Deputado Xenofonte
Mercadante apresentou uma emenda com esse objetivo,
na Comissão Constitucional. Armando Ziller e José Rennó84
apresentaram outra, no Plenário. Mercadante foi vencido
na Comissão Constitucional e, ao serem votadas as emen-
das de Rennó e de Ziller, ele fez, no Plenário, uma grande
explanação, quase um relatório dos trabalhos da subcomissão
da qual ele participava. Por que esse debate em torno do
parlamentarismo: era uma questão ideológica?

FABRÍCIO SOARES - Sim, mas, do nosso ponto de vista,
a estrutura do governo estadual teria que refletir a estrutura
do governo federal. Nós entendíamos que era
inconstitucional um regime parlamentarista no Estado,
quando a Federação era presidencialista. O Xenofonte acha-
va que não, que podíamos inaugurar, em Minas, um novo
sistema de governo parlamentarista. Esse ponto de vista foi
minoritário.

SB - Os debates em torno da questão parlamentarista e da
criação da Comissão Permanente da Assembléia nos fize-
ram sentir uma tendência do PSD em ampliar os poderes
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do Legislativo. A UDN sempre se colocou contra essas ques-
tões. O senhor acha que existia, aí, intenção do PSD de se
proteger do Executivo, então nas mãos da UDN?

FABRÍCIO SOARES - Vejam vocês o oportunismo do
PSD. Os deputados do PSD, de um modo geral, tinham
vindo da ditadura, de um regime de ilegalidade. Uma
vez na oposição, começaram a adotar posições exatamente
opostas, pretendendo ampliar os poderes do Legislativo.
Na época - tanto quanto posso lembrar-me - prevaleceu
a tradição da política de Minas Gerais: um Executivo
forte, próprio de um regime presidencialista, e um
Legislativo que se destacava não só pelas suas funções
específicas de elaborar e aprovar projetos de lei, como
também por fiscalizar o Poder Executivo. E uma prova
de que realmente a gente tinha essa preocupação de fis-
calização do Poder Executivo - eu me lembro bem - é
que apresentei um projeto na época, na 1a Legislatura,
que obrigava o Governo a pedir crédito especial para a
aquisição de veículos. Conseguiríamos, assim, evitar o
abuso, que é da tradição da política nacional, da utiliza-
ção de veículos oficiais por particulares.

SB - Em Plenário, o senhor apresentou um número relati-
vamente pequeno de emendas, porém apoiou várias ou-
tras, junto com um grupo mais ou menos constante, forma-
do, entre outros, por Fidelcino Viana, Miguel Batista, Ma-
nuel Taveira, Mateus Salomés5, Amadeu Andradas6

, Moa-
cir Resendes7, Guilherme Machado, Oscar Botelho, etc. Ha-
via algum acordo de ação comum?

FABRÍCIO SOARES - O Regimento Interno exigia que
toda emenda a projeto de lei, para ser apreciada pelo Plená-
rio, tivesse um número mínimo de apoios. E prevalecia,
então, um ponto de vista mais liberal. O apoiamento não
implicava voto a favor. Era apenas para atender a uma exi-
gência regimental, para apresentação do projeto ou emen-
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da. Eu apoiava todos os projetos e todas as emendas, para
que o Plenário tivesse oportunidade de apreciá-las. Recu-
sar o apoio seria impedir o autor da emenda de ter o seu
trabalho examinado pelo Plenário.

SB - Qual foi a posição da Assembléia Legislativa em 1947
frente ao processo de impugnação do PCB? Parece que o
senhor foi o único, além de Armando Ziller, a fazer um
discurso em defesa da legalidade daquele partido.

FABRÍCIO SOARES - Realmente, esse caso - a cassação
do registro do PCB, seguida da cassação "do mandato de
seus deputados - teve grande repercussão na Assembléia.
Constam no meu prontuário no OOPS vários pronuncia-
mentos contra o fechamento do PCB e a cassação dos man-
datos. Também nos IPMs88 a que eu respondi, esse ponto
foi argüido: por que eu tinha sido contra a cassação do re-
gistro do PCB e do mandato dos seus parlamentares? Meu
ponto de vista era de que o Legislativo não tinha poderes
para cassar mandatos populares. Se o povo tinha eleito seus
representantes, somente o povo poderia cassar seus man-
datos, porque ele era o mandante, o deputado era apenas o
mandatário. Com relação à cassação do Partido Comunista,
eu julgava antidemocrático obrigar um partido a ir para a
clandestinidade, em vez de poder exercer seus plenos di-
reitos no regime presidencialista de então.

SB - Houve alguma reação da Bancada da UON a esse seu
discurso?

FABRÍCIO SOARES - Não. Havia um certo respeito aos
pontos de vista de cada deputado com relação a temas que
não constassem no programa partidário. Como isso era uma
questão alheia a nosso programa, não houve qualquer in-
terferência da bancada em meu pronunciamento.

LF - E houve reação de populares, ou de outras pessoas,
quanto a essa sua postura?

•

FABRÍCIO SOARES - ão me lembro de reação contra.
Manifestações a favor houve, das pessoas mais coerentes,
mais preocupadas com questões ideológicas.

SB - Em 1947 houve eleição indireta para vice-governa-
dor. Mateus Salomé apresentou uma emenda defendendo
a eleição direta, a ser realizada junto com as próximas elei-
ções municipais. Parece que, na hora da votação, o senhor
apoiou essa emenda. Mais tarde, quando foi discutida a
redação final do texto, o senhor se pronunciou contra a re-
dação final, alegando que a comissão encarregada da reda-
ção fizera uma pequena alteração no que fora definido pelo
Plenário. Essa segunda intervenção sua tem alguma relação
com a defesa da eleição direta ou era realmente a questão
de redação que o senhor estava criticando?

FABRÍCIO SOARES - Não me lembro bem desse episó-
dio, pois foi uma questão debatida nos bastidores. À exce-
ção da UO ,que já tinha o governador, o assunto interes-
sava diretamente a todos os partidos políticos. O cargo de
vice-governador era disputado pelo PSD, que tinha maio-
ria, e pelo PR, que se coligara à UDN. Lembro-me de que,
da parte da UDN, Pedro Aleixo, pelo próprio cargo de secre-
tário do Interior que ocupava, teve uma atuação muito gran-
de. Foi ele, provavelmente, o centro das conversações para
a escolha do candidato a vice-governador. Tanto quanto me
lembro, o PR participou, também, intensamente, das con-
versações. aturai mente, os deputados, na Assembléia, te-
riam que sancionar o que as cúpulas partidárias resolves-
sem a respeito. Então, o que se votou na Assembléia foi
conseqüência dessas conversas das cúpulas partidárias. Tan-
to quanto me lembro, foi isso que aconteceu.

SB - E quanto à eleição propriamente dita: o senhor lem-
bra quais eram os candidatos?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me de que foi eleito o José
Ribeiro Pena, meu colega de turma na Escola de Direito,
um velho amigo, por quem eu tinha o maior apreço. Quani
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IPresidente da Assembléia marcou a data de sua posse, a
Bancada da UD , que fora contra sua eleição, resolveu que
se retiraria do Plenário durante a solenidade. Como eu não
concordava com isso, compareci à Assembléia nesse dia.

SB - Pela leitura dos anais da Constituinte de 47, percebe-
mos que várias questões relevantes, algumas relacionadas
com o Poder Legislativo, não foram debatidas em Plenário.
Haveria uma tendência para se transferir para a Comissão
Constitucional a elaboração da nova Carta, enquanto os
outros deputados se dedicariam às sessões ordinárias, sem
preocupações constituintes?

FABRÍCIO SOARES - Como já disse, os membros da
Comissão Constitucional praticamente ficaram ausentes do
Plenário da Assembléia. ossa tarefa imediata era a elabo-
ração do projeto da Constituição, mesmo porque a Consti-
tuição Federal marcava um prazo para que as Assembléias
Estaduais aprovassem seus respectivos projetos, sob pena
de intervenção no Estado inadimplente. Essa premência
de tempo fez com que a Comissão Constitucional se afas-
tasse do Plenário, entregando-se completamente à elabora-
ção do texto do projeto. Assim, como não participávamos
das reuniões do Plenário, nem sabíamos do que se tratava
por lá.

SB - Percebemos, também, Dr. Fabrício, a ausência de de-
bates significativos sobre o Plano de Recuperação Econô-
mica e Fomento da Produção. Por que essa ausência?

FABRÍCIO SOARES - Seria função da Oposição discutir
o Plano de Recuperação Econômica, elaborado pelo secre-
tário da Agricultura, Dr. Américo Renné Giannetti89• Como
a Oposição - o PSD e o PTB - se manteve ausente da
discussão do projeto, não havia motivo para que a UDN,
que era Situação, levantasse a questão em Plenário. O Dr.
Giannetti gozava de ampla confiança do partido, não só por
sua competência, como por sua seriedade, sua tradição de
empresário eficiente e capaz.

SB - Participou do processo de redemocratização ...

FABRÍCIO SOARES - E viria, mais tarde, a ser candidato
a governador do Estado. Esse é um capítulo separado, em
que há muita coisa interessante, muita coisa de bastidor.
Lembro-me de que um dos poucos discursos de crítica ao
Plano de Recuperação Econômica do Estado foi do Lima
Guimarães90, que era Líder do PTB.

SB - Por que o PSD não levantou esse debate? Existiria
alguma ação consciente de transferir as. principais funções
econômicas do Estado para o Executivo?

FABRÍCIO SOARES -Não acredito. O PSD não levantou
o debate sobre o plano porque isso exigiria estudo, pesqui-
sa, o que provavelmente o PSD não tinha disposição para
fazer. Estava muito preocupado com os problemas munici-
pais, violências praticadas por delegados de polícia da Si-
tuação, demissões de cargos de confiança ... Seus deputa-
dos estavam mais ocupados com essas áreas do que com o
estudo e a análise do plano.

SB - Houve reação dos grandes proprietários rurais ao arti-
go da Constituição que instituía o imposto territorial re-
gressiv091 ?

FABRÍCIO SOARES - Esse dispositivo constitucional foi
objeto de amplo debate na Assembléia, onde havia gran-
des proprietários, fazendeiros, empresários. Deputados que
haviam permanecido calados, ausentes durante todo o de-
bate sobre o texto constitucional, na hora da discussão so-
bre o imposto, fizeram discursos, apartearam, tiveraV"}gran-
de participação. Exatamente porque se tratava de imposto.
Quem mais debateu esse problema de imposto territOrial
foi o Armando Ziller. Ele pretendia que o impostO fosse
majorado, gravasse os latifúndios, as propriedades impro-
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dutivas, o que contrariava o interesse de muitas correntes,
principalmente o daquelas que tinham os seus colégios elei-
torais na zona rural. A solução que se conseguiu, de conci-
liação, está representada pelo Texto Constitucional. Foi o
denominador comum entre o ponto de vista dos que queri-
am taxar mais pesadamente a propriedade rural e os que
queriam liberar os imóveis rurais de qualquer tributação.

SB - Mas o imposto regressivo foi mantido.

FABRÍCIO SOARES - Foi, mas sem se fixar a taxa. Quer
dizer, aprovou-se uma norma de ordem geral. Do ponto de
vista prático, teve pouca repercussão.

SB - E o senhor acha que a Sociedade Ilineira de Agricul-
tura atuou nesse momento?

FABRÍCIO SOARES - Não percebi. Não sei se porque,
pessoalmente, eu tinha um ponto de vista muito claro a
respeito, ou se realmente a Sociedade Mineira de Agricul-
tura não teve essa iniciativa. Ignoro.

SB - Por que a falta de reação significativa, em uma As-
sembléia conservadora, à emenda de autoria de Armando
Ziller, que determinava que "no interesse social, o Estado
promoverá a extinção progressiva do latifúndio92"?

FABRÍCIO SOARES - Era uma recomendação, não teve
nenhuma conseqüência prática. Todo mundo sabia disso.

SB - Vamos ver agora a Situação e a Oposição na Assem-
bléia Estadual Constituinte. O senhor já falou da oposi-
ção intransigente do PSD ao Governo Mílton Campos.
Falou, também, da existência de um grupo mais mode-
rado e de outro mais radical, e do predomínio do último.
O senhor se lembra de alguns dos componentes de cada
um desses grupos?
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FABRÍCIO SOARES - O grupo moderado era constituído
dos deputados mais influentes do PSD: Ribeiro Pena,
Tancredo Neves, Xenofonte Mercadante, Pedro Braga,
entre outros. Dos deputados que faziam oposição mais rígi-
da, lembro-me de Guilhermino de Oliveira93, Último de
Carvalh094, Américo Martins da Costa95, Uriel Alvim96, en-
tre outros.

SB - E a oposição do PSD mantinha o mesmo grau de
intransigência, quando se tratava de questões específicas
do trabalho constituinte?

FABRÍCIO SOARES - Sob o ponto de vista ideológico?

SB - Sim.

FABRÍCIO SOARES - Não. Não havia um debate ideoló-
gico na Assembléia em torno do Texto Constitucional.
Mesmo porque o projeto constitucional não admitia deba-
tes ideológicos, já que suas normas, muitas vezes, eram
oriundas da Constituição Federal. Tratava-se de elaborar a
estrutura política do Estado - estrutura, por sua vez, já
delineada na Constituição Federal-, sem oportunidade para
debates ideológicos. Debates ideológicos houve quando da
cassação do Partido Comunista e dos seus deputados.

SB - E houve oposição não-ideológica nos trabalhos cons-
tituintes?

FABRÍCIO SOARES - Houve, por ocasião da votação das
Disposições Transitórias. Como é da tradição das Assem-
bléias Constituintes, cada deputado procurava enxertar, nas
Disposições Transitórias, um dispositivo que atendesse a
certos interesses regionais: o aumento de remuneração de
funcionários públicos, a efetivação de interinos, etc. Isso
era feito em razão de interesses pessoais de deputados, e
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também para atender a reivindicações de setores da socie-
dade: funcionários, agricultores, pequenos proprietários.

SB - essa ocasião, a UD Tse negou a assinar as Disposi-
ções Transitórias. Só as assinou Moacir Resende, além de
Levindo Coelho, que se elegeu pela UD T, mas, de fato,
era do PSD.

FABRÍCIO SOARES - Certo! Exatamente porque se en-
xertavam nas Disposições Transitórias dispositivos que nada
tinham a ver com o Texto Constitucional. Eram apenas ques-
tões de oportunismo, impostas por pressões externas.

SB - Como foi a ação da UDN, visando manter a unidade da
Coligação Democrática e a cooperação com a Ala Liberal?

FABRÍCIO SOARES - Como toda coligação partidária, foi
uma situação muito difícil. Durante as reuniões da Assem-
bléia, terminadas as votações, os partidos que faziam parte
da coligação situacionista - o PR e o PSD Independente -
retiravam-se do Plenário e iam para as secretarias, fazer suas
reivindicações, atender a pedidos das facções locais. O PSD,
que não tinha outras tarefas senão as da Assembléia, ficava
no Plenário, e os depurados da UDN eram obrigados a per-
manecer para que o Governo não ficasse sem defesa.

SB - Então, o Governo atendia a esses interesses, para man-
ter a coligação?

FABRÍCIO SOARES - Sim, tanto quanto possível. O pro-
blema não é o atendimento de reivindicações, mas o tipo
de reivindicação. Reivindicação existe sempre, e atendi-
mento, nem sempre. Isso faz parte da vida partidária ...

SB - Após tantos anos de fechamento, a Assembléia Legislativa
foi reaberta com responsabilidades especiais, de natureza cons-
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tituinte. O senhor já nos falou da ausência de assessoria técni-
ca para subsidiar os trabalhos constituintes. Como era o qua-
dro funcional da Assembléia nesse período?

FABRÍCIO SOARES - A Assembléia tinha uma estrutura
administrativa simples, modesta. Havia o corpo de
taquígrafos (meia dúzia, ou pouco mais); a Seção Adminis-
trativa, que cuidava do funcionamento da Assembléia; a
Tesouraria, que pagava aos depurados e cuidava desse se-
tor; o gabinete do presidente da Assembléia, o do líder da
Maioria e o do líder da Minoria (cada qual tinha um secre-
tário, que era ao mesmo tempo seu datilógrafo), e dois ou
três guardas civis, que mantinham a ordem interna. O cor-
po administrativo da Assembléia era realmente simples,
modesto e até deficiente. Fixávamos o subsídio dos depu-
tados uma vez, por legislatura (as condições da época per-
mitiam, não existia inflação como a de hoje). Com isso, a
Assembléia funcionava e dava conta do recado.

S8 - Os deputados se dedicavam exclusivamente aos tra-
balhos constituintes, ou mantinham, paralelamente, suas
atividades profissionais?

FABRÍCIO SOARES - Não havia condições de se ter ati-
vidade profissional. Lembro-me de uma pergunta que um
deputado do PSD me fez, já depois de algum tempo de
funcionamento da Assembléia, talvez na 23 Legislatura:
"Onde é que vocês da UDN se metem? A gente não vê
vocês na rua, vocês não participam das rodas ..." Era isso: a
gente se entregava ao exercício do mandato vinte e quatro
horas por dia. Tãohavia tempo - não apenas de exercer a
atividade profissional: não havia tempo sequer de partici-
par de reuniões sociais, de rodas, o que seria muito agradá-
vel, sem dúvida, com companheiros da Assembléia, de nosso
partido ou não.

LF - E a rotina do trabalho: se não havia gabinetes indivi-
duais, onde o senhor fazia o trabalho? Em casa?
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FABRÍCIO SOARES - Tudo era feito em casa, geralmen-
te de manhã e de noite. Só ia à Assembléia para as reuniões
das comissões, da Comissão Constituinte e do Plenário.

SB - Existiam - e, se existiam, como atuavam - os lobbies
na Assembléia Constituinte?

FABRÍCIO SOARES - esse tempo, havia muito pouco
lobby. A propósito, tenho uma história interessante.

Um conhecido meu explorava uma mina de cromita em
minha terra natal. Eu estava numa reunião, quando recebi
o recado de que ele precisava falar comigo e me esperava
na galeria ao lado do Plenário. Fui vê-lo. Ele me
confidenciou que a Rede Mineira de Viação estava ven-
dendo sucata a um preço muito barato, e que poderíamos
comprar essa sucata e revendê-la com muito lucro. O dire-
tor da Rede Mineira de Viação era o Temístocles Barcelos,
pessoa correta, que eu sabia incapaz de participar de qual-
quer negócio ilícito. Concordei com a proposta, mas pedi
que esperasse alguns minutos. Fui ao Plenário e fiz um
requerimento pedindo informações ao Governo: comuni-
quei ter tomado conhecimento de que a Rede Mineira de
Viação estava vendendo sucata a preço inferior ao de mer-
cado e solicitei que seu diretor informasse à Assembléia a
respeito. O elemento que me havia proposto o negócio es-
perava-me no corredor da Assembléia. Apresentei o reque-
rimento no Plenário e, quando voltei ao corredor para
procurá-lo, havia sumido ...

SB - Isso foi quando?

FABRÍCIO SOARES - Foi no Governo Mílton Campos.
De um modo geral, havia respeito pelo deputado. Esse foi
o único fato de que tive conhecimento durante quase 12
anos de mandato. Não se aceitavam tentativas desse tipo-
suborno, corrupção, participação em negociatas.
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SB - Os movimentos sociais pressionavam, de alguma for-
ma, o trabalho do deputado?

FABRÍCIO SOARES - ão diria que havia pressão. Havia
reivindicações, feitas por movimentos populares, por sindi-
catos; naturalmente, essas reivindicações eram atendidas
tanto quanto possível.

Lembro-me principalmente das reivindicações dos sindi-
catos. Certa vez, durante a Presidência do Café Filho, hou-
ve uma greve em Nova Lima. Uma comissão de represen-
tantes do Sindicato dos Trabalhadores nos procurou na As-
sembléia, pedindo apoio para o movimento. Fizemos uma
comissão, constituída de representantes de cada bancada,
para ir ao Governo Federal. Nova Lima sempre foi uma
fábrica de silicóticos. a época em que fui advogado do
sindicato, você chegava num bar em Nova Lima e via mui-
tas pessoas, relativamente jovens, conversando: eram do-
entes, silicóticos, precocemente aposentados devido ao tra-
balho no subsolo.

Indo ao Rio de janeiro, procuramos o Presidente da Repú-
blica e fizemos uma exposição da situação da Mina de Mor-
ro Velho. Falamos sobre as reivindicações dos operários e
solicitamos que determinasse ao Ministério do Trabalho
alguma intervenção para atendê-las. Nessa ocasião, tive
oportunidade de lembrar a Café Filho os seus compromis-
sos com a área popular, ele que, quando deputado, fora au-
tor da frase célebre: "Lembrai-vos de 37" - um alerta con-
tra um novo golpe de Estado. Ao final da visita, Café Filho
prometeu estudar o assunto.

De volta a Belo Horizonte, tivemos notícia de que o diretor
da Morro Velho fora ao presidente da República pedi!1do-lhe
para pôr fim ao movimento grevista. Café Filho teria respon-
dido que não podia fazer nada, porque recebera uma comis-
são que representava todo o povo mineiro - um deputado de
cada partido - pedindo exatamente o contrário. Isso evitou
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que o Governo Federal interviesse para terminar a greve sem
que as reivindicações dos operários fossem atendidas.

LF - Atualmente, um deputado gasta muito tempo de seu
mandato respondendo a demandas miúdas, de varejo. São
interesses privados, de pessoas que vão ao Legislativo coti-
dianamente pedir um auxílio para pôr o filho na escola,
bolsas de estudos, etc. Na época, certamente, a Assembléia
não tinha ainda estrutura e recursos para atender a esse tipo
de demanda, mas pergunto: existiam já essas demandas
privadas, de interesse imediato do eleitor?

FABRÍCIO SOARES - Havia. Isso sempre houve. Mas,
na época, o que podíamos fazer era distribuir uma verba
para associações beneficentes. No orçamento estadual, con-
signava-se uma verba específica para socorro a essas asso-
ciações em todo o Estado. Cada deputado dispunha de uma
verba para distribuir entre as instituições da sua região. Isso
se inaugurou logo na primeira sessão legislativa da 1a

Legislatura. Fora disso, o depurado não tinha condições de
atender: o que ele ganhava não sobrava para fazer frente a
essas reivindicações.

SB - E sobre a repercussão dos trabalhos constituintes?
Existia alguma expectativa da sociedade quanto ao traba-
lho que iria produzir a nova Constituição?

FABRÍCIO SOARES - Não creio. O trabalho de elabora-
ção da Constituição interessava apenas a uma minoria - in-
telectuais, professores. Não acredito que um por cento da
classe mais pobre tenha conhecimento do Texto Constitu-
cional. O texto da Constituição Estadual é secundário. O
que importa, na Constituição, além da estruturação dos
poderes políticos, é a questão dos direitos individuais, e
isso é competência da Constituição Federal. A Constitui-
ção Estadual pouco pode acrescentar além disso. Ela não é
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decisiva na vida do povo. Émuito mais importante para o povo
a votação do orçamento do que a do Texto Constitucional.

6CAPíTULO

SB - Gostaríamos de tratar, agora, especificamente, de sua
atuação na Assembléia Legislativa. Vamos começar pela sua
participação em algumas comissões. Sabemos que o senhor
participou das Comissões de Constituição, Legislação e
Justiça, Especial de Estudos sobre Serviços de Justiça,
Energia e Transporte, Especial de Divisão Administrativa
e Judiciária, de Segurança Pública, de Trabalho e Ordem
Social, e de Siderurgia. O que o senhor destacaria de rele-
vante no trabalho dessas comissões?

FABRÍCIO SOARES - Na realidade, não me lembrava de
ter participado de tantas comissões. A mais importante, evi-
dentemente, foi a que elaborou o projeto constitucional.
Sobre isso, já falamos suficientemente.

A Comissão de Constituição e Justiça, de que fui membro
efetivo desde o início, era uma comissão importante, por-
que todo projeto apresentado no Plenário, antes de passar
às comissões específicas, devia ser encaminhado a ela para
exame da legalidade.

Lembro-me, também, da Comissão de Siderurgia, porque
nessa época se discutiu o projeto da criação da Usiminas.
Em 1957, a comissão foi convidada para conhecer;" loco a
situação da siderurgia polonesa. Visitamos Katowice, cida-
de polonesa, onde estava sendo construída a Siderúrgica
Lenin, uma usina de grande porte para a época, que, de-
pois de pronta, deveria produzir cerca de três milhões de
toneladas de aço. o Sul da Polônia, visitamos fábricas,
minas de sal e órgãos especializados em siderurgia e, de-
pois, a convite do Governo tchecoslovaco, fomos a Praga e a
Skoda, conhecer usinas siderúrgicas e uma fábrica de auto-
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móveis. Depois, especialmente convidado, fui à Romênia,
onde tive a oportunidade de visitar as regiões petrolíferas.

A Comissão de Siderurgia tornou-se importante em virtu-
de desses fatos, por termos viajado ao exterior e pela opor-
tunidade de visitar esses países. Na volta, cada um de nós
fez um relatório, sendo que coube a mim, parece, o relató-
rio sobre a atividade petrolífera na Romênia.

a época, discutíamos, também, sobre a Petrobrás: seu fun-
cionamento, sua estruturação e os possíveis resultados de
sua atividade.

SB - O senhor pediu e obteve, em 1947, a criação da Co-
missão Especial de Estudos sobre Serviços de Justiça, ale-
gando deficiência do serviço de administração da justiça
em Minas. O que o levou a essa constatação? Qual foi o
resultado do trabalho?

FABRÍCIO SOARES - O problema da época era o mesmo
de hoje: a lentidão da justiça, as deficiências da estrutura
judicial, a má remuneração do Judiciário e dos funcionários
da justiça. Na qualidade de advogado militante, eu tinha
contato diário com o fórum local e conhecia bem o funcio-
namento de várias comarcas do interior. Pensando em
agilizar o serviço da justiça, propus a criação dessa comis-
são, que deveria ouvir os interessados: juízes, funcionários,
etc. Mas o problema da morosidade da justiça tem muito
de fundo financeiro e deficiência de órgãos - número insu-
ficiente de varas cíveis, má remuneração do funcionalismo.
E a comissão funcionou burocraticamente; não teve qual-
quer resultado prático.

SB - O senhor foi líder da UDN na Assembléia em 1956,
quando Bias Fortes era governador. Poderia falar-nos sobre
as atribuições do líder de um partido oposicionista?

FABRÍCIO SOARES - A função do líder é a de ser deno-
minador comum da bancada. Por isso mesmo, jamais rei-
vindiquei a função de liderança. É muito mais fácil para o
deputado ocupar a tribuna para oferecer proposições, ex-
pedindo pontos de vista próprios, do que ser líder, obriga-
do a se ater ao que a bancada entende e resolve. Nessa
função, compete ao líder falar em nome da bancada em
questões de maior importância, ouvir os companheiros,
verificar qual é o ponto de vista geral sobre assuntos mais
relevantes e, muitas vezes, em Plenário, responder de im-
proviso a interpelações feitas por bancadas adversárias.
essa condição, tive que reduzir muito minhas atividades.

O líder tem que se resguardar, não pode participar muito
ativamente dos debates, porque a palavra dele é tida como
um reflexo da opinião dos companheiros.

Na Oposição, cumpria ao líder vigiar o funcionamento do
Poder Executivo, principalmente. Por isso, o líder da opo-
sição recebia, toda manhã, cópia do expediente da reunião
do dia, para ter tempo de estudá-lo e pôr-se a par dos as-
suntos que iam ser debatidos. Na função de líder, sempre
procurei estimular os companheiros, principalmente os
menos operosos, que freqüentavam pouco a tribuna. Atri-
buía-lhes determinadas tarefas, dando-lhes oportunidade
para que também tivessem participação mais ativa no fun-
cionamento da Assembléia e no trabalho da bancada.

SB - O senhor renunciou à liderança da UD em abril de
1956. Qual foi o motivo dessa renúncia?

FABRÍCIO SOARES - A minha situação dentro da Banca-
da da UDN havia muito se tornara difícil. Existia uma dis-
sensão ideológica muito grande. A UDN, em 45, tinha por
principal objetivo a luta contra o Estado Novo. Como já
esclareci anteriormente, vim para Belo Horizonte para par-
ticipar da luta partidária e tinha pontos de vista próprios,
que, na ocasião, coincidiam com os dos líderes da UDN.
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Depois de eleito, à medida que eu exercia o mandato, ve-
rificava que a UDN não evoluía, não oferecia alternativas
para a crise política da época; tornava-se, a cada dia, um
partido meramente policial, preocupado apenas em fiscali-
zar o Governo. A UDN parou no tempo, formou-se para
lutar contra o Estado Novo e ficou nisso, não evoluiu, o que
resultou até na saída da Esquerda Democrática.

A UDN não evoluía, não oferecia
alternativas para a crisepolítica da época.

Tornava-se, a cada dia, um partido
meramentepolicial, preocupado apenas em
fiscalizar o Governo. A UDN parou no
tempo. Formou-se para lutar contra o
Estado Novo eficou nisso, não evoluiu.
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Assim, quanto mais eu vivia o problema político, mais eu
sentia que me distanciava de meus companheiros de ban-
cada. Esses atritos foram-se agravando. Depois, aconteceu
aquele fato que mencionei: a presença do Almirante Pena
Boto em Belo_Horizonte. O Pena Boto era, sabidamente,
um líder internacional da extrema direita, presidia a um
conselho internacional dessa facção97• Meu ponto de vista
era de que a Bancada da UDN não deveria ter nenhuma
participação na vinda do Pena Boto a Belo Horizonte. Esse
ponto de vista foi contrariado frontalmente pelos meus com-
panheiros. Houve até um discurso na Assembléia, parece-
me que do Dnar Mendes, em apoio a Pena Boto. Criou-se,
então, um clima insustentável. Havia um atrito frontal en-
tre o líder e seus liderados. Evidentemente, diante dessa
situação, eu não poderia continuar numa função em que
deveria traduzir o pensamento comum da bancada.

SB - "essa época, o senhor deu uma declaração em que
fazia um alerta à UDN, sobre a "sua linha ideológica peri-
gosamente próxima da reação".

FABRÍCIO SOARES - E eu tinha razão, porque a UDN
caminhou sempre para a direita e acabou no Carlos Lacerda.
Aliás, o Carlos Lacerda é um fenômeno político que ainda
não foi convenientemente examinado. Era um orador ex-
cepcional, tinha uma presença de espírito fora do comum,
era um grande parlamentar. Mas Lacerda, em vez de se tor-
nar um líder popular, tornou-se um líder da classe média, e
quanto mais líder da classe média, mais para a direita ele
caminhava. Acabou perdendo o trem da história: em vez
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de se tornar um grande líder popular, um homem de mul-
tidões, tornou-se um Kerenski tupiniquim. Resultado: mor-
reu há apenas quatro ou cinco anos e ninguém mais se lem-
bra dele. É o destino de todo líder da classe média: empol-
gar a classe e ser esquecido em seguida. Foi o que aconte-
ceu com ele.

SB - O senhor poderia falar sobre udenistas mineiros que
mais se aproximavam da linha de atuação de Carlos Lacerda?

FABRÍCIO SOARES - A impressão que tenho ainda hoje
é que o Carlos Lacerda tinha o apoio - mais do que o apoio,
a admiração - de toda a UDN mineira. ão me lembro de
que a UDN de Minas tenha, alguma vez, manifestado
discordância com relação a ele. Um liberal, que poderia, mais
tarde, talvez, colocar-se contra o Carlos Lacerda era o Virgílio
de Melo Franco. Infelizmente, ele morreu pouco depois da
instalação do Estado de Direito, em 1948. Dando um ba-
lanço, hoje, não vejo alguém da UDN que tenha manifes-
tado discordância, de público, com relação ao Carlos Lacerda.

SB - Qual foi a reação da bancada udenista e dos demais
partidos quando o senhor renunciou à liderança?

FABRÍCIO SOARES - Tãoacredito que a renúncia à li-
derança tenha tido grande repercussão. Dentro da UDN,
provavelmente, repercutiu bem, porque a bancada ficou
livre de um corpo estranho, de um deputado que, em vez
de resolver os casos da bancada, criava casos para ela. Eu
era um líder que não convinha à bancada.

Com relação às demais bancadas, não me lembro de reações
de agrado ou desagrado. Tinha amigos em várias bancadas,
e é possível que alguns tenham manifestado solidariedade,
porém mais pela amizade, pelo relacionamento pessoal, do
que por ponto de vista político-partidário.

134

SB - Em agosto de 1947, o senhor apresentou um projeto
propondo um abono familiar único e uniforme para o fun-
cionalismo do Estado. Qual a justificativa para esse pro-
jeto?

FABRÍCIO SOARES - A lei determinava que o abono de
família fosse de 7% sobre o vencimento do funcionário: 7%
para cada filho. Desse modo, o filho de um juiz de direito,
por exemplo, tinha um abono de família dez vezes maior
do que o filho de um contínuo. Evidentemente, as neces-
sidades a serem atendidas pelo abono familiar eram as mes-
mas - do filho do pobre e do filho do rico: manutenção,
educação, instrução. Portanto, o critério legal era evidente-
mente injusto. Apresentei, por isso, um projeto determi-
nando que o abono familiar fosse o mesmo para o filho de
cada fun-cionário, independentemente do valor da remu-
neração do titular do cargo. Esse projeto provocou muito
desagrado nos altos escalões burocráticos. Houve um deba-
te muito grande, muitos deputados se opuseram, mas, por
fim, chegamos a um acordo: o novo abono só vigoraria para os
filhos dos funcionários que nascessem da data da lei em dian-
te. Com isso, conciliamos os interesses. Na verdade, houve
uma equiparação para cima, o que significou um aumento ra-
zoável para os funcionários que recebiam menos.

Havia um promotor de justiça meu amigo que tinha dois
filhos: um forte e saudável, o outro magrinho. Ele dizia que
o filho forte nascera na época dos 7%, e o magrinho depois
da equiparação ...

SB - Em 1948, quando estava sendo discutida a reforma ad-
ministrativa, o senhor fez, em Plenário, uma crítica ao critério
de interesse partidário como base de criação de novos muni-
cípios. Qual o contexto que o levou a fazer tal crítica?

FABRÍCIO SOARES - A Constituição fixava critérios rígi-
dos para a criação de novos municípios: população, renda



fiscal, prédios para escolas e para a administração munici-
pal, etc. A elevação de um distrito a município dependia
apenas do atendimento a essas exigências legais. Acontece,
porém, que, muitas vezes, o interesse partidário interferia
nesse processo. Alguns municípios tinham grande número
de distritos, o que representava um grande colégio eleito-
ral. O deputado daquela zona gostaria de manter o status
quo, porque aquela era a sua base eleitoral. Os distritos, não
conseguindo emancipação, ficavam sujeitos à sede do mu-
nicípio, onde o deputado mandava.

Sempre fui a favor da elevação de distritos a municípios.
Com essa medida, a administração se desconcentrava, sur-
giam novas lideranças políticas, a atividade política ganha-
va novas oportunidades. Havia, além disso, um fator im-
portante: a renda local cresceria, em virtude da distribuição
da percentagem do imposto de renda que a Constituição
atribuía aos municípios. Daí, o grande número de municí-
pios que se criaram na época, não obstante a freqüente
oposição de líderes locais. Quanto a mim, sempre procurei
incentivar o trabalho de emancipação e votava a favor.

SB - Tancredo eves, em seu depoiment098, afirma que,
por ocasião da reforma administrativa de 1948, o PSD se
uniu e, montado o "rolo compressor", votou a reforma ad-
ministrativa que lhe interessava. Em conversa informal, o
Dr. Orlando Carvalho99 afirmou que a reforma administra-
tiva votada foi a proposta pelo Governo. O senhor poderia
falar sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - Há alguns aspectos a distinguir. A
reforma administrativa foi iniciativa do Governo, mas, da
reforma administrativa, a parte mais importante era exata-
mente a criação dos novos municípios. Não houve esse "rolo
compressor". Na verdade, tanto quanto me lembro, poucos
distritos deixaram de se emancipar devido à oposição do
PSD, que tinha maioria.

À UDN não interessava impedir a criação de novos muni-
cípios, mesmo porque era um partido novo, não tinha raízes
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mais profundas no interior. Todo distrito que se emanci-
passe poderia vir a se tornar uma base para a UDN. E um
grande número de distritos aspirava à emancipação.

O PSD era constituído de antigos prefeitos, antigos verea-
dores: a estes, sim, interessava manter o status quo, porque
a força deles residia na velha forma de organização munici-
pal. Mas a reforma administrativa não foi concebida pela
UDN para dividir os municípios onde o PSD era maioria.
Tanto assim, que foi de minha iniciativa pessoal a emanci-
pação do Distrito de Capitólio, que pertencia ao Município
de Piui, meu principal núcleo eleitoral..

SB - Então, a reforma administrativa foi feita com base no
projeto do Executivo, sem grandes modificações?

FABRÍCIO SOARES - Sim, porque as modificações que
houve resultaram, a maioria delas, de acordos entre UDN e
PSD. Era um projeto complexo, que facilmente poderia
ser obstruído. Daí, ter havido um grande número de acor-
dos para que houvesse o maior número possível de eman-
cipação de distritos.

SB - No decorrer do ano de 1951, o senhor denuncia, em
Plenário, o "terror pessedista", ou seja, a exoneração, a re-
moção e a transferência de funcionários no interior do Es-
tado, motivadas por perseguições políticas. O senhor pode-
ria contextualizar essas denúncias?

FABRÍCIO SOARES - Realmente, houve um período em
que se exacerbaram muito as perseguições aos funcioná-
rios mais modestos que serviam no interior do Estado. Lem-
bro-me de um caso particular, ocorrido em minha terra. Após
a derrota do PSD em uma eleição municipal, José Maria
Alkmin 100, então secretário das Finanças, transferiu dois ou
três funcionários da Coletoria Estadual de Piui para Santa
Vitória, no Triângulo. Aquilo me chocou profundamente:
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Assim como o Governo não pode ser
oposição, a oposição não pode ser

Governo. Quando o eleitor vota num
candidato da oposição, ele vota pela
oposição. E constitui uma traição ao

mandato você mudar de posição sem sequer
ouvir aqueles que votaram em você. Logo,
por uma questão de coerência, se você é
eleito na oposição, você deve continuar na

oposição até terminar seu mandato.
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como é que se podia vingar uma derrota praticando tama-
nha violência, transferindo famílias de gente pobre, de fun-
cionários modestos, do Sudoeste de Minas para o Triângu-
lo? Tomei a iniciativa de pedir uma audiência ao Governa-
dor do Estado, que era Juscelino Kubitschek, na convicção
de que ele ignorava essas violências. Fui recebido por ele e
lhe comuniquei que, provavelmente à sua revelia, o Go-
verno do Estado estava transferindo funcionários para re-
giões distantes, para vingar derrotas sofridas na eleição muni-
cipal. O Governador me assegurou que ignorava isso e que
tomaria providências. Aguardei. Uma semana ou duas depois,
fizeram-se novas transferências. Em vez de tomar sem efeito
os atos de perseguição, o Governo praticava novas violências.
Foi a gota d'água. Iniciei, então, uma oposição violenta, diá-
ria, ao Governo do Estado, denunciando esses fatos.

SB - Em janeiro de 1953, o senhor criticou a deliberação
do Governo que autorizava a instalação de usina da
Mannesmann em Belo Horizonte, em condições que con-
siderou pouco vantajosas para o Estado.

FABRÍCIO SOARES - Era uma questão técnica. Na épo-
ca, a instalação da Mannesmann em Belo Horizonte era um
fato muito imponante no processo de industrialização do
Estado. Interessava ao Estado essa transferência. Então, pro-
curei aprofundar-me no estudo da questão, procurei ouvir
entendidos, peritos, e o que mais me impressionou, na
época, foi a quantidade de energia elétrica que a
Mannesmann iria consumir. Havia deficiência de energia
elétrica no Estado. Inúmeras cidades pequenas e arraiais
não tinham iluminação pública. Criou-se o dilema: a pouca
energia elétrica disponível deveria ser utilizada na instala-
ção de uma nova indústria ou no fornecimento de energia a
pequenas cidades do interior? Bem, pareceu-me que o mais
importante seria a internalização da energia elétrica para
regiões dela necessitadas. Daí, fiz um pronunciamento na
Assembléia, mostrando que a energia que a Mannesmann
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iria gastar para fabricar tubos sem costura daria para ilumi-
nar muitas cidades do interior, que viviam às escuras.

Mais tarde, encontrei-me com o Lucas LopeslO1 num res-
taurante do Rio de Janeiro. Era um grande engenheiro, um
grande empreendedor, e eu me dava bem com ele. Na oca-
sião, ele reconheceu que meus dados eram corretos, mas
admitiu que a opção dele era pela instalação da
Mannesmann, indispensável à industrialização.

SB - Em julho de 1956, Dnar Mendes, em nome da Lide-
rança da UDN, dá um voto de confiança ao Governo Bias
Fortes e reconhece que o clima é propício ao entendi-
mento político. Na mesma ocasião, o senhor discursa,
atacando duramente o Governador, acusando-o de omis-
so. Essas declarações divergentes refletiam uma cisão
no seio da UDN?

FABRÍCIO SOARES - O que havia não chegava a ser ci-
são. Havia certa liberdade dentro da bancada, com relação a
pontos de vista que não afetassem o programa do partido.
Nunca entendi que a Oposição pudesse fazer acordo com o
Executivo. Cada Poder tem sua função específica. Assim
como o Governo não pode ser Oposição, a Oposição não
pode ser Governo. Entendia, como entendo até hoje, que
a eleição define a linha partidária. Quando o eleitor vota na
Oposição, num deputado da Oposição, num candidato da
Oposição, ele vota pela Oposição. E constitui uma traição
ao mandato você mudar de posição sem sequer ouvir aque-
les que votaram em você. Logo, por uma questão de coe-
rência, se você é eleito na Oposição, você deve continuar
nela, até terminar seu mandato.

SB - Em agosto de 1956, a imprensa noticiou que a comis-
são de inquérito encarregada do caso FertisalO2 ouviu seu
depoimento, que foi mantido em sigilo. Em setembro de
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1957, o senhor apresentou requerimento à Mesa da Assem-
bléia, solicitando que o relatório da referida comissão de
inquérito fosse publicado com urgência. O que foi o caso
Fertisa?

FABRÍCIO SOARES - A Fertisa foi uma das empresas
estatais criadas no Governo Juscelino Kubitschek. Antes
houve a Frimisa103, destinada à comercialização de carne de
gado.

Para a criação da Frimisa - tive conhecimento direto do
fato - houve negociata: dois deputados do PSD trataram
com o proprietário das terras onde ia funcionar a Frimisa e
ganharam uma comissão. Fui ao proprietário e ele me con-
firmou que havia vendido a fazenda para o Estado e havia
pago determinada percentagem aos agenciadores. Eles não
quiseram receber dinheiro, receberam em apólices do Es-
tado. Jamais revelei esse fato, porque o fazendeiro não me
autorizou a fazê-lo. E os dois deputados hoje estão mortos.

Quando se falou na criação da F ertisa, vi logo, nessa inicia-
tiva, um expediente para que alguém, mais uma vez, ga-
nhasse corretagem no negócio. Fiquei, como se diz, de pé
atrás. A comissão de inquérito funcionou secretamente, e,
nessa situação, ainda que tivesse participado da comissão e
soubesse dos fatos, nada poderia revelar. Ora, nunca vi e
até hoje não vejo motivo para que negócios públicos sejam
realizados secretamente. Requeri, por isso, que os trabalhos
fossem tornados públicos e propus, num discurso de improvi-
so, que se fundasse, em vez da Fertisa, uma outra empresa, a
Furtisa! Porque, realmente, o que estava havendo era muito
furto, através das empresas fundadas pelo Estado. Tão me
lembro se os trabalhos chegaram a ser publicados.

SB - Qual o significado do projeto de sua autoria, apresen-
tado em agosto de 1956, propondo a fusão dos bancos de
Crédito Real, Hipotecário e Mineiro da Produção?

FABRÍCIO SOARES - Estudando, lendo, conversando
com bancários, verifiquei que havia um desperdício muito
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grande de dinheiro na administração dos três bancos do
Estado. Primeiro, porque a admissão de funcionários aos
bancos se fazia por critérios políticos. As diretorias eram
verdadeiras sinecuras, alheias a técnicos ou especialistas em
assuntos bancários. Depois, não havia razão para que o Es-
tado tivesse três estabelecimentos de crédito, sendo que,
em muitas cidades, cada um deles tinha uma agência.

Vejam vocês: uma medida que se advoga hoje, eu pleiteei
em 1956!

Certa ocasião, tive conhecimento de que, num aumento de
capital do Banco de Crédito Real, o secretário das Finanças
de Minas, José Maria Alkmin, cedera gratuitamente aos seus
diretores o direito de subscrever ações do Banco. O direito
de subscrição, na época, era cotado em bolsa. O que o se-
cretário de Finanças fizera equivalia a doar uma parte do
patrimônio do Estado a seus apaniguados. Denunciei esse
fato na Assembléia, entrei com uma queixa-crime contra o
secretário e impetrei ação popular para tornar sem efeito as
doações. Ajuizei a ação, ela teve prosseguimento, foi con-
testada, mas, antes da audiência, os diretores devolveram
as ações, tornando sem efeito a cessão gratuita feita pelo
secretário. Com relação ao processo-crime, o procurador do
Estado de então, nomeado pelo Governador, e persolla grata
deste, deu parecer contrário e não se instaurou a ação penal.

SB - Em 1956, diante da pretensão do Governo Federal de
reformar a Lei de Imprensa, o senhor declarou que o que
se pretendia era instalar um regime de exceção, em que "as
negociatas possam ser feitas impunemente", e que a UD T

lideraria uma campanha parlamentar e de rua, contrária à
reforma e em defesa da liberdade de imprensa. Quais os
verdadeiros objetivos dessa reforma?

FABRÍCIO SOARES - ão me lembro bem das circuns-
tâncias, mas isso possivelmente refletia a desconfiança com
relação à reforma da Lei de Imprensa. O passado mostrava
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que todas as vezes que se procurava reformar a Lei de Im-
prensa ninguém se preocupava, na verdade, em liberar a
imprensa. Ao contrário, procurava-se criar restrições. Como
não havia certeza de que realmente a intenção era a de
modernizar a lei, ampliar as liberdades, o melhor era dei-
xar como estava do que fazer uma reforma que poderia fa-
cilitar negociatas, que, naquela época, como hoje, estavam
muito em voga. Além disso, deve-se sempre desconfiar
quando o projeto de liberação da imprensa for de iniciativa
do Executivo.

LF - Teria essa atitude a ver com a Guerra Fria e com o
anticomunismo que imperava nos EUA?

FABRÍCIO SOARES - Naquela época, poucos deputados
se ocupavam de questões internacionais. O interesse
maior, naturalmente, era a política municipal, quando mui-
to a federal. Mas, desde menino, a política internacional me
interessava. Como deputado, lia sempre o noticiário interna-
cional e, de fato, durante a Guerra Fria, criavam-se muitos
obstáculos para que os fatos acontecidos lá fora fossem co-
mentados no Legislativo. Quando o situacionismo não se pro-
nunciava a favor do imperialismo, pelo menos se omitia.

Quando a Guatemala foi invadida por forças estrangeiras
comandadas pela CIA, fiz um discurso na Assembléia e pro-
movemos um grande comício na Praça da Sinuca. Naquela
época, conseguia-se fazer um comício em Belo Horizonte
Contra a invasão de um pequeno país da América Central
por forças estrangeiras. Hoje, o governo americano decreta
contra o Brasil sanções econômicas graves e essa insólita
agressão não merece sequer um discurso no Congresso
Nacional. Naquele tempo, fazíamos um trabalho de
conscientização política maior do que o que se faz hoje.
Levávamos para a rua nossos protestos contra fatos aconte-
cidos no estrangeiro.

SB - Houve uma tentativa de prorrogação dos mandatos de
deputados estaduais em 1956, e outra em 1958. Em 1956, a
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imprensa noticiou que o senhor liderava movimento con-
trário à prorrogação. Quais eram os argumentos favoráveis a
essa prorrogação e que deputados a defendiam?

FABRÍCIO SOARES - ão me lembro bem. Os argumen-
tos que comumente se usam, nessas circunstâncias, são de
duas ordens: primeiro, a necessidade de tranqüilidade para
que o Governo possa trabalhar. As eleições são apresenta-
das como movimentos violentos, agitação que intranqüiliza
a opinião pública. Há também o argumento de ordem fi-
nanceira: as despesas que as eleições provocam. Em geral,
eram esses velhos argumentos que apareciam na época, ten-
tando prorrogar mandatos. ós, ao contrário, achávamos que
as eleições deviam ser mais freqüentes. Lembrávamos o
exemplo da democracia americana, em que os deputados
tinham um mandato de dois anos, o que também era um
meio de diminuir a influência do poder financeiro na elei-
ção, já que um deputado não iria gastar fortunas para con-
seguir um mandato de dois anos apenas. Os que tentassem
fazer isso acabariam quebrando. Então, não só por princí-
pio, mas também por questões de ordem prática, eu era
favorável a que houvesse o maior número de eleições, e
jamais prorrogação de mandato, que é um ato imoral.

SB - Em 1952, motivado pela greve dos bancários, que
alertou "para a injusta distribuição salarial nos bancos,
autarquias e empresas de capital misto", o senhor apresen-
tou um projeto que limitava a remuneração dos altos servi-
dores dessas instituições. Mas é a partir de 1955 que nota-
mos, em sua atuação parlamentar, uma maior preocupação
com as questões trabalhistas, como a defesa dos trabalha-
dores da Mina de Morro Velho, que, naquele ano, reivindi-
cavam adicional de insalubridade; e a denúncia do proces-
so eleitoral no Sindicato dos Metalúrgicos de Sabará, em
1956, entre outros. Quando efetivamente se manifestou seu
interesse pelas questões trabalhistas, e o que o motivou?

FABRÍCIO SOARES - Essa minha marcha batida para a
esquerda começou logo no início do exercício de meu man-
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dato de deputado. Foi nessa função pública que tive opor-
tunidade de tomar conhecimento das injustiças que então
se praticavam, não apenas no setor público, como também
no setor privado.

No exercício de meu mandato de deputado, comecei a aten-
der pessoas que reclamavam e a freqüentar reuniões de fa-
velas, de sindicatos. Esses fatos me foram dando uma cons-
ciência mais viva de uma realidade que eu ignorava. De-
pois de cumprida a tarefa de elaboração do projeto da Cons-
tituição, sobrava tempo para eu atentar para esses outros
aspectos da realidade, que dizem respeito ao exercício da
função públic~. Eu nunca tinha ido a um sindicato. Sabia
como funcionava, conhecia a lei que regulava o funciona-
mento da organização, mas não conhecia a realidade deles.
Pela primeira vez, fui a uma reunião de um sindicato, na
Avenida Paraná. Já relatei esse fato. Tive ocasião também,
na Assembléia, de receber comissões de favelados, comis-
sões de operários, que iam pedir apoio do Legislativo às
suas reivindicações. Quando chegava à Assembléia uma
comissão de funcionários, de operários, fazendo reivindica-
ções, verificava sempre que aquilo era o mínimo que eles
poderiam ter. Jamais recebi uma comissão que reivindicas-
se mais do que aquilo a que tinham direito. Eram sempre
reivindicações justas. Queriam apenas receber uma parte
do produto do seu trabalho, que geralmente o patrão recu-
sava. Fui movido por essa convivência com a classe pobre.
Não só me conscientizava do problema deles, como tam-
bém me integrava nos seus movimentos de reivindicações.
Participei de greves em Nova Lima, de greves de bancári-
os, de greves de sindicato têxtil em Belo Horizonte.

Uma vez, em 1956 ou 1957, ia estourar uma greve na ma-
nhã de um determinado dia. Fui ao sindicato e me ofereci
para ajudar. Designaram-me para um piquete em ivIarzagão.
Saímos de Belo Horizonte de madrugada, escuro ainda. Para
chegar a Marzagão, tínhamos que passar por uma porteira
vigiada por um preposto do dono da fábrica. Quando che-
gamos à tal porteira, o preposto do proprietário perguntou-
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me o que ia fazer em Marzagão. Eu disse que era médico,
ia atender a um parto. E assim consegui chegar à indústria.
Fizemos um piquete e paramos a fábrica.

SB - O senhor identificaria alguma mudança em sua atua-
ção parlamentar, a partir desse momento?

FABRÍCIO SOARES - Sem dúvida! As questões político-
partidárias tornaram-se secundárias para mim. Comecei a
me interessar muito mais pelas questões sociais. Sentia-me
integrado nesses movimentos. Verificava que era bem re-
cebido, que havia confiança recíproca. A cúpula começou a
perder importância. O que era fundamental vinha de bai-
xo, dizia respeito ao atendimento das reivindicações da-
queles que nos haviam elegido para a Assembléia
Legislativa.

SB - Há algum outro projeto apresentado pelo senhor ou
alguma outra questão tratada dentro do Legislativo, na As-
sembléia, ainda não abordada, e sobre a qual o senhor gos-
taria de falar?

FABRÍCIO SOARES - Lembro-me de um projeto que
provocou uma celeuma muito grande. Propunha a instala-
ção de fazendas coletivas nos quartéis da Polícia Militar.
Seriam fazendas dirigidas pelos oficiais, principalmente no
interior do Estado, que fariam plantações, providenciariam
alimentação, não só para a unidade militar, como também
para a massa pobre da região. Isso provocou até protestos
de certas áreas militares, para as quais essa era uma ativida-
de inferior, uma atividade que não condizia com as funções
de um oficial das Forças Armadas. Esse projeto teve pare-
cer contrário em todas as comissões e foi derrotado.

Lembro-me também de um projeto que apresentei, deter-
minando que os inquéritos para a apuração de violências
praticadas na área militar fossem presididos por um promo-
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ror de justiça, para vencer o conhecido esprit de corps. O
militar geralmente não gosta de apurar responsabilidade de
um companheiro de farda. Há uma proteção, que é da pró-
pria natureza da corporação. Esse projeto também não pas-
sou, foi derrotado.

Apresentei um projeto tornando obrigatória a votação de
crédito especial para aquisição de veículos do Estado. As-
sim teríamos condições de evitar a formação dessas grandes
frotas e a utilização indevida de veículos em funções estra-
nhas à administração pública. Também foi derrotado.

Apresentei um projeto dando direito ao funcionalismo pú-
blico estadual de eleger um dos diretores do Instituto de
Previdência do Estado. Esse foi aprovado, e até hoje o fun-
cionalismo elege um diretor daquela instituição.

Não me lembro de outros projetos. Estamos falando da pré-
história do Poder Legislativo, de modo que não é fácil...
São quantos anos? Mais de trinta!

SB - Além de deputado constituinte, o senhor foi deputa-
do estadual praticamente durante três legislaturas. Nesse
período, algum fato o marcou de forma especial?

FABRÍCIO SOARES - Muitos fatos me marcaram, princi-
palmente essa conscientização dos problemas populares. O
exercício do mandato me proporcionou oportunidade de
um contato muito direto com as bases. Foi quando real-
mente tive consciência do que acontecia no meu Estado.
Até então, vivia apenas minha vida profissional de advoga-
do. Depois passei a primeira fase do mandato legislativo
preocupado com os problemas do Poder. À medida que re-
novava meu mandato, tomava conhecimento dos peque-
nos fatos que fazem a vida cotidiana do povo.

A renúncia a meu mandato foi um fato que teve grande
repercussão em minha vida, porque mudou o rumo de mi-
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nha atividade político-partidária. Tão logo renunciei ao
mandato de deputado pela UDN, recebi em minha casa
uma comissão de operários que me fez um convite para
entrar para o PTB. Quando renunciei, não tinha um proje-
to em vista. Tomei uma atitude que me era imposta na
hora, pelas circunstâncias do momento. Esse ponto, aliás,
gostaria de esclarecer.

Tãorenunciei ao mandato por não ter sido escolhido can-
didato da UDN à prefeitura de Belo Horizonte. O motivo
foi outro. Quando o PSB, Partido Socialista Brasileiro, lan-
çou minha candidatura a prefeito de Belo Horizonte, e fez
isso a minha revelia, sem nenhuma solicitação de minha
parte, estabeleceu-se uma disputa dentro do Diretório
Municipal da UDN. Por meio de um membro do diretório
estadual do partido, tive conhecimento de que havia um
outro candidato, e que seus adeptos estavam lançando mão
de meios ilícitos para conseguir os votos dos convencio-
nais. Estarrecido, verifiquei que não havia no partido ne-
nhum protesto, uma voz sequer que ousasse denunciar a
corrupção que ali se instalava naquele momento.

Não reclamei de ninguém, não falei a ninguém a respeito e
esperei para ver o que aconteceria. Estava certo de que al-
guém denunciaria o fato, mesmo porque a luta contra a
corrupção tinha sido um dos principais motivos de nossas
campanhas em praça pública. Reuniu-se o Diretório Muni-
cipal da UD T.Eu e o Nílton Veloso104 éramos candidatos.
Tãoparticipei, não fui sequer à reunião do diretório, não pedi

voto para minha candidatura. Evitei mesmo trocar idéias a
respeito, por que confiava que, no momento certo, o partido
daria uma palavra séria sobre o problema das candidaturas.

1 a convenção foram apresentadas duas teses. Uma dizia
que eu devia ser candidato, porque era fundador da UD T,
era um deputado que tinha prestado serviços ao partido.
De acordo com a outra tese, entretanto, meu adversário tam-
bém merecia ser candidato, porque também era udenista,
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também tinha prestado tais serviços, etc. Estávamos, pois,
em situação de igualdade e o voto poderia ser dado tanto a
um como a outro! ão houve uma palavra de denúncia da
corrupção! Eu não podia aceitar esse posicionamento dos
membros do diretório municipal. Não podia aceitar que, na
hora decisiva, se omitisse um fato capital, não houvesse uma
palavra esclarecendo que um era candidato do partido e não
usava meios ilícitos, enquanto a candidatura de outro era
sustentada pela corrupção.

O próprio Carlos Horta Pereira105, que defendeu meu nome
na convenção, silenciou sobre a corrupção que, naquele
momento, campeava no partido.

Minha renúncia se deveu, portanto, não ao fato de eu não
ter sido candidato, mas porque eu não aceitava o modo como
as duas candidaturas foram colocadas perante a convenção
municipal.

SB - Na defesa de sua candidatura, o Deputado Horta Pe-
reira usou dois termos bastante interessantes: que o senhor,
apesar de ser um homem "arestoso" e não dado a
"injunções", seria o candidato ideal da UDN.

FABRÍCIO SOARES - É isso.

SB - O senhor não compareceu à convenção?

FABRÍCIO SOARES - ão compareci. Apenas pergun-
tei: "Esse fato foi levantado?"." Tão,ninguém levantou".
Então, não aceito.

SB - Esse episódio levou o senhor a enviar uma carta ao
então secretário da UDN mineira, Elias de Sousa Carmo106,

desligando-se do partido, e o levou também a renunciar ao
mandato. O senhor poderia falar sobre os termos em que
escreveu essa carta?
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FABRÍCIO SOARES - Diante do que ocorrera na conven-
ção municipal, eu tinha essas alternativas: aceitar o resulta-
do e me integrar na campanha do 1 ílton Veloso, ou ficar
contra. Tão havia outra escolha. Jamais fui omisso, não
queria ser indiferente, não queria ficar ausente, porque
nunca deixei de participar de qualquer campanha de meu
partido. Como não aceitava participar da sustentação de uma
candidatura com a qual não concordava, devido à sua ori-
gem, cumpria-me ficar contra. Ora, não podia ficar contra a
candidatura e, ao mesmo tempo, dentro do partido. Não
podia ficar dentro do partido e ser omisso na campanha
municipal. Não tinha outro caminho senão sair da UDN.
Saindo da UD ,não podia continuar deputado da UDN.
Um mínimo de coerência me impunha essa atitude: sair e
renunciar. Foi o que fiz.

SB - Nessa carta, o senhor fala que a UDN seria mais
bem denominada se se chamasse "UBN". Por que esse
apelido?

FABRÍCIO SOARES - Um companheiro nosso - que deu
entrevista a um jornal sobre minha renúncia, colocando-se
bem, sem se acumpliciar com os métodos utilizados - me
disse que concordava com os termos da carta, menos com
esse tópico, onde eu dizia que a UDN se transformaria em
UB . Respondi-lhe que, de minha carta, a única coisa que
iria ficar era exatamente esse apelido. Com isso, eu queria
dizer - o que, aliás, está explícito na carta - que a UD
deixaria de ser União Democrática Nacional para se tornar
"União do Banco 1 acionai", porque era do seio do Banco
Tacional que provinham os benefícios que haviam permi-
tido a escolha de meu adversário dentro do partido.

SB - E qual foi a repercussão da carta e da renúncia na
Assembléia Legislativa, na UD e na imprensa?

FABRÍCIO SOARES - A repercussão na cúpula da UD
não foi boa, por um motivo muito simples: na acusação que
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fiz à cúpula da UD r, não excetuei ninguém. Pus todos no
mesmo saco. E companheiros meus, amigos meus da dire-
ção da UD reclamaram que eu devia ter excetuado no-
mes que eu sabia não terem participado dos métodos utili-
zados para a vitória de meu adversário na convenção muni-
cipal. Ora, eu não tinha motivo para abrir exceções, porque
ninguém denunciou os métodos utilizados na eleição. Quer
dizer, queriam os benefícios, mas não queriam os ônus.
Omitiram-se, não disseram nada, mas, na hora da denún-
cia, queriam ser poupados. Eu não admitia isso. Fiz a carta
sem abrir exceção para quem quer que fosse, sequer para
os figurões do partido, que eram homens de prestígio.

SB - Otávio Dulci, num trabalho sobre a UDNI07, fala da
existência dos "realistas", que seriam mais conservadores,
dados à conciliação, e dos "bacharéis", que seriam pela com-
petição, por reformas sociais, etc. Afirma, ainda, que Míl-
ton Campos foi o último dos "bacharéis" a presidir à UDN.
Haveria alguma relação entre esse processo por que estava
passando a UD mineira e o fim da presidência do último
dos "bacharéis"?

FABRÍCIO SOARES - O fenômeno l'dílton Campos é es-
pecial na política mineira. Mílton Campos era realmente
uma pessoa de grande valor intelectual, um liberal coeren-
te, com uma formação não apenas ética, mas também inte-
lectual, de alto nível. Acontecia com ele um fato muito raro,
que era a aceitação unânime. Ninguém falava mal do Míl-
ton Campos, ninguém lhe fazia restrições e sua palavra sem-
pre era ouvida com acatamento. Jamais ouvi um discurso,
até mesmo uma conversa, na Assembléia ou fora dela, em
que lhe fizessem críticas acerbas.

Mílton Campos, porém, era muito parcimonioso em suas
opiniões e pontos de vista. Ele tinha autoridade e a res-
guardava, omitindo-se, muitas vezes, de se pronunciar.
Quando governador do Estado, usou fórmulas que se tor-
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naram famosas: "Meu Governo é mais da lei do que dos
homens". - essa frase não é de autoria dele, mas ele a ado-
tou com muito êxito. Quando houve uma greve de ferro-
viários em Divinópolis, e o chefe de polícia propôs que se
enviasse para lá um destacamento policial (a greve era por
atraso de pagamento de salários), ele respondeu: "Não se-
ria melhor, em vez de mandar um trem com forças policiais,
mandar o trem pagador?". São frases que se tornaram co-
nhecidas e que traduzem sua formação liberal, a tolerân-
cia com que examinava e resolvia os problemas.

Há um episódio que revela bem o caráter de Mílton Cam-
pos, seu estilo de proceder. No final de seu Governo, quan-
do a campanha para a sucessão do presidente da República
e do governador do Estado já ia adiantada, o PSD, que sem-
pre procurava criar dificuldades ao Governo de Minas jun-
to ao Governo Federal, criou um ambiente tal que o Gene-
ral Dutra, presidente da República, veio a Divinópolis par-
ticipar de uma solenidade e não comunicou sua visita ao
governador do Estado. Ele saiu do Rio para descer aqui no
aeroporto e ir a Divinópolis sem se encontrar com o gover-
nador. Quando o avião pousou no aeroporto, aqui em Belo
Horizonte, o General Dutra encontrou, ao pé do avião, o
Mílton Campos, esperando por ele.

Ele tinha uma linha de procedimento muito reta, mas,
como já falei, poupava a própria autoridade, evitando,
muitas vezes, tomar atitude. Exemplo disso foi esse epi-
sódio da sucessão municipal em Belo Horizonte. Um
companheiro de partido, Sebastião Bicalho, o Zito, ami-
go dileto, velho companheiro de lutas, resolveu traba-
lhar por minha candidatura a prefeito de Belo Horizon-
te. E começou a conversar dentro da cúpula estadual da
UDN, para ver se conseguia algum pronunciamento a
favor da minha candidatura, para influir na convenç-ão
municipal. Procurou o Mílton Campos - havia até, se-
gundo ele me contou, um certo parentesco entre eles -,
informou-o da disputa e pediu-lhe que desse uma pala-
vra de público a favor de minha candidatura. Mílton res-
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pondeu que, como se tratava de uma questão munici-
pal, ele não podia intervir. Vejam como ele se resguarda-
va nas horas de crise, evitando pronunciar uma palavra
que poderia afetar sua autoridade dentro do partido.

LF - O senhor vê a saída dele, em 1957, como um momen-
to de mudança na linha do partido?

FABRÍCIO SOARES - Não, porque, como eu disse, ele
influía muito mais pelo procedimento, pela tradição, pelo
nome, do que pela atuação.

SB - O senhor conheceu de perto os Governos Mílton Cam-
pos, Juscelino Kubitschek, Clóvis Salgado108 e Bias Fortes.
Poderia falar alguma coisa sobre cada um deles?

FABRÍCIO SOARES - O governo de Mílton Campos foi
muito difícil, por vários motivos. Em primeiro lugar, devido
ao estado das finanças de Minas Gerais. Benedito Valadares,
como interventor, procurou fazer uma administração sem
déficit, uma administração pobre, de poucas realizações. Na
Constituição de 37, havia um dispositivo que dava ao Go-
verno Federal o direito de intervir no Estado cujo orça-
mento apresentasse déficit por dois ou três exercícios. Daí,
as várias iniciativas do Governo de Valadares para diminuir
as despesas do Estado. Ele fechou, por exemplo, a Escola
Normal de São Domingos do Prata, deixou de ampliar a
rede de ensino, a de saúde pública. Os interventores ti-
nham posições precárias, dependiam muito do governo
central, porque eram nomeados e demissíveis ad nutum.

Quando o Mílton assumiu o Governo, a administração es-
tava muito atrasada, pela falta de iniciativas, de empreen-
dimentos; a agricultura estava estagnada. Daí, o Plano de
Recuperação Econômica, elaborado pelo Américo Renné
Giannetti. O PSD criava as maiores dificuldades para o
Governo de Minas junto ao Governo Federal. O ministério
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do Dutra, atendendo a reivindicações da política pessedista,
criava dificuldades à administração do Governo Mílton
Campos. O próprio Dutra, no final de seu mandato, reco-
nheceu ter ajudado pouco o Governo de Minas. essas cir-
cunstâncias, o Governo da UDN fez pouco, mas fez o pos-
sível. Não acredito que pudesse ter feito mais. Mílton Cam-
pos procurou realizar uma administração séria de poucos
gastos, modesta, transferindo a Juscelino uma situação mais
ou menos equilibrada.

Com o Governo Juscelino inaugurou-se um novo estilo na
política, um estilo completamente diferente. O Governo
Juscelino foi realmente de grandes realizações, de festas,
solenidades, um governo alegre, com muito fogo de artifí-
cio e rojões. o exercício do poder, o Juscelino realizava,
mas permitia que muita coisa fosse feita à margem do Go-
verno, contra o interesse público. Muitas vezes, em sua
inconseqüência, fechava os olhos aos desmandos que se
praticavam com os cofres do Estado. Dou um exemplo.
Havia no Brasil, na época, um grande empreendedor na
área do turismo - o Joaquim Rolla, que explorava o cassino
do Quitandinha. Pois bem, o Juscelino simplesmente lhe
deu autorização para construir o atual conjunto JK, na Pra-
ça Raul Soares, com um teatro no andar térreo, pagando o
terreno com uma parte do próprio edifício a ser construído.

1 ós, da oposição, não podíamos concordar com esse privi-
légio que se outorgava a um particular sem nenhuma outra
formalidade exceto a vontade, um decreto do Governador.
Fomos para a tribuna da Assembléia e fizemos uma campa-
nha contra aquela concessão gratuita. Exigimos que o Go-
verno realizasse o empreendimento mediante concorrên-
cia pública. A concorrência foi feita, mas já dirigida para
que Joaquim Rolla ganhasse. Resultado: construíram aquela
cabeça-de-porco e o Estado não tem nada lá dentro. Foi
um desperdício de um terreno valiosíssimo, que se utilizou
para um empreendimento particular, sem nenhum benefí-
cio para o Estado. A Previdência do Estado, pressionada
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pelo Governo, comprou uma parte do prédio. Interpelei
judicialmente seus diretores, responsabilizando-os por qual-
quer prejuízo que a Previdência viesse a sofrer por causa
daquela participação. É claro que a pressão do Governo
prevaleceu, a Previdência colocou o dinheiro do funciona-
lismo lá, sem nenhum proveito, pelo menos sem nenhum
proveito que compensasse o sacrifício feito.

Em seguida, veio o Governo Bias Fortes ...

SB - Antes houve o Governo Clóvis Salgado, por um pe-
ríodo curto. O senhor fez uma denúncia, na Assembléia,
sobre o número exorbitante de funcionários que ele teria
contratado às vésperas do pleito.

FABRÍCIO SOARES - O Clóvis Salgado era um burocra-
ta. Nunca disputou um cargo público, andava sempre na
garupa. Era vice: vice-prefeito, vice-ministro ... Fez um go-
verno incolor, inodoro e insípido, que passou sem que a gen-
te percebesse. O Governo Clóvis Salgado a gente viu pelas
costas: depois que passou é que percebemos que ele existira.

Já Bias Fortes era um governador austero, um governador
do velho estilo mineiro. Procurava fazer sempre o melhor,
sem nenhuma exibição, sem negócios escusos, o típico do
político tradicional, honrando a tradição da família. Um
Governo médio, sem grandes realizações, mas também sem
escândalos, sem feitos que chamassem a atenção. Ele tinha
um secretariado que foi escolhido em função da política de
então, políticos tradicionais, que utilizavam o velho estilo da
política mineira, atendendo a correligionários, respeitando os
adversários. Não houve perseguição no Governo Bias.

Em 1958, houve uma greve dos funcionários estaduais. Eu
convivia muito com a U TSPUl9,participava de suas reuni-
ões. Fizemos o maior esforço para que não houvesse a gre-
ve, porque não havia ambiente para isso. Seria um movi-
mento sem qualquer possibilidade de êxito, porque não

157



havia mobilização, os funcionários não estavam
conscientizados, seria uma greve fracassada. Apesar de nosso
esforço, entretanto, reuniu-se um pequeno número de ca-
beças quentes, que declarou o estado de greve, e a greve se
desencadeou. Foi, talvez, a primeira greve de funcionários
públicos em Minas Gerais.

Algumas repartições funcionavam, outras não - mas não
havia repressão. Bias Fortes respeitou os grevistas, fez ne-
gociações e acabou conseguindo pôr fim ao movimento. Um
dia, apareceu em minha casa um funcionário do gabinete
dele e me disse que o Governador me convidava para al-
moçar com ele no Palácio. Era um fato insólito, já que, além
de ter sido líder da UDN, eu lhe fazia oposição veemente,
como deve ser toda oposição. Atendi ao convite. Fui ao
Palácio, almoçamos, conversamos longamente, despedi-me
e saÍ. Era a homenagem que ele prestava a seu adversário.

Pouco antes do fim de seu mandato fui ao Palácio com uma
comissão de favelados. Ele nos recebeu, trocamos idéias,
fizemos nossas reivindicações, ele anotou. Foi quando me
disse: "Olha, Fabrício, eu me sinto como aquele viajante
que vai tomar o trem, chega à estação, despede-se dos co-
nhecidos e o trem não parte. Fica esperando, não tem mais
o que conversar, o trem não parte. Minha situação, hoje,
como governador do Estado é essa: esperando terminar meu
mandato para ir embora para casa".

SB - Tratemos de suas reeleições. Sua atuação como depu-
tado ampliou seu eleitorado nas eleições seguintes? Quais
as regiões e setores nos quais ampliou sua votação?

FABRÍCIO SOARES - Minha primeira eleição, como toda
primeira eleição, foi difícil, ainda mais que, à época, eu es-
tava fora de minha região eleitoral havia quase dez anos.
Então, tive que restabelecer antigos conhecimentos, velhas
amizades. Foi difícil. Mas após o exercício de meu primei-
ro mandato, como tivera uma atividade muito grande, mi-
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nhas reeleições foram fáceis. Na segunda eleição, tive uma
grande votação em Belo Horizonte, que não era meu redu-
to eleitoral. Até hoje encontro pessoas que não conheço e
que me dizem: "Eu conheço o senhor. Votei no senhor,
quando foi candidato". Da segunda eleição em diante, meus
núcleos se ampliaram. Tive boa votação em Poços de Cal-
das, porque, no Governo de Mílton Campos, houve uma
prisão política, e protestei na Assembléia, apesar de ser do
Governo. Na terceira eleição, tive uma grande votação em
Passos. Na verdade, tive votos no Estado inteiro. A relação
fornecida pelo Tribunal Superior Eleitoral revelou que eu
fora votado em municípios distantes, onde nunca estivera,
onde não conhecia ninguém. Naquela eleição, fiz minha
campanha em doze dias.

SB - Agora vamos voltar à questão da candidatura a prefei-
to de Belo Horizonte. O senhor já falou em alguns
articuladores da campanha. Poderia falar sobre outras pes-
soas envolvidas?

FABRÍCIO SOARES - Na campanha para prefeito de Belo
Horizonte, os maiores interessados eram os vereadores,
porque eles é que dominavam os setores eleitorais, os bair-
ros, e encaminhavam a votação. Quando deixei a UDN e
renunciei ao mandato, os vereadores da UD de Belo Ho-
rizonte fizeram uma carta de desagravo ao Magalhães Pin-
to, então presidente do partido, me agredindo. Dos verea-
dores de então, apenas um se recusou a assinar essa carta: o
Tílson Gontijollo. Todos os demais a assinaram, ainda que

alguns deles tenham recebido minha solidariedade, quan-
do, no movimento estudantil, sofreram violências.

SB - A imprensa da época veicula a possibilidade de acor-
do entre a UDN e o PSD para lançamento da sua candida-
tura a prefeito. O senhor poderia falar-nos sobre as discus-
sões relativas a esse pretenso acordo e as articulações de
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Na política mineira, é comum o tertius.
Duas forças poderosas se opõem; quando

uma verifica que talvez não tenha
condições de vencer a outra, aparece a

figura do tertius. Que é o tertiusP - a recusa
à luta. É a antipolítica, porque, sem a

contradição, sem a luta, não existe política.
O tertius é um instrumento para se evitar
que a base participe de uma solução. É
sempre uma solução de cúpula. Faz parte
da velha tradição brasileira de impedir
que o povo participe das decisões.
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Otacílio egrão de Limalll, que, parece, foi enviado por
Juscelino Kubitschek para tentar um candidato único?

FABRÍCIO SOARES - A política mineira, após 45, duran-
te o tempo em que exerci mandato, estava muito polariza-
da: de um lado, a UDN; do outro lado, o PSD e o PTB. Os
demais eram partidos secundários, sem maior significação.
A partir da sucessão de Juscelino Kubitschek, tentei desfa-
zer essa polarização, lembrando meus companheiros de par-
tido que, enquanto houvesse a coligação PSD-PTB, não
tínhamos possibilidade de ganhar eleição em Minas. A elei-
ção de Mílton Campos só foi possível porque nós conse-
guimos cindir o PSD. Na sucessão do Juscelino Kubitschek,
propus, numa reunião do diretório estadual, que apoiásse-
mos o Lúcio Bittencourtl12, candidato do PTB. Não se tra-
tava apenas de um bom candidato: seria também uma opor-
tunidade de desfazermos uma polarização que sempre re-
dundava em nosso prejuízo. Quando propus que a UDN
apoiasse o Lúcio Bittencourt, quase fui agredido. A repul-
sa a minha proposta, a veemência com que fui combatido ...
parecia que estava praticando um crime contra a UDN.

Os líderes da UDN não tinham a virtit, aquela qualidade
de que fala Maquiavel - a coragem, a disposição, a força, a
flexibilidade, inclusive até a violência, se necessário, para
conquistar o poder. Eles eram platônicos. Nesse episódio,
por exemplo, o presidente do Diretório da UDN disse o
seguinte: "Nós lançamos nosso candidato: quem quiser
votar, vota; quem não quiser, não vota. Nós cumprimos
nosso dever". Para ele e muitos outros, a política resumia-
se muito mais num posicionamento do que numa ativida-
de. Não tinham disposição de lutar. Dizia Hobbes que o
homem procura o poder, enraivecidamente, até a morte; só
deixa de procurar o poder depois que morre. a UD 1, não
havia isso.

Na política mineira, é comum o tertius. Duas forças podero-
sas se opõem; quando uma verifica que talvez não tenha
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Na UDN havia dois tipos de radicais: o
radical ideológico - que era o meu caso - e
o radical partidário, aquele que combatia

os adversários a todo transe, com
violência, xingando, falando mal. Meus

companheiros, todos capitalistas,
conservadores, não eram radicais no
sentido ideológico. Eram radicais no

sentido partidário, no sentido de
luta partidária.
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condições de vencer a outra, aparece a figura do tertius. Que
é o tertius? - a recusa à luta. É a anti política, porque, sem a
contradição, sem a luta, não existe política. O tertius é justa-
mente a anti política, um instrumento para se evitar que a
base participe de uma solução. O tertius é sempre uma so-
lução de cúpula. Faz parte da velha tradição brasileira de
impedir que o povo participe das decisões. É a revolução
passiva a que se refere Gramsci, a ausência do povo na so-
lução dos problemas políticos.

SB - Sua candidatura recebeu apoio de. Pedro Aleixo, que
se manifestou- pelo lançamento de candidato próprio pela
DON. Já os realistas, liderados por Magalhães Pinto, opu-
seram-se a ela. O senhor poderia falar um pouco sobre a
atuação dos realistas e dos radicais na UON?

FABRÍCIO SOARES - Os realistas tinham todos os moti-
vos para ficar contra minha candidatura. Não havia nenhu-
ma identidade entre ela e a política que eles faziam. Vimos,
há pouco, o caso do Carlos Horta, que, embora sustentando
minha candidatura, registrava as dificuldades de uma convi-
vência política comigo. Fui um político incompetente, por-
que não sabia compor e não abria mão de meus pontos de
vista. Tinha uma mensagem e achava que era minha obriga-
ção levar essa mensagem até as últimas conseqüências. Não
admitia transigir naquilo que considerasse fundamental- e a
política, e principalmente a política mineira, é transigência.
Não há política em Minas sem transigência. Então, eu criava
dificuldades para meus próprios correligionários.

Na campanha para a prefeitura de Belo Horizonte, quando
foi lançada minha candidatura, fui procurado por um com-
panheiro de prestígio, que me disse o seguinte: "Eu me
disponho a lutar por sua candidatura, vou para praça públi-
ca fazer discurso, promover comícios. Quero apenas uma
declaração sua, de que você não é comunista". Respondi:
"Agradeço muito seu apoio, mas não aceito sua condição;
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não aceito o papel de réu. Para dizer que não sou comunis-
ta, tenho que assumir a posição de réu, e não aceito isso".
Perdi seu apoio.

Por outro lado, eu tinha constantes atritos com o Partido
Comunista, que sempre acusei de incompetente, de inca-
paz, de não saber fazer política. Assim, eu apanhava, de um
lado, dos comunistas e apanhava do outro, dos
anticomunistas. Evidentemente, eu não tinha condições de
ter o apoio dos realistas.

SB - Quem mais, além do senhor, era considerado radical
na UD ?

FABRÍCIO SOARES - Na UDN, havia dois tipos de radi-
cais: o radical ideológico - que era meu caso - e o radical
partidário, aquele que combatia os adversários a todo tran-
se, com violência, xingando, falando mal. Meus companhei-
ros, todos capitalistas, conservadores, não eram radicais no
sentido ideológico. Eram radicais no sentido partidário, no
sentido de luta partidária.

SB - Qual foi a posição da bancada udenista na Assembléia
Legislativa, em relação a sua candidatura?

FABRÍCIO SOARES - Omissão. Quando se estabeleceu a
luta dentro do Diretório Municipal da UDN para a escolha
do candidato a prefeito de Belo Horizonte, não houve qual-
quer manifestação ostensiva dos companheiros. Apenas um
deles me procurou e disse que estava solidário comigo:
Fidelcino Viana.

SB - ão houve nenhum apoio dos deputados da UDN à
sua candidatura?

FABRÍCIO SOARES - Entre os deputados federais, não
tive apoio de ninguém. Entre os deputados estaduais, tive
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o apoio de três companheiros: do Mílton Salesll3, que pro-
pôs à bancada um movimento em apoio à minha candida-
tura (a bancada recusou); do Fidelcino Viana, que me pro-
curou pessoalmente, para dizer que poderia contar com
ele114; e do José Grossi1ls; de Ponte ova, que se dispôs a ir
a praça pública para ajudar em minha campanha. Foram
três deputados que me deram seu apoio direto, pessoal-
mente, antes da convenção da UDN.

SB - O Deputado Horta Pereira não apoiou sua candi-
datura?

FABRÍCIO SOARES - O Deputado Horta Pereira fez a
defesa de minha candidatura na convenção. Acredito que
ele realmente a defendesse. Mas para manifestar apoio à
minha candidatura, quando ainda estávamos no fogo da luta
contra a cúpula, nessa hora não tive o apoio dele. Esse apoio
só veio na convenção. Antes da convenção, não houve nin-
guém da cúpula da UDN que manifestasse de público seu
apolO.

SB - Ernâni Maia116 apoiou sua candidatura na Assembléia
e demonstrou disposição de lutar por ela junto ao PTB e
aos sindicatos. Havia outros petebistas envolvidos em sua
candidatura?

FABRÍCIO SOARES - Havia. O PTB tinha uma cúpu-
la que era constituída especialmente dos famosos
"pelegos". Eles dominavam o partido, faziam as combi-
nações que bem entendiam e os seus correligionários
geralmente apoiavam e sancionavam suas decisões. Um
desses elementos de cúpula era Ernâni Maia, com. quem
eu estivera em vários movimentos de rua. Quando de
minha candidatura a prefeito de Belo Horizonte, o Ernâni
manifestou-se a meu favor na convenção do PTB (já
então eu não era mais da UDN).
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Entrei para o PTB pensando que poderia
ajudar a formar uma nova cúpula,
autêntica, que realmente merecesse a

confiança das bases do partido. Entrei
para o PTB com esperança, imaginando

essa possibilidade - conseguir mais
companheiros, gente de melhor qualidade
política, para uma direção à altura das

bases que o PTB tinha.
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Tãoparticipei da convenção do PTB, mas comam que foi
muito tumultuada. Sobre a questão das candidaturas, esta-
beleceu-se um debate áspero e prolongado, uns sustentan-
do a candidatura própria, com Amimas de Barros!17, outros
apoiando meu nome. Em certo momemo, o Ernâni retirou
meu nome; depois, espicaçado pelos que me apoiavam,
voltou a apresentá-lo. Parecia, segundo me revelaram de-
pois, que meu nome sairia vitorioso. Isso provocou pânico
nos pelegos, que não me aceitavam, nem podiam aceitar-
me. Eles queriam um prefeito ao qual tivessem acesso fá-
cil, sobre o qual pudessem influir, fazer indicações, e não
tinham certeza de que conseguiriam isso comigo.

Entre eles, quando havia uma indignidade a ser praticada,
acontecia uma disputa muito grande, pois cada qual achava
que tinha direito de levá-Ia a efeito. Assim, pouco antes da
votação, um deputado do PTB pediu a palavra e disse que
recebera naquele momemo um telefonema do vice-presi-
dente da República, João Goulart, mandando o PTB votar
no Amintas. Isso decidiu a eleição: o Amintas ganhou. A
convenção era presidida pelo José Raimundo1!8, que tam-
bém não queria minha candidatura, porque tinha preten-
sões de ser candidato.

SB - Pela imprensa, a geme vê que existiam três grupos
demro do PTB. A ala de José Raimundo, a ala de lIacir
Lima e a ala renovadora, liderada por Ernâni l\hia. O senhor
se lembra das lutas entre esses grupos dentro do partido?

FABRÍCIO SOARES - O PTB daquela ocasião, a cúpula
do PTB, essas corremes do PTB, só não eram gatos do
mesmo saco porque não havia someme gatos nesse saco ...

SB - E assim mesmo o senhor emrou para o PTB?

FABRÍCIO SOARES - Entrei. O PTB era um partido que
tinha uma grande massa eleitoral, uma base popular muito
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boa e uma cúpula da pior qualidade. Entrei para o PTB
pensando que poderia ajudar a formar uma nova cúpula,
autêntica, que realmente merecesse a confiança das bases
do partido. Entrei para o PTB com esperança, imaginando
essa possibilidade - conseguir mais companheiros, gente
de melhor qualidade política, para uma direção à altura das
bases que o PTB tinha.

Isso foi em 1959, se não me engano. Alguns meses depois,
o Santiago Dantas119 resolveu ingressar na política e esco-
lheu como veículo o PTB de Minas.

Na primeira eleição para a direção estadual do PTB, quan-
do Santiago Dantas veio do Rio, foi precedido, talvez até a
sua revelia, por um grupo "muito bem municiadol20" para
ajudá-lo. Chegando a Belo Horizonte um dia antes da elei-
ção, esse grupo foi para as estações ferroviária e rodoviária
receber as delegações do interior: pequenos comerciantes,
pequenos empresários, empregados do comércio, gente
pobre, modesta, acostumada a ficar em pensões perto da
praça da estação ferroviária. Toda essa gente foi hospedada
em bons hotéis pela equipe de Santiago Dantas. É claro
que, quando Santiago chegou à convenção, ele era dono da
seção estadual do partido. Elegeu-se secretário-geral. Camilo
Nogueira da Gama1Zl, excelente pessoa, político sério, foi
eleito presidente.

Santiago, por seu valor, por suas condições materiais, tinha
grande influência dentro do PTB. Pareceu-me, nos primei-
ros contatos que tivemos, que eu não lhe era muito simpá-
tico, que ele não via minha participação com agrado. Pen-
sei que fosse a primeira impressão e que o caso poderia
resolver-se com o tempo. Enganei-me. Santiago convidou
para um jantar em Belo Horizonte um amigo meu, compa-
nheiro de escritório, membro do Partido Socialista Brasilei-
ro. No jantar, esse companheiro agrediu-o frontalmente,
dizendo-lhe que não acreditava em suas posições políticas,
que ele era advogado de grandes grupos internacionais, que
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ele não era elemento para participar do PTB. Foi uma con-
versa desagrádavel. E esse colega terminou afirmando-lhe:
"Saiba o senhor que essas restrições não sou apenas eu quem
as faz; fazem-lhe as mesmas restrições ..." - e citou vários
nomes, inclusive o meu. Isso tornou ainda mais difíceis nos-
sas relações. Para Santiago, eu provavelmente integrava a
"esquerda negativa", segundo a distinção ideológica que
ele costumava fazer.

Em 1958, havia eleição para deputado federal. Procurei o
Padre Lagel22, que também era do PTB, e o adverti: "Não
podemos ser candidatos na mesma chapa, porque um tira
voto do outro. Se o senhor for candidato a deputado fede-
ral, eu não serei. De modo que temos que resolver isso an-
tes da eleição". O Padre Lage era uma excelente pessoa,
puro, mas ingênuo, sem qualquer malícia. Respondeu-me
o seguinte: "Eu não sou candidato a deputado federal. Eu
sou candidato a prefeito de Belo Horizonte". Definida a
situação, aceitei ser candidato a deputado federal. E come-
çamos a campanha. Pouco antes da eleição, o Santiago
Dantas chama o Padre Lage para uma conversa (isso me foi
contado pelo Padre Lage): "Nós precisamos do senhor na
Câmara Federal. O partido necessita do senhor no Con-
gresso e vai ajudá-lo a se eleger". O Padre Lage foi na con-
versa, lançou-se candidato e nenhum de nós se elegeu ...

Isso mostra como, muitas vezes, a política dirige o político, e
não o contrário. São as circunstâncias, são os fatos, os impre-
vistos, as tramas que decidem uma eleição. Nem o Padre Lage
se elegeu, nem eu me elegi, quando a soma dos nossos votos
elegeria folgadamente um deputado federal. Talvez o Padre
Lage também pertencesse à "esquerda negativa" ...

SB - O Diário de Minas dessa época noticiou que líderes
sindicais de Juiz de Fora, descontentes com a exclusão de
Clodsmith Rianp23 da chapa, pensaram em lançar o senhor
como candidato a deputado federal pelo PTB.

FABRÍCIO SOARES - Eu me dava muito com o Riani.
Nossas atuações na Assembléia eram paralelas. Tínhamos,
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em geral, pontos de vista comuns. Na ocasião em que se
debateu na Assembléia o famoso auxílio do Ponto Quatro
americano124, os dois únicos votos contrários foram o meu e
o dele. Em Juiz de Fora, participei de reuniões do sindica-
to do Riani, o que me tornou conhecido naquela cidade.
Minha atuação e a do Riani eram praticamente convergen-
tes. Tínhamos os mesmos pontos de vista. Talvez isso ex-
plique o fato de meu nome ter sido lembrado como possí-
vel candidato do PTB de Juiz de Fora.

SB - Voltando agora a sua candidatura a prefeito. Em meio
às discussões que se travavam em todos os partidos, o se-
nhor foi lançado pelo PSB, com o apoio de uma ala da UDN,
de uma ala do PTB e, segundo a imprensa, com possibili-
dade de apoio do PR, PDC e PST O senhor se lembra das
articulações feitas?

FABRÍCIO SOARES - Não, não me lembro. Como já dis-
se, não participei das articulações. Não articulei minha can-
didatura, porque nunca achei correto alguém lançar-se can-
didato de si próprio. Uma candidatura deve ser resultado
espontâneo da base, uma imposição de baixo para cima, o
resultado natural da convivência e da luta partidária. Por
isso, não tive nenhuma participação no lançamento de mi-
nha candidatura. Quando fui procurado por dois elementos
do PDC, percebi durante a conversa, que eles queriam, lan-
çando meu nome, muito mais atingir o Magalhães Pinto do
que me apoiar. Recusei qualquer conversa. Eles queriam
fazer-me instrumento do PDC contra uma ala da UDN.

SB - E como foi o lançamento do nome de Renato
Falci125, candidato comum da UDN e PSD, com seu
apoio e o do PSB?

FABRÍCIO SOARES - Quando se discutia minha candi-
datura, o Otacílio Negrão de Lima ficou em pânico. Ele era
extremamente reacionário, da extrema direita, e, achando
que minha candidatura tinha alguma repercussão nas ba-
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ses populares, começou a se movimentar para evitar que eu
fosse candidato.

Eu nunca tinha tido contato com ele, porque não gostava
de suas posições políticas. Ele fora um ministro do Traba-
lho intolerante, que restringiu muito as atividades do tra-
balhador. Como prefeito de Belo Horizonte, ao construir o
prédio da prefeitura, fez desembocar o esgoto no lago do
Parque Municipal, que tentou lotear (isso me foi contado
pelo Américo Renné Giannetti). Nunca convivi com ele.
Não havia nada de pessoal, mas não gostava de sua ativida-
de política.

Então, para grande surpresa minha, ele foi a minha casa
para conversar sobre a Prefeitura de Belo Horizonte. Fiz-
lhe uma recepção cordial, mas politicamente fria. Pergun-
tou se eu era candidato. Respondi: "Não sou meu candi-
dato. Você sabe tanto sobre minha candidatura quanto eu,
através da imprensa, através do que se noticia por aí".

Desse momento em diante, ele procurou arranjar alguém
que aceitasse ser candidato, para dividir a área em que eu
atuava. De uma série de conversas que houve, a minha re-
velia, surgiu a candidatura do Renato Falei, que fora meu
companheiro numa associação nacionalista que havíamos
fundado em Belo Horizonte. Fazíamos reuniões na Associ-
ação Comercial de Minas, de cuja diretoria o Renato era
membro. Politicamente nós nos dávamos bem, porque ele,
embora empresário, era nacionalista convicto. O naciona-
lismo, naquele momento, era uma etapa de evolução para a
fase seguinte. Quando surgiu o nome do Renato, eu, na
verdade, não tinha nenhuma restrição a fazer. Daí surgiu a
candidatura dele, e compareci à convenção que lançou seu
nome como candidato a prefeito.

SB - Então, a partir daí, o senhor se filiou ao PTB e foi
candidato em 1958. Depois disso, o senhor sairia candidato
mais alguma vez pelo PTB?
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FABRÍCIO SOARES - Não, não fui mais candidato, por-
que logo depois veio 1964 e eu tive meus direitos políticos
suspensos.

LF - Nessa candidatura pelo PTB, o senhor foi derrotado.
Depois de três eleições vitoriosas, o que significou para o
senhor a derrota eleitoral?

FABRÍCIO SOARES - Apenas um episódio na vida polí-
tica. Se você tem uma mensagem e luta para levá-Ia ao povo
e para realizar alguma coisa, a derrota não passa de um epi-
sódio. A derrota, como a vitória, é uma contingência que o
candidato tem que aceitar. Ter sido derrotado é, possivel-
mente, uma prova de que você errou, de que você não foi
competente, não foi transparente em sua mensagem. Quer di-
zer, foi um erro do candidato e não uma falha do eleitorado.

SB - Depois disso, o que o senhor fez?

FABRÍCIO SOARES - Voltei a minha atividade profissio-
nal. Em 1958, fui para São Paulo, advogar. Fui sem conhe-
cer ninguém, disposto a começar vida nova, porque, entre
outras coisas, estava muito mal de finanças. Comecei a ad-
vogar em São Paulo, com algum proveito, porque lá o pro-
fissional realmente tem valor. O advogado, em São Paulo, é
um profissional cujos serviços se reconhece que devem ser
remunerados. Lá, ninguém entra num escritório de advo-
gado pensando que não vai pagar a consulta, como acontece
em Minas. Todavia, por problemas familiares, tive que voltar
para Belo Horizonte, onde recomecei mais uma vez minha ati-
vidade profissional. Tinha escritório próprio, sozinho.

Em 1963, mudei-me para o Rio de Janeiro, para resoly:er
um problema particular. Advogava no Rio, quando veio o
golpe de 64. Voltei para Belo Horizonte novamente e reto-
mei a advocacia. Comecei a ganhar dinheiro. Foi quando
construí esta casa, onde estamos neste momento.
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SB - o período em que o senhor trabalhou como advoga-
do do Sindicato dos Mineiros de Nova Lima e na Federa-
ção dos Favelados de Belo Horizonte, como foi sua relação
com os líderes sindicais?

FABRÍCIO SOARES - Sempre muito boa. No Sindicato
de Nova Lima, tive oportunidade de iniciar uma prática
que até então não conhecia. Quando cheguei a Nova Lima,
o presidente do sindicato, José Nilo do Rosário, me apre-
sentou uma série de reclamações contra a diretoria da
mina 126, a qual nem sequer respondia a suas cartas. Reuni
os diretores do sindicato, e fomos à diretoria patronal. Como
advogado do sindicato, reclamei com veemência contra o
fato insólito que estava acontecendo: o sindicato se dirigia
à empresa e esta ignorava o órgão de representação de seus
trabalhadores. O sindicato tinha reivindicações e exigia um
diálogo com a empresa, para se resolver uma série de pro-
blemas graves. Foi uma prática que inaugurei, mas não sei
se subsistiu.

Nessa ocasião, encaminhei ao Sindicato um recorte de jor-
nal que retratava muito bem a força da mina em épocas
passadas. Era um aviso: a companhia intimava as pessoas
insatisfeitas com a administração da Morro Velho a se reti-
rarem do município! Passei o recorte à diretoria do sindica-
to, para que ela o colocasse numa moldura e o pendurasse
em sua sede.

LF - Parece que foi justamente nessa época que o senhor
conheceu dona Sílvia de Resende Costa, sua atual esposa,
e, pelo que pudemos notar, parece que ela também tem
uma postura política muito firme. O senhor poderia falar
um pouco dela?

FABRÍCIO SOARES - Com o maior prazer.

Já comecei minha vida cinco vezes, do zero. A última vez
foi com Silvinha. Em 1962, essa maluca, filha de fazendei-
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A Sílvia não é apenas uma paixão. Ela é
mais do que cúmplice, é co-autora. Em

todas as lutas de que participei, sempre tive
nela uma companheira certa, que me

ajudou muito. Eu não teria conseguido ser
sempre coerente, ser eu mesmo até ofim, se

não tivesse a companhia dela.
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ras, da alta sociedade de Belo Horizonte, freqüentadora do
Automóvel Clube, sai da casa do pai para viver comigo -
um homem casado, quebrado, no Rio de Janeiro.

A Sílvia não é apenas uma paixão. Ela é mais do que cúm-
plice, porque é co-autora. Foi e é uma grande companhei-
ra. Em todas as lutas de que participei - lutas populares,
reuniões, comícios -, sempre tive nela uma companheira
certa, uma companheira segura, que me ajudou muito. Acre-
dito que não teria conseguido ser sempre coerente, ser eu
mesmo até o fim, se não tivesse a companhia dela.

7 CAPÍTULO

SB - O senhor poderia falar sobre os motivos de sua mu-
dança e de suas atividades em São Paulo?

FABRÍCIO SOARES - Quando renunciei ao mandato,
estava em má situação financeira. Mudei-me para São Pau-
lo porque lá, do ponto de vista profissional, o campo é su-
perior ao de Belo Horizonte. Trabalhei em dois escritórios.
Depois, porém, em meados de 1959, por motivos de ordem
familiar, fui obrigado a voltar para Belo Horizonte.

SB - Em novembro de 1959, pouco depois de seu retorno,
operários municipais fizeram uma greve reivindicando o
pagamento dos salários atrasados. De acordo com a impren-
sa, os dois principais líderes do movimento eram Sílvia de
Resende Costa e o pedreiro Geraldo Ernesto. Este último
abandonou a luta após uma reunião com o prefeito. For-
mou-se uma nova comissão, que, acompanhada do senhor
e do Vereador ílson Gontijo, foi negociar com o Prefeito
Amintas de Barros. Como se deu seu envolvimento com a
greve dos operários da Prefeitura?

FABRÍCIO SOARES - Eu estava em casa, na parte da
manhã, quando recebi um telefonema de Sílvia, dizendo
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que havia estourado um movimento grevista na Prefeitura,
devido ao atraso do pagamento dos funcionários. Imediata-
mente, combinei com ela uma reunião no Sindicato dos
Bancários, ao mesmo tempo em que telefonava para vários
sindicalistas, para se dirigirem àquele local a fim de tomar-
mos as providências necessárias. Pouco depois, nós nos en-
contramos no Diretório Central dos Estudantes, na Aveni-
da Afonso Pena, já com alguns companheiros de sindicatos, e
de lá nos dirigimos para a sede da greve, na garagem da Prefei-
tura, atrás do Parque Municipal, na Avenida Alfredo Balena.

Lá, já encontramos funcionários e operários reunidos, pro-
va de que se tratava realmente de uma iniciativa espontâ-
nea. ada havia sido coordenado antecipadamente, a gre-
ve fora deflagrada de improviso. Passamos à organização do
movimento, à indicação de comissões, inclusive a encarre-
gada de se entender com o prefeito. A Prefeitura devia cer-
ca de quatro meses de salário a seus servidores. O Amintas1Z7,
sem crédito junto aos bancos de Belo Horizonte, tinha difi-
culdade em levantar o dinheiro. A greve recebeu apoio po-
pular muito grande e durou vários dias.

Enquanto o movimento se desenvolvia, com a agitação na-
tural de toda greve, procurávamos fazer com que os funcio-
nários aderissem, para que a Prefeitura deixasse de funcio-
nar. Como sempre, porém, na hora de greve, o funcionário
faz corpo mole. Enquanto o trabalhador geralmente toma a
iniciativa, vai para a frente e luta, o funcionário fica na es-
perança de que o movimento se resolva sem sua participa-
ção, sem seu sacrifício. Como um dos últimos recursos, le-
vamos para as escadarias da Prefeitura mulheres dos operá-
rios com os filhos, a fim de impedir que os funcionários
entrassem no prédio. Deu resultado. Funcionários que
quiseram forçar a entrada foram repelidos. O leite para os
filhos das operárias que estavam nas escadarias era jogado
em quem tentava furar a greve. Com esse movimento, a
greve foi-se fortificando, o apoio popular aumentou, pesso-
as compareciam à frente da Prefeitura, hipotecando apoio
aos trabalhadores. Mas a solução estava difícil. Dinheiro, o
Amintas não conseguia. Os banqueiros permaneciam indi-
ferentes, porque, para o banqueiro, o Tesouro Municipal
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ferentes, porque, para o banqueiro, o Tesouro Municipal
tem muito pouca importância. Quanto mais a greve demo-
rasse, mais beneficiados seriam eles, porque assim atrasa-
riam o pagamento dos impostos que deviam.

Como última cartada, o prefeito chamou a seu gabinete o
principal dirigente da greve, que era o Geraldo Ernesto.
Era um funcionário aposentado, que também tinha seus
proventos em atraso. Estavam lá elementos do DOPS, pa-
rece que armados, que lhe deram um ultimato: se a greve
não terminasse, ia haver violência e possivelmente correria
sangue. O Geraldo Ernesto, já muito cansado - vários dias
de greve, tresnoitado - fraquejou. Quando ele chegou à
porta da Prefeitura, estava em pânico, gritando que a greve
devia terminar de qualquer forma, porque, se não termi-
nasse, poderia haver morte, poderia correr sangue. E se di-
rigiu para a sede do movimento, na garagem da Prefeitura.
Quando vimos o que ia acontecer - a greve iria desorgani-
zar-se -, cercamos o líder grevista em frente à antiga Escola
Normal, hoje Instituto de Educação. Pedi a um operário,
um dos líderes da greve, que fosse a uma farmácia e com-
prasse um remédio para dormir. Naquele tempo não havia
necessidade de receita. Ele foi correndo, trouxe o remédio
e um copo d'água, cercamos o Geraldo Ernesto, começa-
mos a conversar com ele, a tentar um diálogo, dizendo-lhe
que ele estava muito cansado, muito agitado, que tomasse
aquele calmante. Ele tomou o remédio, caiu no sono e dor-
miu vários dias. Aproveitamos a ausência dele e fizemos
uma assembléia dos trabalhadores. Ficou decidido que a
greve deveria prosseguir até que fossem pagos os salários
atrasados.

Tínhamos um trunfo na manga. Se não houvesse outra so-
lução, iríamos interromper o fornecimento de água a Belo
Horizonte. Mas não foi preciso. A greve se resolveu antes
que se lançasse mão desse último recurso.

SB - Quem eram os principais líderes desse movimento?

FABRÍCIO SOARES - A greve foi praticamente liderada
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os funcionários da Prefeitura. Pela natureza de suas ativida-
des, a assistente social exerce uma função paternalista e é
muito benquista pelos operários. A chefia moral e intelec-
tual da greve foi dela. E havia outros líderes, como Geraldo
Ernesto, Geraldo Agostinho, Armando Moreira da Silva ...
Este, mais tarde, em virtude do prestígio que adquiriu na
greve, foi eleito diretor da Beneficência.

SB - A gente poderia aproveitar que está tratando de ope-
rários em greve e lembrar outros líderes sindicais impor-
tantes desse período.

FABRÍCIO SOARES - Essa é uma história que se tem
ainda de escrever. Há histórias escritas sobre movimento
operário nacional, principalmente de São Paulo, para onde
afluíram os imigrantes italianos, que trouxeram para o Bra-
sil a ideologia da luta operária, sobretudo, o anarquismo. O
movimento operário em Minas Gerais começou mais tarde,
porque o processo de industrialização do Estado demorou.
Por exemplo, a introdução do salário em Minas Gerais ocor-
reu tempos após ter acontecido em São Paulo. A primeira
greve de que me lembro, uma greve precursora, na década
de 50, foi uma greve dos ferroviários da Central do Brasil.
Foi um movimento naturalmente fraco, com pequena ade-
são, mas que aconteceu. Fui a uma assembléia dos grevis-
tas, que se realizava no Cine Floresta, e fiquei conhecendo
o líder dos ferroviários, Nélson Machado. Era um senhor
sério, responsável, muito sereno, e me impressionou a for-
ma como ele dirigia a greve. Não só com muita tolerância,
mas também com muito respeito. Ele pagou caro por sua
liderança. Foi preso, torturado, esteve dependurado de ca-
beça para baixo durante muito tempo na polícia. Acabou
morrendo em virtude dos sofrimentos por que passou. Fiz
seu inventário, quando ele morreu.

Lembro-me também de João Luzia, que foi líder operário
numa época difícil, no tempo da ditadura militar e antes de
64, quando havia muita pressão policial. As greves eram
tratadas sempre como um caso de polícia. A primeira notÍ-
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cia que o Governo recebia de um movimento grevista era
por meio do DOPS.

Em Nova Lima, havia dois grandes líderes na Mina de
Morro Velho. Esta mina, como se sabe, é uma fábrica de
silicose. O trabalho ali exige muito sacrifício - de saúde e
de vida. Um grande líder sindical, companheiro fiel dos
mineradores, era o José Nilo do Rosário. Por mais de um
período ele exerceu a presidência do sindicato. Depois foi
substituído pelo José Alexandre. Com ambos, eu partici-
pei de greves não só contra as condições que levavam à
silicose, por melhores condições de trabalho, como tam-
bém por melhor remuneração.

O movimento bancário, nessa época, era um dos movimen-
tos mais fortes de Belo Horizonte. Apesar de não ser operá-
rio, de não ser trabalhador, na acepção do termo (bancário
de um modo geral é classe média), era um movimento muito
forte. Tinha líderes de expressão: Armando Ziller, Fausto
Drummond, seu irmão, Aníbal Drummond. Eles exerciam
vigilância permanente, davam grande assistência aos com-
panheiros de sindicato, participavam de greves de outras
categorias, às quais levavam apoio, não só material, mas tam-
bém moral.

Outro grande líder, em Belo Horizonte, era o Domingos
Viotti, presidente da UNSP. Era do funcionalismo, uma das
lideranças mais ingratas que há. Liderar funcionário não é
fácil. Liderar operário é uma coisa; liderar funcionário, lide-
rar o homem da classe média é outra coisa muito diferente.
Lembro-me de uma ameaça de greve de funcionários na
prefeitura. Tanto o Viotti como eu participamos de algu-
mas reuniões preliminares e fizemos tudo para evitar a gre-
ve, porque não havia mobilização suficiente, não havia
condições para o movimento grevista. Apesar disso, a
greve estourou. Foi com muita dificuldade que conse-
guimos uma solução conciliatória para que o movimento
não se desacreditasse.
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Lembro-me, ainda, de líderes já da época de 64, como o
Sinval Bambirral28, Ademir Vilela, Clodsmith Riani. E, já
que estamos falando em lutas populares, gostaria de men-
cionar um grande líder favelado: Francisco do Nascimento.
Baiano, chegou a Belo Horizonte e foi morar na favela Pra-
do Lopes, onde sempre morou e lutou, dia-a-dia, incansa-
velmente, pela melhoria da situação do favelado. Até hoje
ele participa de movimentos populares, fiel à causa que
abraçou e em relação à qual jamais titubeou. O primeiro
congresso de favelados em Belo Horizonte foi promovido e
presidido por ele no Instituto de Educação.

SB - O senhor participou desse congresso?

FABRÍCIO SOARES - Participei. Tínhamos, nessa épo-
ca, cerca de oitenta associações de defesa coletiva, que eram
os núcleos em cada favela. Eles representavam a favela. Pre-
parando esse congresso, fizemos comícios em todos os nú-
cleos e, no dia combinado, na hora certa, os núcleos desce-
ram para o Instituto de Educação, onde realizamos o con-
gresso, que teve muito êxito. Foi a partir desse congresso
que se começou a perceber que, na favela, não moravam
apenas bandidos, mas gente trabalhadora, gente correta,
gente preocupada não só com o interesse próprio, mas tam-
bém com as questões de ordem coletiva.

SB - Matéria do Diário da Tarde de 19 de agosto de 1961,
com o título "Retorno de Fabrício", noticia que o senhor,
que se mantinha politicamente discreto desde sua volta
de São Paulo, fora levar sua solidariedade aos mineiros
de ova Lima, então em greve. A matéria diz, ainda,
que não se sabia qual seria sua meta política, mas todos
sabiam que retornaria à vida pública. O senhor poderia
comentar essa matéria?

FABRÍCIO SOARES - Sempre participei das greves de
Nova Lima, não apenas durante o tempo em que exercia a
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atividade de deputado, mas também como advogado. Todo
movimento grevista precisa de um advogado. Não me lem-
bro especificamente dessa greve de Nova Lima, mas parti-
cipei de várias sem visar a qualquer vantagem político-par-
tidária. Participei dessa greve como participei de muitas
outras, independentemente de partido ou de posição polí-
tica que pudesse tomar.

SB - Durante os anos de 1957 e 1958, o senhor escreveu
para o Binômio. Quem o convidou? Qual a freqüência de
seus artigos e qual a linha do jornal?

FABRÍCIO SOARES - Na época, tínhamos muita dificul-
dade em ter em Minas um jornal de oposição. A imprensa
mineira foi sempre muito frágil, é uma imprensa pobre, in-
clusive porque os fatos em Minas também são pobres. A
imprensa não tem muita coisa para noticiar. A pobreza de
nosso ambiente se traduz na pobreza de nossa imprensa.
Sentíamos, porém, a necessidade de um órgão de imprensa
realmente oposicionista, que servisse de instrumento para
reivindicações, para críticas, para tarefas indispensáveis a
toda oposição político-partidária. Ainda quando eu era de-
putado, tentamos fundar um jornal. Convidamos alguns
jornalistas, mas não conseguimos que alguém aceitasse a
tarefa, porque era uma aventura, e uma aventura em condi-
ções precárias, dado o custo financeiro de um jornal. Aca-
bamos conseguindo o Binômio. O Binômio foi fundado pelo
Euro Arantes129 e pelo José Maria Rabelo, parece. Não só
em virtude da convicção dos fundadores, mas também por
uma questão tática, só havia uma área em que podíamos
atuar, a oposição. O apoio ao situacionismo já era dado por
todos os órgãos de imprensa então existentes.

O nome do jornal - Binômio - tinha um objetivo sarcástico,
porque toda a propaganda do Governo Juscelino girava em
torno do "binômio Energia e Transporte".

Ser colaborador de um jornal não é fácil. No princípio, todo
mundo se dispõe, mas acaba sobrando pouco tempo. En-
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tão havia um grupo que devia colaborar, e eu sempre que
podia fazia um artigo com críticas ao Governo, o qual eu
repetia na tribuna da Assembléia Legislativa. Para que a
crítica tivesse repercussão, não bastava fazer um discurso
na tribuna da Assembléia, porque somente o Diário do
Legislativo o publicaria na íntegra.

SB - Durante o ano de 1960, o senhor escreveu artigos para o
biformadorComercial e para oDiário do Comércio.Quem o con-
vidou para escrever nesses jornais? Qual a linha dos jornais?

FABRÍCIO SOARES - Quem me convidou foi o próprio
proprietário do jornal, o José Costa. Estava cuidando da
minha vida profissional, quando fui surpreendido por seu
convite. Ele punha a minha disposição um determinado
dia da semana, quando eu lhe mandaria um pequeno arti-
go sobre assuntos de interesse na época. Gostei da iniciati-
va, que me dava oportunidade de voltar à atividade, não
partidária, mas, pelo menos, à atividade pública. Fiz uma
série de artigos para o Informador Comercial, que é o atual
Diário do Comércio, hoje um órgão mais importante, mais
organizado, mais rico, dirigido por um filho do José Costa.

LF - E ele tinha essa mesma linha de ser um jornal do
empresariado?

FABRÍCIO SOARES - A linha era a mesma. Tratava do
comércio, de finanças, da indústria, com um noticiário po-
lítico bem menor. Um jornal mais ou menos especializado.
Daí, talvez, o interesse em que houvesse alguma diversida-
de, com um artigo sobre política.

SB - Vários dos artigos que o senhor escreveu para esses
jornais abordam política internacional, com uma sólida de-
fesa nacionalista. O senhor poderia contextualizar esses ar-
tigos e falar de sua repercussão?
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FABRÍCIO SOARES - Na imprensa mineira, tudo o que
se dizia de política internacional era o que as agências
internacionais noticiavam. Não havia espírito crítico com
relação às notícias vindas do exterior. Percebia-se per-
feitamente a manipulação que as agências faziam do
noticiário internacional. Esse foi um tema que sempre
me preocupou.

Uma vez, era ainda deputado, houve no México um con-
gresso sobre imprensa internacional. Fui convidado, mas
não pude comparecer. Enviei uma tese sobre a manipula-
ção do noticiário internacional pelas agências de notícias,
geralmente americanas, ou então americanas e européias,
que dão ao que acontece no exterior - e, principalmente,
no exterior mais distante - a versão de seu exclusivo inte-
resse. Isso acontece até hoje. Veja-se o caso do Afeganistão:
diariamente, a televisão dava a notícia de rebeldes do
Afeganistão, sustentados pelo Paquistão, com armas
fornecidas pelos americanos, invadindo Cabul, tomando
Cabul, jogando obuses sobre a capital, alimentos sendo tra-
zidos de avião, as forças soviéticas retirando-se de Cabul.
Todo o noticiário da imprensa dava a impressão de que o
exército soviético saía num dia e, no dia seguinte, os
revoltosos tomariam conta da Capital. Isso aconteceu há mais
de um ano. Cabul continua de pé, e não se falou mais no
caso. É a última prova que se tem da manipulação dos fatos
internacionais pela imprensa.

SB - O senhor escreveu em um período marcado pela Guer-
ra Fria e pela polarização Estados Unidos-União Soviética.
De lá para cá, o mundo sofreu profundas transformações.
Que balanço o senhor faz desse período no contexto inter-
nacional?

FABRÍCIO SOARES - A Segunda Guerra custou altíssimo
preço aos países da Europa, à União Soviética e ao Japão, e
relativamente pouco aos Estados Unidos. Jamais o territó-
rio americano foi atingido por um tiro de fuzil. Terminada a
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A Guerra F ria foi a forma por que os
Estados Unidos obrigaram a União
Soviética a desviar recursos, da sua
reconstrução, para a fabricação de

armamentos, impedindo-a de atingir um
grau de desenvolvimento tecnológico

compatível com a Europa Ocidental e com
os Estados Unidos. Foi um grande golpe

de estratégia dos americanos.
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guerra, enquanto os vencidos e os vencedores não america-
nos estavam nas maiores dificuldades, os EUA tinham se
enriquecido com a guerra, vendendo armamentos, muni-
ção, alimentos, navios e máquinas. Estavam riquíssimos e
o resto do mundo, na miséria.

Veio o plano Marshall, os americanos despejaram bilhões
de dólares na Europa, especialmente na Alemanha Ociden-
tal, a fundo perdido.

Os vencedores da então chamada Cortina de Ferro esta-
vam em situação tão ruim ou pior do que os vencidos da
Europa Ocidental. Qual era a tarefa imediata da União So-
viética e dos países do Leste Europeu? Reconstruir seus
territórios, suas fábricas, suas cidades. Estive lá, pouco de-
pois, e vi a miséria da região. A Alemanha Ocidental, a Fran-
ça, os países da Europa Ocidental reconstituíram-se com
facilidade, porque tinham o dinheiro americano. Os países
da Europa Oriental precisavam também fazer sua recons-
trução, mas nesse momento veio a Guerra Fria.

A Guerra Fria foi a forma pela qual os Estados Unidos obri-
garam a União Soviética a desviar recursos de sua recons-
trução, para a fabricação de armamentos, impedindo-a de
atingir um grau de desenvolvimento tecnológico compatí-
vel com o da Europa Ocidental e com o dos Estados Uni-
dos. Foi um grande golpe de estratégia dos americanos.

Todos sabem que, tão logo os Estados Unidos descobriram
a bomba atômica, a União Soviética pôde fabricá-la tam-
bém. Por quê? Porque ela desviou recursos imensos, que
faziam uma falta enorme a sua reconstrução, para a fabrica-
ção da bomba. A Guerra Fria foi apenas isso, uma etapa na
luta entre capitalismo e socialismo.

Não nos admira que a Europa Oriental, por exemplo, este-
ja vivendo o drama que vive. Ela não teve meios de se
reconstruir. A reconstrução custou caríssimo, porque cus-
tou muitas vezes fome, custou miséria, custou pobreza a
sua população. O que houve não foi o produto de opção,
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mas imposição irresistível. Foi uma luta histórica entre duas
estruturas sociais: de um lado, o capitalismo, que tinha nos
Estados Unidos sua sustentação maior, incólumes, sem so-
frer nenhum prejuízo, nenhuma destruição; e, do outro lado,
os países socialistas, praticamente destruídos. A União So-
viética teve vinte milhões de mortos e sete milhões de fe-
ridos. As tropas nazistas chegaram às portas de Moscou e
até o Cáucaso. Quando nos lembramos da eficiência do
Estado Maior alemão podemos fazer uma idéia do que foi a
destruição do território da União Soviética na retirada dos
lllvasores.

Que balanço podemos fazer? Podemos tirar uma lição da
história. Para mim, o socialismo é irreversível. Em qual-
quer sociedade em que houver pobre e rico, haverá socia-
lismo. O que estamos vivendo é uma crise. E uma crise
principalmente de ordem material, resultante da impossi-
bilidade em que se viram os países socialistas de se recupe-
rarem dos estragos da guerra.

LF - Como o senhor vê, hoje, a questão das mudanças no
Leste Europeu e a unificação européia?

FABRÍCIO SOARES - Para mim, as mudanças do Leste
Europeu têm que ser encaradas sob dois aspectos: primei-
ro, a mudança política. Houve uma mudança política e não
poderia deixar de haver, porque os regimes autoritários são
precários, têm vida limitada. Estive em todos os países da
Europa Oriental e vi o ambiente em que eles viviam. Era
um ambiente de pouca liberdade. Os governos estavam
muito mais preocupados em reconstruir os países do que
em permitir os requintes que a democracia capitalista pode
oferecer. Afinal, o regime autoritário, então vigente nas
chamadas democracias populares, acabaria por desaparecer.
Sob o ponto de vista econômico, até agora não há notícia de
que um grande bem de produção tenha sido privatizado.
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Pergunto: quem vai comprar as fábricas, as terras e os
meios de produção dos países socialistas? O socialismo não
pode voltar atrás. Segundo a imprensa ocidental, os países
socialistas estão na miséria, o povo está passando as maio-
res dificuldades. É esse o povo que vai comprar fábricas,
terras, as fazendas coletivas, ou os países socialistas terão
que vender todos os bens de produção para estrangeiros?
Por mais que se leiam as entrelinhas dos jornais, não se
tem notícia de que uma única indústria tenha sido passada
às mãos de um particular, tenha sido privatizada. As terras
foram privatizadas? Não, porque não há quem compre, ain-
da que quisesse. Então, o que vai haver,.naturalmente, será
a volta de um regime econômico como a NEP - Nova Po-
lítica Econômica, de Lenin -, que foi obrigado a dar um
passo atrás, a permitir que alguns bens voltassem à inicia-
tiva privada, para recomeçar a socialização. Quem viver,
verá.

SB - O senhor já denunciou a manipulação das informa-
ções pelas agências internacionais. Como o senhor percebe
a influência dessas agências nas notícias que chegam do
Leste Europeu?

FABRÍCIO SOARES-Acho que cada um de nós tem uma
grande interrogação: o que realmente está acontecendo no
Leste Europeu? Nós perguntávamos: o que está havendo
no Afeganistão? Ninguém tinha condições de responder.
Só o tempo esclareceu os fatos. Não sabemos o que estava
havendo, mas sabemos o que não houve: não houve aquilo
que as agências noticiavam. O que está acontecendo no
Leste Europeu? Sem nenhuma dúvida, está havendo um
grande movimento de libertação, uma grande emancipação
popular. O povo realmente está se tomando sujeito da histó-
ria. Mas esse é exatamente o objetivo do socialismo: tirar a
história das mãos de uma minoria dominante, para entregá-
la ao povo, para que o povo exerça a influência que deve
exercer e que tem o direito de exercer. Então, o que está
acontecendo no Leste Europeu? O tempo vai dizer. Não
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acredito que esteja havendo esse movimento de
mercantilização de bens de produção, desse patrimônio
comum que até então era do povo, e que a imprensa inter-
nacional diz que será agora privatizado.

SB - Sobre sua mudança para o Rio de Janeiro: por que
essa decisão? A que atividades o senhor se dedicou no Rio,
e quando o senhor voltou para Belo Horizonte?

FABRÍCIO SOARES - Fui para o Rio de Janeiro em 1963,
para resolver alguns problemas de ordem pessoal. Tinha pos-
sibilidade também de, lá, exercer minha profissão em boas
condições. Ao chegar ao Rio e começar a trabalhar, veio o
golpe de 64. Aí, fui obrigado a cessar minha atividade pro-
fissional. De imediato, tive meus direitos políticos
suspensos.

Ainda no Rio, recebi a notícia de que teria saído de Belo
Horizonte uma patrulha para prender alguns mineiros que
moravam lá. Fiquei em dúvida se a notícia seria ou não
verdadeira, mas, como o ambiente estava muito agitado,
era de muita violência da parte dos vencedores, resolvi me
precaver e asilar-me em uma embaixada estrangeira. Esco-
lhi a do Peru, a conselho de uma funcionária do Itamarati.

Cerca de nove horas da manhã, entrei na embaixada. O
embaixador não estava, e fui recebido por um jovem brasi-
leiro, certamente empregado da casa, que me perguntou se
eu queria asilo. Eu disse que sim. Passados alguns minu-
tos, chamaram-me ao telefone: era o embaixador. Em ter-
mos veementes, intimava-me a deixar imediatamente a
embaixada, afirmando que não me concederia asilo a ne-
nhum pretexto e que esperava não me encontrar, quando
voltasse à embaixada, no final do expediente. Procurei
manter-me calmo. Ouvi pacientemente sua catilinária.
Quando pude falar, lembrei-lhe que o asilo não era um fa-
vor, mas um direito garantido pela Convenção de Havana.
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Evidentemente, não poderia obrigá-lo a respeitar a con-
venção internacional, mas propunha-lhe uma destas três
soluções: ou ele me concedia o asilo, ou ele mantinha sua
negativa, mas a apresentava por escrito, ou, então, ele co-
municava minha presença na embaixada à polícia, a fim de
que eu fosse preso lá mesmo. Pedi licença e desliguei o
telefone. Passada uma hora, fui procurado por um senhor
de meia-idade, que se apresentou como secretário da em-
baixada. Iniciamos uma conversa calma. Ele pediu-me o
passaporte e o folheou demoradamente. Constavam no pas-
saporte vistos de entrada e saída de alguns dos países da
então chamada Cortina de Ferro: Polônia, Tchecoslováquia,
Romênia, Hungria. Por fim, avisou-me que me seria con-
cedido o asilo. Mais tarde, chegou o embaixador. Cumpri-
mentou-me naturalmente, como se nada houvesse aconte-
cido. Passamos a uma convivência diária, que nos aproxi-
mou e nos permitiu um conhecimento recíproco e cordial.
Quando deixei a embaixada, abrindo mão do asilo, levou-
me até o automóvel e nos despedimos para nunca mais nos
encontrarmos.

Lendo, agora, o livro "Os Novos Inconfidentes - Os Se-
nhores das Gerais130", encontro meu nome lá, entre os que
deveriam ser presos e, talvez, mortos. Portanto, a notícia
tinha procedência.

Estava ainda na Embaixada do Peru, quando recebi a notí-
cia de que minha casa - eu continuava a ter casa em Belo
Horizonte - fora invadida por três oficiais do Exército, ar-
mados de metralhadoras. Em casa, nessa hora, havia ape-
nas um menino, meu filho. Chegaram os três oficiais, inva-
diram a casa e pilharam minha biblioteca. Como não po-
diam carregar os livros todos, tiraram volumes de coleções,
para prejudicá-Ias. Lembro-me de O Capital, de Marx, em
cinco volumes, uma edição mexicana: levaram o primeiro
volume. Repetiram, em 1964, o que Torquemada mandou
fazer em Salamanca, em 1500. Chegamos atrasados à histó-
ria. Quando os portugueses aportaram no Brasil, o mundo
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ocidental já esrava na fase do capiralismo comercial. Quan-
do eles pilharam livros, já vivíamos 1964. Chegamos arrasa-
dos à revolução capiralisra e vamos chegar arrasados ram-
bém à revol ução socialisra.

Mais ou menos um mês depois que entrei na embaixada, o
embaixador forneceu-me uma passagem aérea para o Peru,
com a cobertura diplomárica a que o asilado rinha direiro.
Resolvi não ir. Achava que o pior já passara e que reria con-
dições de sobreviver no Brasil.

Saí da embaixada às escondidas e fui morar num sírio, no
Esrado do Rio de Janeiro. Eu e Silvinha. Tínhamos lá uma
casa, morávamos sozinhos. Ela cozinhava e eu ajudava nos
afazeres domésricos. Ficamos ali alguns meses. Certo dia,
uma rarde em que saiu para ir a um armazém perto, ela
cruzou, na esrrada, com um automóvel: o mororisra na fren-
re e rrês pessoas arrás. Quem vinha atrás, no meio dos ou-
tros dois, era Luiz Carlos Presres. Ele escolhera a mesma
região para se esconder.

Esrávamos no sírio, quando rive norícia de que havia um
ediral me convocando para responder a um IPM no Rio, no
Ipase13

!. Medi as circunsrâncias, pesei a siruação e resolvi
não deixar o IPM correr à revelia. No dia marcado, compa-
reci e passei por um interrogarório, feito por um capirãozinho
do Exérciro, muiro simpárico. Ele me interrogou durante
sere ou oiro horas, com aquelas espertezas do neófito, que
nada sabe do assunto, mas que se acha basrante sagaz para
superar suas deficiências. Afinal, não apuraram nada. Não
havia nada a apurar. A suposra campanha deles era contra
subversivos e corruptos. Não me acusavam de corrupro, e
eu não era subversivo, pois nem arividade polírica exercia.

Em Belo Horizonte, recebi nova intimação, para compare-
cer ao Rio de Janeiro (nesse meio rempo, meus direitos
políricos rinham sido suspensos): devia responder a um IPM
no Conselho de Segurança Nacional. No Rio, novos inter-
rogarórios, toda aquela parafernália dos IPMs. O oficial pre-
sidente do IPM me esclareceu o morivo pelo qual eu fora

convocado: eu rivera meus direitos políricos suspensos, ele
queria saber por quê! Chamavam-me ali para isso. Depus
longamente e fui dispensado.

Volrei novamente para Belo Horizonte, rentando recome-
çar a vida, quando recebi uma rerceira intimação: um IPM
na 4a Divisão, em Juiz de Fora. Baseava-se nos depoimen-
ros de várias resremunhas de acusação, de um milirar e de
um invesrigador da polícia. Respondi aos interrogarórios e,
em seguida, fui intimado a comparecer a Juiz de Fora, para
ser julgado. O rribunal que ia nos julgar era consriruído de
um capirão, dois renentes, um promoror de jusriça civil, o
escrivão e um juiz auditor. Cada um de nós - éramos vários
acusados - reria que se identificar. Quando chegou minha
vez, pergunraram quem era meu advogado. "Eu mesmo",
respondi. "Sou advogado". Isso provocou uma discussão
enorme entre eles, para decidir se eu era obrigado ou não a
rer um advogado. Finalmente, admiriram que eu fosse meu
próprio advogado. Aí, suspenderam o julgamento para des-
canso e rrouxeram café para rodos que esravam no rribunal
- menos para nós, os acusados! Foi a primeira vez que me
senti verdadeiramente réu ...

SB - Nesse IPM, junto com o senhor, eram acusadas ourras
pessoas.

FABRÍCIO SOARES - Várias pessoas.

SB - Isso era comum?

FABRÍCIO SOARES - Era, porque havia dezenas e deze-
nas de acusados. Eles não rinham condições de fazer um
processo para cada um. Nesse meu processo, por exemplo,
éramos oiro ou dez. A coisa era feira por aracado. Escolhiam
dez, vinte, e faziam um IPM sobre eles.

SB - Na romada de depoimento, havia coação?

____ 1_9° 1""--- 19_1 _



Pensávamos que tínhamos um Governo
forte e, principalmente, um movimento
sindical muito sólido. Dois ou três dias
depois do golpe, encontrei-me com alguns
líderes sindicais. Eles me asseguraram que
o movimento sindical iria decretar uma
greve geral eparar o Brasil. Isso,

provavelmente, dia 2 de abril! Vejam como
estávamos iludidos.
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FABRÍCIO SOARES - Não, não havia. Depus no Ipase,
no Conselho de Segurança Nacional e aqui no Regimento.
Não houve coação. Houve respeito, um tratamento não
cordial, mas respeitoso. Tivemos o tratamento a que nós
tínhamos direito, sem nenhum favor, mas também sem
coação.

SB - Qual foi sua postura ao prestar os depoimentos?

FABRÍCIO SOARES - Minha postura foi de tranqüilida-
de, porque as circunstâncias em que se havia desenvolvido
a fase inicial do golpe já não eram as mesmas. Havia mais
ponderação. Em Belo Horizonte, na primeira hora, consti-
tuíra-se um grupo de jovens, a cada um dos quais os milita-
res deram uma braçadeira de identificação. Esses jovens
podiam até fazer prisões. Mas foram tantas as suas trapalha-
das, as suas violências que tiveram que dissolver o grupo.

SB - Quando se instalaram esses três inquéritos?

FABRÍCIO SOARES - De 1964 a 1966. No terceiro e últi-
mo IPM, na 43 Região Militar, eu havia requerido umhabeas-
corpus no Supremo Tribunal, que trancou o inquérito, por
inépcia da denúncia. Pois bem: quando pensava que tinha
minhas dívidas pagas para com os impávidos revolucioná-
rios, fui intimado pela quarta vez, agora para comparecer à
43 Região. Lá, cientificaram-me de que era testemunha de
um novo IPM, desta vez, sobre outros "subversivos". Teria
comparecido ao 12° Regimento um antigo companheiro
nosso, que - informou o oficial-, no dia 2 de abril, ofere-
ceu-se para colaborar com a revolução, denunciando anti-
gos companheiros "subversivos", que trabalhavam contra a
ordem constituída.

o oficial encarregado do IPM me deu a denúncia para ler.
Contei 47 denunciados. Mas percebi, imediatamente, que
havia ali um jogo. O denunciante me acusava. Eu, como
acusado, deveria acusar o denunciante, fazendo o jogo do
IPM. Então, ao contrário do que esperava o oficial, elogiei o
denunciante, procurando até inocentá-lo. A época em que
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vivíamos, a intranqüilidade, a insegurança em que estáva-
mos ... talvez uma fraqueza momentânea teria levado esse
antigo companheiro a tal procedimento.

Na etapa seguinte do inquérito, esse nosso antigo compa-
nheiro declarou que, dos 47 que denunciara, conhecia ape-
nas dois ou três. Eu era um deles. Então, nessa qualidade,
fui chamado. Mas o IPM foi arquivado.

SB - Quem era essa pessoa?

FABRÍCIO SOARES - Não vou dizer seu nome. Era um
companheiro pelo qual eu tinha estima e respeito, um com-
panheiro de luta, de praça pública. Acredito que hoje ele
lamente o momento de fraqueza, se verdadeira a afirmação
do Capitão, presidente do IPM. Difícil acreditar.

SB - O senhor já nos afirmou que foi surpreendido pelo
movimento político-militar de 64. Poderia contar-nos qual era
exatamente o clima político às vésperas de 31 de março?

FABRÍCIO SOARES - O clima político às vésperas do
golpe era o clima do Governo João Goulart. Éramos muito
inexperientes para esse tipo de política, uma política de
atritos, política quente, a política de véspera de 64. Havia
as reformas de base que se dizia que seriam feitas na marra.
Dizia-se que a reforma agrária seria feita à beira das estra-
das federais, cujas margens já tinham sido desapropriadas.
Houve o comício de 13 de março no Rio de Janeiro, que
teve um grande êxito. Houve, depois, o movimento dos
sargentos, que, no meu IPM, chamo de provocação. Era
chefiado pelo Cabo Anselmo. Eu desconfiava daquele mo-
vimento, achava que era artificial, que não passava de uma
provocação, como acabou se revelando depois.

Pensávamos que tínhamos um Governo forte e, principal-
mente, um movimento sindical muito sólido. Tão logo se de-
sencadeou o golpe, dois ou três dias depois, encontrei-me com
alguns líderes sindicais na Avenida Amazonas, em Belo Hori-
zonte. Eles me asseguraram que o movimento sindical iria

decretar uma greve geral e parar o Brasil. Isso, provavelmente,
dia 2 de abril! Vejam como estávamos iludidos.

Nós, na verdade, não tínhamos nenhuma estrutura capaz
de opor sequer uma resistência, não digo vencer, mas opor
uma resistência decente ao golpe que estava sendo dado.
O ambiente era esse, de ilusão completa de nossa parte.
Muito fracos, desarticulados. A primeira pessoa no Rio de
Janeiro que teve notícia do golpe foi Tenório Cavalcanti.
Mandou contar ao Jango, o Jango não acreditou.

SB - Como o senhor e seus companheiros receberam essa
notícia?

FABRÍCIO SOARES - Eu não acreditava. Achava que o
Brasil já tinha superado essa fase de republiqueta de bana-
nas. Com o que já tínhamos vivido em 37, com as lutas de
45, com as instituições funcionando normalmente, e com a
posse do Jango, após o movimento do Brizola no Rio Gran-
de do Sul, acreditava que os fatos autorizavam essa convic-
ção: o Brasil não era mais uma república de golpes. Poderí-
amos ter nossas crises, mas todas seriam resolvidas dentro
das linhas institucionais vigentes. Recebi o golpe com per-
plexidade. Era uma realidade que caía sobre nossa cabeça
como um raio. Ficamos perplexos, sem saber o que fazer,
completamente desnorteados, sem sequer nos comunicar-
mos, uns para um lado, outros para o outro. Até que come-
çaram as prisões, as violências, e o pouco que havia de re-
sistência se desarticulou.

8CAPÍTULO

SB - Com o novo clima político, deve ter havido .muitas
alterações em sua vida. O senhor poderia falar sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - Depois que venci a etapa dos IPMs,
comecei a ter tranqüilidade para reiniciar minha vida pro-
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fissional. Adotamos um mínimo de regras de segurança em
nossa convivência. Primeira coisa: logo no início, sistemati-
camente, eu não conversava sobre política com mais de
uma pessoa. Se havia três pessoas na roda, não se falava em
política. Quando tinha um encontro com um companheiro
ou conhecido, marcado na rua, conversávamos todos os as-
suntos, mas deixávamos combinado o assunto que seria re-
ferido se um de nós fosse detido. Tínhamos um mínimo
de normas de segurança para nos defender de surpresas,
de prisões que pudessem acontecer.

Bem, como já disse, já recomecei minha vida quatro ou
cinco vezes - iria recomeçar de novo. Abri escritório e co-
mecei a trabalhar. Apareceram as primeiras causas. Como
eu tinha algum nome profissional, empresas que estavam
às vezes em dificuldades e precisavam de um profissional
enérgico procuravam meus serviços. Com isso, recomecei
minha vida profissional e continuei por aí afora.

SB - E houve alguma repercussão na vida familiar? Seus
filhos, por exemplo: o senhor tinha três filhos na época?

FABRÍCIO SOARES - Houve, sim. Por exemplo: esse
menino que estava em casa sozinho, quando os três ofici-
ais do Exército invadiram a casa de metralhadora em pu-
nho, esse menino ficou traumatizado. Os três "heróis" in-
vadiram a casa e foram ao escritório, onde estavam meus
livros. O menino os acompanhou para ver o que estava acon-
tecendo. Ouviu, então, um oficial comentar com o outro:
"Esses comunistas são muito engraçados. Nenhum deles
tem retrato da família no escritório".

Os outros dois meninos ficaram assustados. Inclusive sur-
giu um problema sério: eu não tinha dinheiro para pagar o
colégio deles. Para que eles não interrompessem os estu-
dos, tive que recorrer a meus irmãos.

SB - Um momento de ruptura como esse é, certamente, de
definição de adversários e aliados. O senhor poderia des-
crever esses processos: as formas de apoio recebido e a
surpresa com o comportamento dos adesistas?
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FABRÍCIO SOARES - Isso é humano. Há surpresas de
várias ordens - agradáveis e desagradáveis. Às vezes, pes-
soas nas quais você confia pouco revelam-se fortes, compa-
nheiros fiéis, e prosseguem na luta com você. Outros de-
cepcionam - isso me aconteceu no Rio de Janeiro. Che-
guei uma vez ao Ipase e colegas, advogados, retiraram-se
da sala quando entrei.

Aqui em Belo Horizonte, às vezes, ia à avenida e encontra-
va um antigo companheiro. Começava a conversar com ele
e sentia o incômodo dele com minha presença. E fazia, de
vez em quando, uma maldade: o sujeito perguntava para
onde eu ia, eu não respondia. Tahora em que ele saía, eu
o acompanhava e o pegava pelo braço. Isso era um incômo-
do terrível para ele.

Havia companheiros realmente fiéis, que procuravam a
gente, tentavam ajudar, tomavam iniciativas. E havia aque-
les que corriam da gente, com medo de se comprometer.
Isso é humano, é compreensível, e nunca foi motivo de
mágoa para mim.

SB - Houve de sua parte uma atuação política clandestina?

FABRÍCIO SOARES - Alguma coisa. Nada, se você com-
parar com a luta que se travava nos subterrâneos.

Eu estava em casa - morava na Rua do Ouro, num aparta-
mento - quando chegou lá um padre francês. Foi em 1969,
por aÍ. Ele tinha vindo ao Brasil clandestinamente para se
informar sobre torturas. Conversamos longamente, dei-lhe
as informações de que dispunha. Ele voltou para Paris, dei-
xando comigo seu endereço, para lhe remeter os relatórios
que obtivesse a respeito de tortura.

O primeiro relatório que consegui, enderecei para esse pa-
dre em Paris e fui ao Correio Central para despachá-lo.
Chego para comprar o selo, há uma fila. Estava na fila, quan-
do veio de dentro do correio uma pessoa de quem eu não
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me lembrava, com grandes manifestações de afeto: chaman-
do-me pelo nome, como eu ia, há quanto tempo não me
via, etc. E perguntou-me o que eu estava fazendo. Res-
pondi que ia postar uma correspondência. Ele não permi-
tiu: "De forma nenhuma. O senhor não vai ficar na fila. O
senhor vem aqui que eu vou apressar a expedição de sua
carta". Eu recusava, ele insistia. A coisa ficou de tal forma
que eu não podia mais recusar. Ele me levou até uma re-
partição. Estava lá uma mocinha que fazia o serviço de ex-
pedição de correspondência. Mandou que ela me atendes-
se, despediu-se e foi embora. E ela: "Qual a correspondên-
cia?" - Uma carta. "A máquina está estragada", disse ela,
"tem que ser tudo manuscrito. Para quem é a correspon-
dência? Quem é o remetente?" Como vocês vêem, havia
muitos imprevistos numa campanha desse tipo.

Durante muito tempo freqüentou minha casa o Mário Alves,
que estava clandestino em Belo Horizonte. Era uma figura
admirável, um homem dedicado à causa, um sacrificado.
Passava privações, a família dele vivia na maior pobreza.
Eu procurava dar-lhe meu apoio.

Esteve escondido em minha casa, durante algum tempo,
um daqueles rapazes que assaltou um banco aqui em Santa
Luzia 132. A irmã levou-o para nossa casa e ele ficou lá por
uns dias.

Há outros pequenos fatos que são insignificantes, se a gen-
te se lembrar dos companheiros que lutaram, que foram
torturados, que morreram ...

Quis muito ser advogado de réus em IPM. Mas sempre
tive dúvida se meu patrocínio não prejudicaria o réu, não
suscitaria prevenção contra o acusado. Cheguei a estudar
Direito Penal Militar, mas ficou nisso. Às vezes, mandáva-
mos alimentos e livros para os presos em Juiz de Fora. Muito
pouca coisa.

SB - Nós tivemos acesso à cópia de um dos IPMs a que o
senhor respondeu, de 1966. Nele, o senhor é acusado, entre
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outras coisas, de ter ministrado aulas de liderança sindical para
operários e bancários. O senhor poderia falar sobre isso?

FABRÍCIO SOARES - É verdade. Fundamos, no Sindi-
cato dos Bancários, um curso, principalmente para favelados
e operários manuais. Havia várias matérias: Economia Polí-
tica, Política, Português, e um curso de Oratória, para a for-
mação do líder de massa. Ensinar a pessoa a se dirigir ao
auditório, falar claro, falar certo, melhorar a conversa, o pala-
vreado do operário. Esse curso funcionou durante algum tem-
po, com certa freqüência e interesse da parte deles. Chega-
mos a formar alguns bons líderes, que falavam bem, que apren-
deram a dominar uma assistência. Mas a pressão policial foi
tamanha que o curso acabou desaparecendo. Na minha ficha
do DOPS consta que esse curso seria para ensinar guerrilha.

SB - O Jornal do Povo parece ter sido a principal fonte das
acusações desse inquérito. O senhor poderia falar-nos um
pouco sobre esse jornal?

FABRÍCIO SOARES - O Jornal do Povo era do Partido
Comunista e, por isso, muito discriminado. Ninguém que-
ria contato com ele, era uma espécie de leproso. Sebastião
Néri, hoje uma figura de proa na política nacional, era um
de seus repórteres. Dei muita entrevista ao Néri. Eu ti-
nha pena deles, por causa da dificuldade que eles tinham
de lidar com os deputados. Daí o fato de a minha ficha
no DOPS ter uma série de referências a entrevistas que
dei ao Jornal do Povo.

SB - Qual era o público-alvo desse jornal?

FABRÍCIO SOARES - O público-alvo, naturalmente, era
muito restrito. Devia ser um jornal baratíssimo ou distribu-
ído de graça, muitas vezes levado para casa para ser lido às
escondidas.

SB - O senhor se lembra de algum colaborador desse
jornal?
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Para mim, desde o momento em que um ato
institucional permitisse que civis fossem
julgados por militares, entraríamos no

regime da caserna e o Brasil iria tornar-se
um grande quartel.
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FABRÍCIO SOARES - Eu não colaborava no Jornal do
Povo. Só dava entrevistas. Não me lembro dos colabora-
dores.

SB - Como o senhor reagiu ao golpe militar? O senhor tam-
bém acreditava que a permanência dos militares no poder
seria provisória?

FABRÍCIO SOARES - Provisória foi e sempre será. O que
pode realmente variar é sua duração. Durou mais do que
esperávamos. Havia os realistas, que entendiam que o pe-
ríodo seria longo. O próprio fato da exacerbação da violên-
cia, por exemplo, me levava à convicção de que duraria
menos. Porque a violência, quando é medida, dosada, sub-
siste por muito tempo, como é o caso do Paraguai, mas,
quando se exacerba, ela se esgota. Tinha a impressão de
que duraria pouco. Mas durou muito mais do que a gente
esperava.

Quando li o AI-2, o que primeiro me chamou a atenção e
me alarmou foi o artigo que dizia que os civis seriam julga-
dos pelos militares. De tudo sobre o que o AI-2 dispunha, o
pior, para mim, era esse item porque, enquanto os civis
fossem julgados por civis, haveria uma certa racionalidade
no julgamento, um mínimo de garantia, um mínimo de se-
gurança. Desde o momento em que um ato institucional
permitisse que civis fossem julgados por militares, entra-
ríamos no regime da caserna, e o Brasil iria tornar-se um
grande quartel. Mais tarde, o AI-S criou um estado de coi-
sas tal que ninguém mais sabia o que ia acontecer. Os pró-
prios chefes militares poderiam perder o controle da situa-
ção, como perderam o controle sobre o SNI133.

O filho de um casal meu conhecido, da alta classe média do
Rio de Janeiro, parece que se meteu num grupo subversi-
vo. Desapareceu. Os pais ficaram em pânico. Então, procu-
raram o Brigadeiro Eduardo Gomes e o General Juarez
Távora, pedindo que intercedessem jUnto às forças de re-
pressão, para ver se conseguiam notícias do menino ou até

201



sua libertação. Ambos responderam que a única coisa que
poderiam fazer era evitar que o menino fosse morto: não
podiam fazer mais nada além disso. Os próprios chefes mi-
litares perderam o controle sobre os órgãos de segurança. O
Brasil ficou entregue ao setor policial das Forças Armadas,
ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica.

SB - Com a repressão política, muitas pessoas passaram a
viver no exílio. O senhor poderia falar sobre a experiência
de exilados que, de alguma forma, faziam parte de seu cír-
culo de amizades?

FABRÍCIO SOARES - Tive muitos amigos exilados, no
Peru, no Chile, na Iugoslávia, na França, na Itália, na Tche-
coslováquia. Procurava sempre notícias deles, mas as difi-
culdades de comunicação eram muito grandes. A gente ti-
nha notícias, quando coincidia de um conhecido se encon-
trar com algum deles. Um irmão meu, médico, estava em
Zurique, na Suíça, e encontrou-se lá com Armando Zíller,
que, nesse tempo, morava na Tchecoslováquia. Recebía-
mos também alguma correspondência, principalmente do
Chile e do Peru, por interposta pessoa. Mas eram sempre
notícias fugazes, não eram notícias boas, porque sabíamos
que todos estavam vivendo mal, em grandes dificuldades,
enfrentando obstáculos de toda ordem. Os exilados que
mais sofreram foram os bacharéis. Os médicos, os enge-
nheiros, tinham facilidade de conseguir emprego, mas ba-
charel no exterior é um desocupado. Esses foram realmen-
te os que mais sofreram.

SB - Em meados de 1970, iniciaram-se as articulações para
a anistia. O senhor participou desse movimento? Como foi
sua participação?

FABRÍCIO SOARES - Minha participação foi restrita. En-
grossamos o movimento popular, participando dos comitês,
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escrevendo, fazendo boletins. Mas a anistia que era exigida
pelas bases foi realizada pela cúpula. Iniciada pelo Geisel,
ainda que dentro de determinados parâmetros, não podia
ser atrasada, na certeza de que era chegada sua hora. O País
não comportava mais o regime ditatorial. Evitaram que o
fruto caísse de podre.

SB - O senhor participou da fundação do Partido dos Tra-
balhadores. Como foram as articulações para a fundação do
PT em Minas?

FABRÍCIO SOARES - Sempre tive em mente que seria
indispensável a imediata fundação de um partido popu-
lar. Até então, nunca tivéramos tal partido, a não ser o
PC, que era um partido popular, mas de âmbito restrito,
marcado, limitado. Jamais acreditei que "povo unido ja-
mais será vencido": povo organizado é que não é venci-
do. E o grande trabalho nosso é a organização do povo,
uma organização que nunca tivemos. Quando se falou
na fundação do PT, eu via nele a célula de um grande
movimento de organização popular.

Tive notícias de que um grupo de cinco ou seis pessoas se
reunia em um pequeno sindicato na Rua Caetés e que se
falava no PT Fui lá, sem conhecer ninguém. Apresentei-
me e comecei a participar das reuniões. Pensava que tinha
uma certa experiência política, que tinha uma contribuição
a dar ao partido. E entrei para o PT Escrevi um manualzinho
sobre teoria política de interesse popular: sociedade, eco-
nomia, ideologia, partido, socialismo, capitalismo - temas
cujo conhecimento ajudam a formar a ideologia do leigo.
Há um mínimo de conhecimento teórico a ser aprendido,
do contrário, a pessoa nunca será um político consciente,
nunca terá convicções definidas. Escrevi-o, mandei
mimeografar e o distribuí nas bases do partido. Ia a to-
das as reuniões, discutia, debatia os assuntos, convenci-
do de que o núcleo do partido estava se formando. Elege-
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o PT não era aquele partido monolítico
que eu pensava. Não era o partido das
classes populares. Era um partido

constituído de grupos, de pequenos grupos.
Isso me decepcionou muito e comecei a
sentir dificuldades. Por causa dessas
dificuldades e de alguns incidentes de

campanha, resolvi afastar-me.
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mos o Ignácio Hernández o primeiro presidente do nos-
so diretório estadual. Quiseram eleger-me vice-presiden-
te, mas preferi ser assessor do Ignácio. Achava que, como
assessor do presidente, e sendo mais experiente, podia
prestar melhor serviço do que num cargo burocrático.
Isso foi no início de 1980.

Começava-se a falar no Lula, que nunca tinha vindo a Belo
Horizonte. Chegavam a Belo Horizonte apenas ecos do que
se fazia lá fora. Fui à primeira reunião em São Bernardo do
Campo. Foi uma reunião muito boa. Compareceu gente do
Brasil todo: do Norte, do Sul; de Minas. Fizemos um deba-
te longo. TO final, redigimos um pequeno manifesto, ex-
pondo nossa intenção, nossa perspectiva sobre os proble-
mas nacionais. Em Belo Horizonte, elegemos o primeiro
diretório e, em 1982, disputamos nossa primeira eleição da
qual também participei.

Depois, dentro do PT, tive uma surpresa muito grande: o
PT não era aquele partido monolítico que eu pensava. Não
era o partido das classes populares. Era um partido consti-
tuído de grupos, de pequenos grupos. Isso me decepcio-
nou muito. Primeiro, porque eu não pertencia a nenhum
grupo, não tinha apoio, não tinha com quem travar um diá-
logo franco, sem reservas. Entre meus interlocutores varia-
vam os pontos de vista, variava a ideologia, as atuações eram
diferentes. Comecei a sentir dificuldades dentro do parti-
do, em virtude da existência desses grupos: Convergência
Socialista, Libelu ... Mas participei da eleição, certo de que
levaria alguma contribuição. Teria uma votação razoável.
Aconteceu que, na eleição, veio a vinculação, o que impe-
dia que o candidato tivesse votos fora do partidol34• Anti-
gos eleitores meus, antigos cabos eleitorais que votariam
comigo, não puderam acompanhar-me por causa da
vinculação de votos. Se votassem em mim, não poderiam
votar em seus próprios candidatos a governador, a senador
e a deputado estadual. Então, minha contribuição foi pe-
quena, parece, sete mil e poucos votos. Dadas essas difi-
culdades com problemas internos e alguns incidentes de
campanha, resolvi afastar-me.
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o PT daquela época fazia-me lembrar uma história de
Dostoiévski. É a história de um grupo de jovens entusias-
mados, estudiosos, aos quais o professor apresentou, um
dia, um mapa do firmamento. Era um trabalho novo, com-
pletamente desconhecido, resultado de anos de pesquisa,
e o professor fazia questão de mostrá-lo aos alunos, para
que o apreciassem. No dia seguinte, eles devolveram o
mapa, cheio de correções. O PT dessa época me parecia
muito esses jovens de Dostoiévski.

SB - Em 13 de agosto de 1981, o senhor encaminhou à
Comissão Provisória do PT, em Belo Horizonte, um pedi-
do de cancelamento de sua filiação, que, depois, não se
concretizou - tanto que o senhor foi candidato em 82. Quais
os motivos que o levaram a tomar tal decisão em 81?

FABRÍCIO SOARES - Quando nasceu o PT, era minha
intenção participar de um partido em que houvesse todas
as facilidades para o debate, em que houvesse fácil comu-
nicação entre a cúpula e a base. Sempre achei fundamen-
tal, e é dialético, que a base e a cúpula tenham uma
integração completa, perfeita. Dizia Mao Tsé-Tung que "A
cúpula lança a idéia, a base recebe, elabora e devolve em
slogan". Tinha a intenção de fazermos um partido desse
tipo, realmente popular. Houve uma reunião de um órgão
nacional do PT em São Paulo. O temário me interessava
muito. Em companhia de Sílvia, fui a essa reunião. Realiza-
va-se, parece-me, na Assembléia Legislativa. Quando che-
gamos à Assembléia, fomos impedidos de entrar, não per-
mitiram que assistíssemos juntos à reunião. Isso era contra
tudo o que eu pensava de um partido popular. Como mem-
bro do PT, e eu era também da direção estadual, poderia
não participar da discussão, mas jamais ser impedido de
ouví-la, de assistir a ela.

Pois bem: nós não podíamos assistir à reunião. Só um pe-
queno grupo ia participar. Isso causou até um incidente. O
Eleio Reis, que integrava esse grupo, reclamou contra o fato
de termos sido impedidos de entrar. Houve debate, uns a

206

favor, outros contra, até que, por tolerância, resolveram per-
mitir nossa presença. Quando nos procuraram para comu-
nicar a decisão, já tínhamos ido embora. Não era o PT que
eu pensara fundar.

SB - Quais foram suas bases de apoio e como foi a sua
campanha, as regiões e os setores da sociedade envolvidos
nessa campanha de candidato a deputado em 1982?

FABRÍCIO SOARES - Nessa época, eu já não tinha mais
as bases eleitorais que me haviam apoiado, quando era de-
putado. Tinha que fazer uma campanha em moldes com-
pletamente novos, uma campanha fundamentalmente
ideológica. Eu chegava a um determinado lugar, a uma ci-
dade, a uma reunião e analisava a realidade em que vivía-
mos, a necessidade que tínhamos de ter um partido popu-
lar e as possibilidades de realizar isso. Era ouvido com mui-
ta receptividade. A gente começava o debate, muitas ve-
zes, diante de certa indiferença, mas à medida que o deba-
te continuava, as pessoas começavam a se interessar mais, a
perguntar e a divisar um mundo diferente.

Se você chegasse a um meio de operários e os advertisse de
que hoje eles lutavam por melhores salários; que os pais
deles tinham batalhado pelo mesmo objetivo; que os filhos
não fariam nada diferente, permanecendo a mesma estru-
tura, eles próprios concluíam que a solução, então, era mu-
dar a estrutura social e não obter apenas resultados finan-
ceiros. Eles começavam a divisar um mundo novo, conclu-
indo que o sindicato não pode ser apenas um órgão de con-
quistas imediatas, mas, fundamentalmente, um órgão polí-
tico. Não um órgão político-partidário, mas um órgão políti-
co no sentido de ser um instrumento para uma mudança de
estrutura social em benefício da classe operária.

Foi esse o tipo de propaganda que fiz durante toda minha
campanha, onde quer que fosse. Muitas vezes, falava para
duas ou três pessoas. Aconteceu isto em Formiga: um ple-
nário de quinze pessoas. Cheguei lá às nove horas e saí à
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uma hora da manhã, debatendo com esse minúsculo audi-
tório. Independentemente do número de ouvintes, repeti
essa prática tanto quanto pude. Com os maiores sacrifícios,
com a maior disposição, mas também com o maior conten-
tamento. Os votos que tive, na ocasião, foram pingados:
um pouquinho aqui, um pouquinho ali, resultado quase
exclusivo desse contato com o eleitor. Nesse tempo, não
havia acesso a rádio nem a televisão. Os votos foram resul-
tado do contato direto com o eleitorado.

SB - O senhor participou de alguma articulação para a indi-
cação de candidatos majoritários no PT?

FABRÍCIO SOARES - Não, não participei.

SB - Qual a data em que o senhor se desfiliou?

FABRÍCIO SOARES - Não estou certo da data.

Houve, na época, um problema na direção estadual do Par-
tido Socialista Brasileiro - uma briga de cúpula, do presi-
dente com os demais órgãos dirigentes do partido. Eu não
tinha nenhuma ligação com o PSB. O Jamil Haddad veio
pessoalmente a Belo Horizonte, tentou uma conciliação,
mas não conseguiu. Recebi, então, um apelo para prestar
um serviço à causa - não ao partido propriamente, mas à
causa socialista. Fui ao partido e consegui que se elegesse
uma diretoria aceita por todos. Nessa diretoria, como solu-
ção de conciliação, fui eleito presidente.

Pelo fato de eu ter sido eleito presidente do Diretório Es-
tadual do PSB, por lei, automaticamente, eu estava desli-
gado do PT Permaneci no PSB por uns seis meses. Saí em
razão de novas divergências.

LF - Quais eram essas divergências?
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FABRÍCIO SOARES - Divergências de ordem adminis-
tratIva.

LF - Não eram divergências políticas?

FABRÍCIO SOARES - Não. Os membros da direção cons-
tituíam um grupo muito bom, mas com pouca prática, sem
nenhuma experiência política. Quando fui eleito presidente
e outro companheiro secretário, propus fazer uma carta aos
diretórios municipais, comunicando que havia uma nova
diretoria. O diretório estadual não concordou. Propus que
fizéssemos um pequeno boletim, talvez. até, se necessário,
mimeografado, para restabelecer contato com os diretórios
municipais. Nova discordância dos companheiros. Concluí
que não havia possibilidade de uma atividade harmoniosa
entre o que eu desejava fazer e o que eles queriam.

LF - E que argumento eles usavam para não enviar esses
boletins?

FABRÍCIO SOARES - Eles eram contra o boletim, por-
que iam fundar um jornal. Eu mesmo presidi a duas reu-
niões, e nessas reuniões se discutiu o título do jornal. Mas
o jornal nunca saiu.

SB - Por que o senhor foi escolhido pelo Senador Jamil
Haddad para tentar pacificar o PSB?

FABRÍCIO SOARES - Eu nem era conhecido do Sena-
dor. Acredito que tenha sido informação de algum grupo
dentro do PSB. Como antigo socialista - como eu dizia, na
época, um socialista pré-histórico -, talvez eu pudesse con-
ciliar ...

LF - Um tertius ...

FABRÍCIO SOARES - Ser o tertius, entre muitos ...
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Jamais acreditei no slogan "povo unido
jamais será vencido ". O que faz a força
do povo é a organização, não apenas a

aglomeração em praça pública.
A aglomeração em praça pública não tem

conseqüências. Terminado o comício,
todos vão para casa, vão tratar de seus
negócios, e só voltam a se encontrar no

comício seguinte.
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SB - Em 1984, o Brasil viveu uma grande mobilização a
favor das eleições diretas para a Presidência da República.
O senhor participou diretamente desse movimento?

FABRÍCIO SOARES - Participei do movimento popular.
Estive nos comícios, mas sem nenhuma participação na
direção da campanha.

SB - E que avaliação o senhor faz do desfecho desse movi-
mento?

FABRÍCIO SOARES - O desfecho da campanha foi indi-
retamente a eleição do Tancredo. Jamais acreditei no slogan
da campanha: "Povo unido jamais será vencido". Nunca
houve, no Brasil, um movimento popular tão poderoso.
Nunca houve um movimento que levasse à rua um milhão
de pessoas, com tanta repercussão, com tanto entusiasmo,
e, no entanto, esse movimento não conseguiu sequer que
o Congresso votasse a eleição direta. Daí, a gente vê como
os movimentos populares desarticulados são precários, são
fracos. O que faz a força do povo é a organização, não ape-
nas a aglomeração em praça pública. A aglomeração em pra-
ça pública não tem conseqüências. Terminado o comício,
todos vão para casa, vão tratar de seus negócios e só voltam
a se encontrar em Outro comício.

LF - No desfecho final, o senhor acha que Tancredo
Neves foi legitimado pelo Colégio Eleitoral, mesmo com as
alianças ...

FABRÍCIO SOARES - Foi, porque todos aceitaram a fór-
mula. Foi uma solução legal, aceita por todos, ou, pelo me-
nos, pela maioria. Ou você participa do jogo e aceita os re-
sultados, ou você não entra no jogo. Você não pode entrar
no jogo e depois recusar o resultado.

SB - O senhor poderia fazer um paralelo entre a Consti-
tuinte Federal de 1946 e a de 87-88?
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FABRÍCIO SOARES - A Constituinte de 46 eu acompa-
nhei bem, porque assinava o Diário do Congresso e tomava
conhecimento dos debates que aconteciam nas comissões
especiais com aquela formação de blocos, o ereu Ramos
de um lado, e o Prado Kelly de outro, fazendo o peso e o
contrapeso nas decisões mais importantes. Acompanhei
tudo com muito interesse.

essa última Constituição, meu interesse foi menor. Já não
acreditava tanto em legalidade como em 1946, o velho vezo
de achar que a lei resolve. ossa prática, principalmente a
prática sul-americana, mostra que a lei é um argumento
menor diante do poder. A lei vale pouco sem a mobilização
popular. A força não reside na expressão formal da socieda-
de, mas em seu conteúdo concreto, naquilo que ela tem de
insuperável, que é a sua organização.

Diz Sartre que há duas justiças: a justiça estatal, oficial, e a
justiça popular. A justiça estatal é a justiça institucionalizada.

Nossa justiça é constituída de três Poderes: o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário. O Poder Legislativo é formado
diretamente por membros da maioria dominante, ou por
representantes dessa maioria. As massas populares não têm
condições materiais para eleger representantes em número
suficiente para influir e decidir.

O Poder Executivo é expressão das classes dominantes.
Agora mesmo, na disputa da Presidência pelo Lula, tive-
mos uma comprovação disso. Na última hora, pelos :neios
mais escusos, por todos os meios ilícitos, a classe dominan-
te impôs seu candidato como presidente da República135•

O Poder Judiciário é, também, uma expressão das classes
dominantes. A Constituição dá aos membros do Poder Ju-
diciário uma série de garantias: têm os vencimentos
irredutíveis, são irremovíveis e outras prerrogativas. Essas
vantagens não visam garantir a independência do Poder
Judiciário: na verdade, fazem dos membros do Poder Judi-
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ciário pessoas interessadas na manutenção de uma estrutu-
ra na qual têm privilégios. Quando a democracia burguesa
faz do juiz um privilegiado, ela o transforma em defensor
da estrutura social estabelecida. É dessa justiça estatal que
fala Sartre.

Além dessa justiça, existe uma outra, que é expressão da
consciência popular. Dou um exemplo. Hoje, o traficante
de drogas exerce uma função pública, que é a de defender
a favela do assaltante. Se você colocar para o favelado, de
um lado, o traficante que o defende, que o beneficia, que
leva o doente para o hospital, que dá dinheiro para os mais
necessitados, e do outro, um elemento da ordem, um poli-
cial, com quem fica o favelado? Fica com o traficante. Essa
é a justiça popular, diferente da justiça oficial.

Nossas Constituições instituem a justiça oficial, a justiça
estatal. Esta mantém uma estrutura que garante os privilé-
gios das classes dominantes e dá às classes dominadas um
mínimo suficiente para que se aquietem. A Constituição
de 88, como a de 46, como a de 34 ... - todas elas não passa-
ram de formas de estruturação dos interesses das classes
dominantes, sem que as classes dominadas tenham tido
oportunidade, desde então, de impor normas que realmente
expressem seus interesses, permitam uma influência deci-
siva das classes dominadas na estruturação da sociedade.
Bem disse Parain que em política não há palavras inocen-
tes. Elas são, ao contrário, como pistolas carregadas.

SB - Em 1989, tivemos as primeiras eleições diretas para
presidente desde 1964. O senhor participou da campanha?

FABRÍCIO SOARES - Participei, não em comícios, mas
em conversas e debates. Fiz debates na Sociedade Mineira
de Engenheiros e em vários outros locais. Foram debates ideo-
lógicos. Acho que se chega a uma cerra altura da vida em que
se procura mais compreender do que julgar. Eu não me
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nos candidatos, nos partidos, mas nas causas que estavam em
jogo, nos interesses contraditórios. No primeiro turno, votei
no Roberto Freire; no segundo, votei no Lula.

SB - O senhor poderia dizer-nos como vê o atual momento
político?

FABRÍCIO SOARES - É um tema realmente difícil e
complexo. Como disse a vocês, procuro mais compreen-
der do que julgar.

Vamos aceitar, em primeiro lugar, a Presidência do Collor.
Apesar de suas origens espúrias, apesar dos métodos, ape-
sar do sistema, apesar de todos os pesares, existe uma reali-
dade, que é um Poder Executivo constituído e um Poder
Legislativo eleito.

O Collor, evidentemente, quer acertar. Não fosse por Outro
motivo, seria por vaidade: ele quer ser um grande presidente
da República, o líder popular que resolveu a situação.

A solução que ele pretende é a solução cerra dentro da es-
trutura capitalista. Na estrutura capitalista, não há outra so-
lução senão essa. Não se consegue resolver os problemas
econômicos do capitalismo senão por vias capitalistas. En-
tão, tem-se que abaixar o salário, manter o lucro e, através
do sacrifício da classe operária, conseguir a estabilização da
economia. Fora daí, não é capitalismo. Se se tentasse uma
solução capaz de resguardar os interesses da classe operária,
seria uma solução não capitalista. Ninguém inventou ainda
uma solução capitalista que não prejudique a classe operá-
ria, que não sacrifique os direitos do povo. Sob o ponto de
vista capitalista, o Collor está certo. Se quiserem uma solu-
ção que não seja essa, terão que mudar a estrutura social.
Não temos condições de obter uma solução diferente man-
tendo a estrutura que aí está.

SB - Nas entrevistas, todas realizadas aqui em sua casa,
observamos que o senhor possui uma bela pinacoteca e uma
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boa biblioteca. Poderia falar-nos sobre seu interesse pelas
artes plásticas e pela literatura?

FABRÍCIO SOARES - Tenho muitas frustrações na vida.
Muitas. Chego à velhice cheio de frustrações. Uma delas:
não tenho formação artística. Em minha juventude, tive
que lutar muito pela vida, e não me sobrou tempo para a
formação artística. Gosto muito de arte. Gosto de pintura,
de música, mas não tenho nenhuma formação nesses te-
mas. Tudo que sinto é apenas o prazer de contemplar, o
gosto de ver. Tenho grande frustração, em matéria de lite-
ratura, em assuntos de formação intelectual: não sei nada
em profundidade. O pouco que sei, sei superficialmente, e
isso é motivo de frustração para mim. Houve uma época,
inclusive, em que vivia meio desesperado, sem saber o que
ler, o que estudar, porque os assuntos eram muitos, varia-
dos, e inacessíveis para mim. O resultado é esse: sei muito
pouco, o pouco que sei é insuficiente; não sei nada em
profundidade. Houve uma época em que eu pensei em
estudar alguma coisa em profundidade. Comecei a estudar
línguas latinas. Passei para línguas eslavas. Mas cheguei a
um ponto em que não consegui avançar mais. Então, desis-
ti. E concluí o seguinte: vou morrer assim, sabendo pouco
e tudo superficialmente.

SB - Em que época de sua vida o senhor se dedicou a apren-
der línguas: na Faculdade de Direito?

FABRÍCIO SOARES - Não. Eu tenho muita dificuldade
para línguas. No ginásio, estudei francês, inglês e latim. O
que aprendi no ginásio me permitiu falar francês na pri-
meira viagem que fiz à Europa, na Romênia, principalmen-
te. Depois, já deputado, estudei russo e italiano. Aprendi
russo na fila do ônibus. Eu não tinha automóvel, andava em
transporte coletivo. Fazia o vocabulário, copiava as regras
gramaticais, e, enquanto esperava o ônibus, estudava. es-
sa época, era também advogado do Sindicato dos Mineiros
de Nova Lima, e estudava no ônibus, durante a viagem.
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SB - o senhor viajou muitas vezes ao exterior. Conte-nos
sobre as impressões que essas viagens lhe deixaram.

FABRÍCIO SOARES - Minha primeira viagem para o ex-
terior foi em 1957. Antes, já deputado, o Partido Comunis-
ta me oferecera uma viagem a Viena, para participar de um
congresso pela paz, ainda no tempo do Stálin. Recusei, pois
não me julgava preparado. Em 1957, o Embaixador da
Polônia convidou a Comissão Especial de Siderurgia da As-
sembléia Legislativa para visitar aquele país. Fui pela UDN.
Pelo PSD, foi o Wilson Guimarães136• O Valdomiro Lobo137
chegou, quando nós já estávamos em Varsóvia.

Saímos do Rio (na viagem daquela época), descemos em
Recife, em Lisboa e chegamos a Amsterdã, onde permane-
cemos por uns dias. Em seguida, fomos a Berlim. Passamos
para Berlim Oriental, para o primeiro contato com o Cônsul
da Polônia. Ficou acertado que tomaríamos o trem em
Berlim Oriental e iríamos até Varsóvia. Ele não nos deu
instrução nenhuma ... No dia marcado, mal iniciamos a via-
gem, apareceu a polícia da Alemanha Oriental, verificando
os passaportes. Como não tínhamos visto de trânsito, tive-
mos que descer em Frankfurt do Maine. Voltamos a Berlim.
Lá, porém, mudamos de idéia: fomos a Copenhague e, de
avião, chegamos a Varsóvia.

Estivemos alguns dias na Capital e, em seguida, seguimos
para Katovice, onde se construía uma grande usina siderúr-
gica, chamada Nova Ruta.

Cracóvia, antiga Capital da Polônia, é uma cidade lindíssima,
medieval. Chegamos lá depois de meia-noite. Pela cidade
deserta, viam-se ruas estreitas, balcões de casas centená-
rias. Fiquei encantado. Era uma volta a minha juventuçle,
quando estudava a Idade Média.

Visitamos também uma mina de sal que funcionava há mil
anos. Descíamos por um elevador, passando por lagos subter-
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râneos, e, no último piso, entrávamos num museu, onde
estavam à mostra instrumentos de tortura usados contra tra-
balhadores da jazida em outros tempos.

Visitamos algumas cidades, onde havia monumentos aos
mortos na última guerra. Em Berlim Oriental, já havíamos
visitado o do soldado russo - um monumento grandioso,
erguido em um descampado de cerca de oitocentos metros
de comprimento. Uma escadaria conduz a um plano infe-
rior, um vale. Na entrada, vêem-se as estátuas de dois sol-
dados - ajoelhados, cabeça baixa, cada qual segurando uma
metralhadora. No meio, uma lápide de mármore, com uma
única frase em russo: "A pátria não esquece seus heróis".
De um lado e do outro, tanques que participaram da guer-
ra, estátuas e, adiante, subindo, uma espécie de capela. Em
cima da capela, um soldado enorme segura uma espada
numa mão e uma criança na outra. Lá dentro há um cubo
de mármore com os nomes dos heróis da Segunda Grande
Guerra e uma frase de Stálin: "Que a bandeira de Lenin
cubra os seus corpos" - ou seus túmulos, uma coisa assim.

Esse soldado é um símbolo. Houve uma batalha entre as
forças nazistas e as da União Soviética e, no interregno,
quando cessou a luta, ouviu-se o choro de uma criança vin-
do lá do meio, da terra de ninguém. Um soldado russo saiu
sozinho, rastejando, apanhou essa criança e a levou para
sua trincheira. A estátua homenageia esse fato, esse herói
anônimo que, comovido com o choro da criança, salvou-a,
arriscando sua própria vida. É um monumento lindíssimo.

Mas nós estávamos na Polônia, em Cracóvia ...

Perto de Cracóvia havia ainda restos de campos de concen-
tração. Em Varsóvia, viam-se bandos de jovens prostituí-
das, órfãs, mulheres que tinham perdido o marido, os pais,
andando pelas ruas. Muita destruição, miséria, dificulda-
des. Foi uma época terrível.

Na volta, fomos convidados para ir à Tchecoslováquia. Pra-
ga é uma cidade maravilhosa. Se tivesse que escolher uma
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cidade para morar, seria Praga. Lindíssima, é chamada "ci-
dade das cem torres". J\tl uita coisa interessante, padrão de
vida altíssimo, jovens fortes, moças bonitas, atléticas. Visi-
tamos a Usina da Skoda e depois fomos a Pilsen, no Sul,
onde se fabrica uma cerveja famosa. a Skoda, à entrada,
uma recepcionista deu-me o microfone de uma rádio local
e fiz uma saudação ao povo tcheco.

A fábrica Skoda foi bombardeada pelos americanos poucos
dias antes do fim da guerra, com os alemães vencidos e
Berlim já tomada. Os americanos queriam destruir sua usi-
na. Por isso, os tchecos a reconstruíram, mas conservaram
parte das ruínas como advertência, para lembrar que aque-
le bombardeio foi feito depois da derrota alemã.

TOlivro de visitas da Skoda, meu nome está logo abaixo do
de Kruschev, visitante anterior a nosso grupo.

De lá, fui a Budapeste, na Hungria, que recentemente fora
palco de uma revolta. Eu queria conhecer o movimento
sindical húngaro, mas consegui ver pouca coisa. O ambien-
te era muito tenso, havia dificuldade, desconfiança. A ins-
peção na alfândega foi muito rigorosa.

Enquanto esperava o avião, que se atrasara, tive uma con-
versa longa com uma senhora, uma loura muito bonita, que
dirigia o aeroporto. Seu marido fora convocado no dia em
que a Hungria entrou na guerra e ela nunca mais teve notí-
cias dele. Durante meses, com os filhos doentes, viveu num
subterrâneo. Isso dá uma idéia do que foi o sofrimento do
povo durante a guerra. Um sofrimento terrível.

Passei pela Suíça e voltei ao Brasil. Em 1969, voltei outra
vez à Europa, desta vez com Silvinha. Visitamos vários pa-
íses ocidentais.

Em 1971, fomos à União Soviética, um velho sonho. Te-
nho um retrato de Sílvia na Praça Vermelha. Foi uma via-
gem longa: fomos à Alemanha, dali descemos para a Bulgária
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(Sofia), fomos para a Iugoslávia (Belgrado). Tito morrera
havia pouco tempo. Depois, Grécia (Atenas), Turquia (Is-
tambul), e de Istambul fomos à União Soviética: Moscou e
Leningrado. Em seguida, Helsinque, Estocolmo, Oslo,
Copenhague, Paris, Londres, Brasil.

Gostei muito da União Soviética. Ainda outro dia, disse
para um irmão meu: você pode gostar ou não da União So-
viética, mas é um mundo completamente diferente. Os
valores são outros, o estilo de vida é outro. Num restauran-
te, o garçom serve você, mas ele se considera um igual: não
é subserviente, não visa à gorjeta, como é costume por aqui.
As pessoas cOl}sideram-se iguais. Não há possibilidade de
você, num restaurante, ocupar toda uma mesa. Se há luga-
res vagos, outra pessoa senta-se com você. Isso, entre ou-
tras coisas facilita a comunicação. Você conversa facilmente
com estudantes. Dificilmente você conversa com um jo-
vem que não seja universitário. Todos têm curso superior,
pelo menos no meio que se freqüenta. Não se encontra
muita gente formada em humanidades: são mais geólogos,
médicos ... As profissões práticas têm uma importância mais
efetiva, predominante.

À União Soviética voltamos, depois, em 1973, em 1978 e,
possivelmente, voltaremos agora, em setembro de 1990.

LF - Parece que os países socialistas atraem o senhor mais
que os capitalistas.

FABRÍCIO SOARES - Sem dúvida! Uma vez estávamos
em Sofia, na Bulgária, eu e Silvinha. Pedi ao gerente do
hotel que nos indicasse um restaurante popular onde hou-
vesse música e comida típicas. Ele nos levou até um ônibus
e recomendou à cobradora que nos avisasse onde devería-
mos descer. Andamos cerca de uma hora, entramos na zona
rural, uma viagem longa, demorada. No ponto predetermi-
nado, descemos. Era um restaurante, jantar ótimo, música,
muita gente, muita comunicação. Esse karaokê que che-
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gou aqui agora, já existia naquela época. O cantor não era
um profissional, era sempre um freguês da casa. ós nos
divertimos muito: bebida barata e boa, vinho excelente.
Fomos dos últimos a sair. Na estrada, perguntei a uma tran-
seunte: quando é que passa o último ônibus? " Tão tem
mais ônibus", informou, "o último passou à meia-noite".
Estávamos em plena zona rural. O restaurante já estava fe-
chado. Havia uma casa perto e mais nada. Saímos andando
pela estrada, pelo asfalto. Não me ocorreu que pudéssemos
ser assaltados. Fomos andando, andando, pensando no que
fazer, no que ia acontecer. Em último caso, iríamos bater
naquela casa e pedir para dormir no alpendre. 1 isso, pára
um automóvel a nosso lado. Era um turista americano:
"Vocês vão para a cidade? Se o senhor pagar um dólar eu
levo a ambos". Deixou-nos na porta do hotel. Eu contei
esse episódio para mostrar a vocês o ambiente de seguran-
ça que existe no país socialista. Não havia, então, perigo de
assalto, aquela preocupação de chegar em casa antes da meia-
noite.

LF - Ao longo da entrevista e de nossas conversas, o se-
nhor citou Sartre duas ou três vezes, demonstrando uma
admiração especial por ele. O senhor gosta do Sartre filóso-
fo, do ensaísta, do militante ou do literato?

FABRÍCIO SOARES - Gosto do Sartre por sua personali-
dade. Dizia Marx que a função da filosofia não era mais
compreender o mundo, mas transformá-lo. E o filósofo que
fez isso em maior profundidade foi Sartre. Ele rrocurou
não só compreender o mundo, como transformá-lo. Veja a
atuação dele em praça pública! ão se encontra outro filó-
sofo com sua capacidade, com seus conhecimentos, que
tenha tido tanta influência na prática como Sartre. O que
admiro nele é isso: a preocupação de levar à prática todas as
convicções profundas que adquiriu durante o tempo em
que estudou e viveu na universidade. Acho Sartre um gran-
de professor da vida, não só nos acertos, como também nos
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erros. Há muita coisa dele que a gente hoje não aceita. Mas
aquilo que ele pregou, aquilo que ele fez, ele o fez profun-
damente convencido de que era o certo.

SB - Que outros autores o senhor citaria como importantes
em sua formação?

FABRÍCIO SOARES - Como já disse, a minha leitura foi
dispersa, superficial, sem que tivesse oportunidade de co-
nhecer nada mais profundamente. Depois de formado, saí
da Escola de Direito imbuído das idéias da democracia bur-
guesa, por influência dos professores e pela convivência com
os companheiros. Durante muito tempo, essa democracia
burguesa foi objeto de minhas preocupações. Li muito a
respeito, inclusive, a obra do Burdeau, Ciência Política, em
cinco ou seis volumes, obra clássica da bibliografia burgue-
sa. Li autores italianos, Nitti, principalmente. À medida
que lia sobre a democracia burguesa, sentia a insuficiência
de suas instituições. ão era a democracia com que eu so-
nhava. ão era a democracia da igualdade, tema de menor
interesse para seus defensores. Com a liberdade, todos con-
cordam: ninguém é contra a liberdade, ainda que o conteú-
do da liberdade possa ser diferente. O conteúdo da liber-
dade burguesa é o direito de ir e vir, o direito de discutir, o
direito de viajar. O conteúdo da liberdade do proletário é o
direito de comer, o direito de dormir, o direito de descan-
sar, o direito de criar o filho, o direito de ter alimento em
casa. Então, à medida que você vive, que você estuda, você
começa a perceber essas diferenças, a tirar a máscara da de-
mocracia burguesa. É quando se volta para o estudo do so-
cialismo - o socialismo autêntico, não essa social-democra-
cia de fancaria que existe na Espanha, na Alemanha e em
outros lugares. O socialismo autêntico não existe sem uma
mudança no sistema de propriedade. O socialismo só exis-
te, quando a propriedade muda de sistema.

SB - Quando o senhor avalia sua contribuição para a histó-
ria, onde o senhor encontra as memórias mais significati-
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vas: na atividade parlamentar ou em sua atuação enquanto
simples cidadão?

FABRÍCIO SOARES - A atuação isolada de um cidadão,
nas condições de nosso subdesenvolvimento, vale pouco.
Sem instrumentos poderosos, adequados, você não conse-
gue influir. Pode-se influir por meio da política ou do po-
der econômico, que são os poderes que realmente valem.
Se se tem um cargo público, eletivo, dispõe-se de meios para
se dirigir às multidões, para se manifestar, há possibilidade de
. se influir. O titular do poder econômico dispõe também de
meios adequados para isso. Os instrumentos de comunicação
do País são dominados completamente por uma minoria.

Em política, pertencer às minorias é uma
opção onerosa. Se você pertence às
maiorias, evita muitos atritos e

contrariedades, tem proveitos materiais,
tem mais tranqüilidade; você rema a favor
da corrente. Se você pertencer às minorias,
será discriminado, não terá nenhuma

vantagem material e estará em permanente
atrito com maior número de pessoas. Terá
poucos companheiros de luta e muitlJs
adversários com que se digladiar.
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SB - Em nossos primeiros contatos, percebemos uma
certa resistência do senhor em conceder este depoimen-
to. Teríamos tido uma impressão falsa, ou isso ocorreu
de fato? Por quê?

FABRÍCIO SOARES - Realmente, pensei muito antes de
prestar este depoimento, porque, dando um balanço em
meu passado político, em minhas atividades, não via muita
coisa que justificasse uma gravação como esta. Os fatos aos
quais faço referência são conhecidos de muita gente, e acre-
dito que haveria pessoas em melhores condições do que eu
para depor. Pessoas que teriam mais isenção, teriam tido
uma participação maior nos acontecimentos. Os fatos vistos
por eles talvez fossem considerados numa perspectiva mais
exata, mais correta do que a que ofereci.

SB - Hoje, ao dar seu depoimento, o senhor considera que
o distanciamento temporal permite maior rigor em sua aná-
lise ou, ao contrário, o calor da hora seria um dos ingredien-
tes essenciais à compreensão dos fatos?

FABRÍCIO SOARES - É diferente. A impressão que se
tem de um fato, quando ele se desenrola, ou logo após, é
uma; depois, quando se pode repensá-lo e conhecer por-
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~enore~ que se ignoravam, influências que não se perce-
biam, a Impressão pode não ser a mesma. °juízo pode ora
reforçar-se, ora se retificar. Por isso, não acredito que exista
uma resposta única.

SB - Quando conversávamos, fora da entrevista, o senhor
fez um comentário sobre "remar Contra a maré". Poderia
repeti-lo agora?

FABRÍ,CIO. SOARES - Eu dizia que, em política, per-
te~cer a~ ~moria~ é uma opção onerosa. Se você perten-
ce as maIOrIaS, eVIta muitos atritos e contrariedades tem
proveitos materiais, tem mais tranqüilidade; você ~ema
a favor da corrente. Se você pertencer às minorias será
discriminado, não terá nenhuma vantagem mate;ial e
estará e~ permanente atrito com maior número de pes-
soas. Tera poucos companheiros de luta e muitos adver-
sários com quem se digladiar.

~B - Hoje, d~co:ridos mais de quarenta anos de vida polí-
tIca, que avahaçao o senhor faz de Fabrício Soares?

FABRÍCIO SOARES - Fabrício Soares é um homem sem
nenhuma importância coletiva. É o que geralmente se cha-
ma um indivíduo. Não é mais do que isso.

LF - Só isso?

FABRÍCIO SOARES - Só.
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NOTAS

__ 1 Sílvia Reset1deCosta, esposa do entrevistado.
__ 2 Car/os Álvares da Silva Campos (1893-1955). Político,
advogado, promotor de justiça. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM e ao PRo
__ 3 José Bonifácio Olinda de Andrada (1904-1956). Advogado e
professor, foi secretário de Estado da Educação e Saúde Pública
(1935-1936) no Governo Benedito Valadares.
__ 4 Antônio Car/os Ribeiro de Andrada (1870-1946). Político,
advogado, promotor, magistrado e professor. Foi presidente de
Minas Gerais (1926-1930), organizador da Aliança Liberal e
revolucionário em 1930. Pertenceu ao PRM e ao PP.
__ 5 João Franzen de Lima (1897-1994). Político, advogado,
promotor, magistrado e professor. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Prefeito de Belo Horizonte (1947) no Governo Mílton
Campos. Pertenceu à UO e à Arena.
__ 6 José de Magalhães Drummond (1883-1949). Político,
advogado, promotor, professor e jornalista. Pertenceu ao PRM.
__ 7 Francisco José de Almeida Brant (1866-1957). Magistrado,
professor e jornalista. Entre 1931 e 1941 ocupou, por três vezes,
o cargo de reitor da Universidade de Minas Gerais.
__ 8 Alberto Deodato Maia Barreto (1896-1978). Político.
advogado, professor, escritor e jornalista. Pertenceu ao PP, à UON
e à Arena.
__ 9 Levindo Ozanan Coelho (1914-1984). Político, advogado,
professor e jornalista. Vice-governador de Minas Gerais (1975-
1979), assumiu o governo em julho de 1978. Pertenceu à UON,
ao PSO e à Arena.
__ 10José Ribeiro Pena (1900-1969). Político, advogado, professor
e jornalista. Vice-governador do Estado de Minas Gerais (1947-
1951). Pertenceu ao PSO.
__ 11 Cristiano Martins da Silva (1912-1981). Jurista, professor
e escritor. Membro da Academia Mineira de Letras.
__ 12 José Olímpio de Castro Filho nasceu em 1915. Advogado.
jurista, professor e jornalista.
__ 13 José Chaves Ribeiro nasceu em 1914. Político, advogado e
empresário. Pertenceu ao PSO.
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__ 14 Guilhenne Machado nasceu em 1911. Político, advogado e
professor. Pertenceu à UDN e à Arena.
__ 15José Augusto Ferreira Filho (1913-1990). Político, advogado,
industrial e fazendeiro. Pertenceu ao PSD, à Arena e ao PDS.
__ 16 José Maurício de Andrade nasceu em 1913. Político e
industrial. Pertenceu ao PSD e à Arena.
__ 17 Edésio Femandes (1913-1980). Magistrado, promotor e
professor. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais (1975-1977).

__ 18 Aloacir Pimet1ta Brant nasceu em 1911. Magistrado e
promotor.

__ 19 Legião Mineira, Legião Liberal Mineira ou ainda Legião
Revolucionária Mineira - Movimento de renovação política
iniciado em Minas Gerais em 1931, sob a liderança de Francisco
Campos, Gustavo Capanema e Amaro Lanari.

__ 20 Artur da Silva Bemardes (1875-1955). Político, advogado,
professor e fazendeiro. Foi presidente do Estado de Minas Gerais
(1918-1922) e presidente da República (1922-1926).
Revolucionário em 1930, participou da Revolução
Constitucionalista de 1932 e assinou o Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu ao PRM, à UD T e ao PR.

__ 21 Abílio Machado (1855-1938). Político, advogado e jornalista.
Presidiu a Assembléia Estadual Constituinte de 1935. Pertenceu
ao PP.

__ 22 Olavo Bilac Pi,/to (1908-1985). Político, advogado,
magistrado, professor e fazendeiro. Foi signatário do Manifesto
dos Mineiros. Pertenceu ao Pp' à UDN e à Arena.

__ 23 Fábio Bonifácio Olinda de Andrada (1906-1977). Político e
advogado. Pertenceu ao PRM e ao PP.

__ 24 José ,fIaria Lopes Cançado (1901-1982). Político, professor,
advogado e industrial. Foi signatário do Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu ao PIUv! e à UDN.

__ 25 Nélson HUI/gria Hoffbauer (1891-1969). Advogado,
magistrado, promotor e professor. Ministro do Superior Tribunal
Federal, nomeado em 1951 e presidente do Superior Tribunal
Eleitoral (1959-1961).

__ 26 Pedro Aleixo (1901-1975). Político, advogado, escritor e
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jornalista. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Vice-presidente
da República (1967-1969). Pertenceu ao Pp' à UDN e à Arena.

__ 27 Mílton Soares Campos (1900-1972). Político, advogado,
professor, escritor e jornalista. Redator e signatário do Manifesto
dos Mineiros. Governador do Estado de Minas Gerais (1947-
1951). Pertenceu ao Pp' à UD T e à Arena.

__ 28 Benedito Valadares Ribeiro (1892-1973). Político e advogado.
Aderiu à Aliança Liberal e integrou as forças legalistas na
Revol ução de 1932. I nterventor em Minas (1933-1935),
governador eleito pela Assembléia Estadual Constituinte (1935-
1945). Pertenceu ao PRM, ao PP, ao PSD e à Arena.

__ 29 Dario Paulo de Almeida Magalhães nasceu em 1908. Político,
advogado e jornalista. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Filiou-se ao PRM e ao PRo

__ 30 Departamento de Imprensa e Propaganda.

__ 31 João Evangelista Pinheiro (1904-1975). Político e advogado.
Pertenceu à UDN.

__ 32 Francisco Negrão de Lima (1901-1981). Político, advogado,
diplomata e jornalista. Foi governador do Estado da Guanabara
(1966-1971). Pertenceu ao PP, ao PSD e ao MDB.

__ 33 I1acir Pereira Lima (1915-1974). Político, industriário e
líder sindical. Pertenceu ao PTB, ao MTR e ao MOB.

__ 34 Gabriel de Resende Passos (1901-1962). Político, advogado
e professor. Atuou na campanha da Aliança Liberal e nas
articulações da Revolução de 1930. Pertenceu ao PP e à UD

__ 35 União Nacional dos Estudantes.

__ 36 Paulo Pinheiro Chagas (1906-1983). Político, médico,
advogado, jornalista, escritor e acadêmico. Revolucionário em
1930, participou também das articulações da Revolução
Constitucionalista de 1932. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu ao PRM, à UDN, ao PSD, à Arena e ao PDS.

__ 37 CHAGAS, Paulo Pinheiro. £aulo Pinheiro Chagas:
depoimento, 1977. Rio de Janeiro: FGV/CPDOC - História Oral,
1985. p. 73. Datilografado.

38 Virgílio Alvim de Melo Franco (1897-1948). Político,
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advogado, empresário e jornalista. Participou da articulação da
Revolução de 1930, tendo permanecido ao lado das forças
legalistas na Revolução de 1932. Signatário do Manifesto dos
Mineiros. Pertenceu ao PRM, ao PP e à UDN.

__ 39 Afrânio de Melo Franco (1870-1943). Político, advogado e
professor. Ministro da Viação e Obras Públicas (1918-1919) e das
Relações Exteriores (1930-1934). Pertenceu ao PRM.

__ 40 Adauto Lúcio Cardoso (1904-1974). Político, advogado,
magistrado e jornalista. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu à UDN e à Arena.

__ 41 José de il/agalhães Pinto (1909-1996). Político, bancário,
banqueiro e professor. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Governador do Estado de Minas Gerais (1961-1966). Pertenceu
à UDN, à Arena, ao Partido Popular e ao PDS. De fato, Magalhães
Pinto presidiu a Associação Comercial de Minas Gerais de 1938
a 1939. Como represália à subscrição do Manifesto dos Mineiros,
foi afastado da diretoria do Banco da Lavoura de Minas Gerais.

__ 42 Cândido Lara Ribeiro Noves (1898-1954). Advogado, jurista,
professor e banqueiro. Signatário do Manifesto dos Mineiros.

__ 43 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de
Almeida Neves. Tancre_do NeveJ;: a trajetória de um liberal.
Petrópolis: Vozes, Belo Horizonte: UFMG, 1985. p. 127.

__ 44 Estêvão Leite de Magalhães Pinto (1870-1945). Advogado,
jurista, banqueiro e professor.

__ 45 Orlando Rosa Bonfim Júnior, dirigente do Partido
Comunista Brasileiro, consta da lista dos desaparecidos políticos
elaborada pela Arquidiocese de São Paulo e publicada em Brasil:
Nunca Lllais (Petrópolis: Vozes, 1985). O ano provável da sua morte
é 1975.

__ 46 Armando Ziller (1908-1992). Político, bancário e líder
sindical. Pertenceu ao PCR

__ 47 Delegacia de Ordem Política e Social.

__ 48 Dnar Mendes Ferreira (1910-1985). Político, advogado e
professor. Pertenceu à UDN e à Arena.

__ 49 Manuel Taveira de Sousa nasceu em 1917. Político,
advogado e magistrado. Pertenceu à UDN e à Arena.
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__ 50 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de
Almeida Neves. op. cit., p. 233.

__ 51 Oscar Dias Correia nasceu em 1921. Político, advogado,
professor e escritor. Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (empossado em 1987).
Ministro da Justiça (1988). Pertenceu à UDN.

__ 52 Simão Viana da Cunha Pereira (1919-1983). Político,
advogado e empresário. Pertenceu à UDN, ao MDB e ao PMDB.

__ 53 José Francisco Bias Fortes (1891-1971). Político e advogado.
Governador do Estado de Minas Gerais (1956-1961). Pertenceu
ao PRM, ao PSD e à Arena.

54 Venceslau Brás Pereira Gomes (1868-1966). Político,
advogado e empresário. Presidente do Estado de Minas Gerais
(1909-1910). Presidente da República (1914-1918). Pertenceu
ao PRM e ao PSD.

__ 55 Júlio Ferreira de Carvalho (1894-1962). Político, advogado
e professor. Foi interventor em Minas Gerais de agosto a
novembro de 1946. Pertenceu ao PR e ao PSD.

__ 56 Pio Soares Canedo nasceu em 1909. Político e advogado.
Secretário do Interior (1946) e vice-governador do Estado de
Minas Gerais (1966-1971). Filiou-se ao PRM, ao PSD, à Arena e
ao PDS.

__ 57 Carlos Coimbra da Luz (1894-1961). Político, advogado,
professor e jornalista. Revolucionário em 1930. Como presidente
da Câmara dos Deputados, assumiu interinamente a Presidência
da República de 20 a 29 de abril e de 9 a 11 de novembro de
1955. Pertenceu ao PP e ao PSD.

__ 58 Edgard de Godói da Mata Machado (1913-1995). Político,
advogado, escritor e jornalista. Pertenceu à UDN, ao MDB, ao
PMDB e ao PSDB.

__ 59 Odilon Duarte Braga (1894-1958). Político, advogado e
fazendeiro. Participou da Revolução de 1930. Signatário do
Manifesto dos Mineiros. Pertenceu ao PRM, ao PP e à UDN.

__ 60 A Coligação Democrática foi uma aliança partidária que,
em 1946, reuniu UDN, PSD Independente, PR, PTN, PDC e
outros pequenos partidos, visando à eleição de Mílton Campos
para o governo de Minas.

231



----------------e-----------------
__ 61 Denominou-se de PSD Independente a dissidência que se
formou, em 1946, contra a indicação de Bias Fortes como
candidato do PSD ao governo de Minas.

__ 62 Augusto Afário Caldeira Brant (1876-1968). Político,
advogado, escritor e jornalista. Participou das articulações da
Revolução de 1930 e apoiou a Revolução Constitucionalista de
1932. Signatário do Manifesto dos Mineiros. Pertenceu ao PRM
e ao PRo

__ 63 Olegário Dias Aladel (1855-1933). Político, engenheiro e
fazendeiro. Eleito presidente do Estado de Minas Gerais para o
quadriênio 1930-1934, participou da Revolução de 1930 e
permaneceu à frente do Executivo mineiro até sua morte. No
Império, pertenceu ao Partido Liberal. Na República, pertenceu
ao PRM e ao PP.

64
-- Gustavo Capanema (1900-1985). Político, advogado,
professor e escritor. Participou das articulações da Revolução de
1930. Interventor federal interino em Minas Gerais (setembro a
dezembro de 1933). Ministro da Educação e Saúde (1934-1945).
Pertenceu ao PRM, ao Pp' ao PSD e à Arena.

__ 65 Mário Werneck de Alencar Lima (1904-1976). Engenheiro,
professor e empresário. Vice-reitor da Universidade de Minas
Gerais, ocupou a Reitoria em 1951.

__ 66 Washington Ferreira Pires (1892-1970). Político, médico e
professor. Pertenceu ao PRM, ao Pp' ao PTB e ao PRo

67
-- O depoente certamente se refere a Pedro Paulo Penido
(1904-1967). Dentista. Reitor da Universidade de 1\'linas Gerais
de 1952 a 1955 e de 1958 a 1960. O episódio relatado ocorreu,
provavelmente, no segundo período presidencial de Getúlio
Vargas.

__ 68 O PR tinha como símbolo um jequitibá.

__ 69 Luís Martins Soares (1888-1948). Político e advogado.
Pertenceu ao PSD. Liderou a Ala Liberal, dissidência que se
constituiu naquele partido, após as eleições de 1947, para dar
sustentação parlamentar ao Governo Mílton Campos. À época,
licenciara-se da Câmara dos Deputados para ocupar o cargo de
diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais.

__ 70 José César Soraggi (1915-1967). Político e advogado.
Pertenceu ao PRP.
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__ 7\ José André de Almeida (1902-1979). Político e advogado.
Pertenceu ao PRM e ao PRo

__ 72 Fe/idano de Oliveira Pena (1901-1978). Político, professor
e advogado. Presidiu a Mesa da Assembléia Estadual Constituinte
de 1947. Pertenceu ao PRM e ao PRo

__ 73 Refere-se a Luís Martins Soares.

__ 74 De fato, Guilherme Machado não chegou a integrar a
Comissão Constitucional, como observa, aliás, o próprio depoente
páginas adiante.

__ 75 Miguel Batista Vieira (1889-1971). Político, médico e
empresário. Pertenceu ao PP e à UDN.

__ 76 Oscar Botelho (1884-1955). Político e médico. Pertenceu à
UDN.

__ 77 José Ribeiro de Navarro (1891-1965). Político e advogado.
Pertenceu ao PSD.

__ 78 João Nascimento Godói nasceu em 1911. Político e
advogado. Filiou-se ao PDC.

__ 79 Antônio Pedro Braga nasceu em 1908. Político, advogado
e magistrado. Pertenceu ao PSD.

__ 80 Xenojoflte Mercadante (1897-1957). Político, advogado e
professor. Pertenceu ao PSD.

__ 81 José Rodrigues Seabra (1896-1976). Político, engenheiro e
professor. Secretário de Viação e Obras Públicas (1947-1950).
Pertenceu ao PP e ao PSD.

__ 82 Fide/cino Viana de Araújo Filho (1911-1976). Político,
médico e pecuarista. Pertenceu à UDN.

__ 83 José Carvalheira Ramos nasceu em 1913. Político e
advogado. Pertenceu ao PR e à UDN.

__ 84 José Remusá Rennó (1903-1990). Político e funcionário
público. Pertenceu ao PTB.

__ 85 Mateus Salomé de Oliveira (1907-1955). Político e advogado.
Pertenceu à UDN.

__ 86 Amadeu Andrada de Lacerda Rodrigues (1911-1982). Político
e advogado. Pertenceu ao PP e à UDN.
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__ 87 Moacir de Resende (1902-1962). Político e médico.
Pertenceu à UON.

__ 88 Inquérito Policial-Militar.

__ 89 Américo Retl11éGiannetti (1896-1954). Político, engenheiro
e empresário. Como secretário de Estado da Agricultura,
Indústria, Comércio e Trabalho (1947-1951), foi o responsável
pela concepção do Plano de Recuperação Econômica e Fomento
da Produção, elaborado no Governo Mílton Campos. Prefeito de
Belo Horizonte (1951-1954). Pertenceu à UON.

__ 90 João Lima Guimarães (1893-1960). Político, farmacêutico,
advogado, professor e jornalista. Participou da campanha da
Aliança Liberal. Pertenceu ao PP e ao PTB.

__ 91 "Sobre os terrenos de cultura, o imposto territorial será
regressivo, de modo que pague, proporcionalmente, maior tributo
o proprietário que cultive menor área" (Art. 104, ~ 4°, da
Constituição do Estado de Minas Gerais, 1947).

__ 92 Art. 118 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 1947.

__ 93 Guilhermino de Oliveira (1907-1977). Político e médico.
Em 1968 assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da
União. Pertenceu ao PSO e à Arena.

__ 94 Último de Carvalho (1899-1980). Político, engenheiro,
médico, veterinário e agricultor. Pertenceu ao PSO e à Arena.

__ 95 Américo Brasil Martins da Costa (1891-1956). Político e
médico. Pertenceu ao PSO.

__ 96 Urie! de Resetide Alvim (1913-1972). Político e advogado.
Pertenceu ao PSO.

__ 97 O Almirante Carlos Pena Boto foi, de fato, fundador,
presidente e porta-voz da Cruzada Brasileira Anticomunista,
entidade ligada a várias organizações congêneres internacionais.

__ 98 SILVA, Vera Alice Cardoso, DELGADO, Lucília de
Almeida Neves. op. cit., p. 201.

__ 99 Orlando Magalhães Carvalho nasceu em 1910. Político,
advogado, jurista, professor e jornalista. Dirigiu o Departamento
de Assistência aos Municípios (1948-1949). Pertenceu à UON.

__ 100 José Maria Alkmin (1901-1974). Político, advogado,
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professor e jornalista. Secretário de Estado d.as.Finanças (1951-
1953) no Governo Juscelino Kubitschek. MInistro da Fazenda
(1956-1958). Pertenceu ao PP, ao PSO e à Arena.

__ 101 Lucas Lopes (1911-1994). Engenheiro, e~o~omista e
professor. Duas vezes ministro da Viação e Obras Publicas, entre
1954 e 1956. Ministro da Fazenda (1958-1959) no Governo
Kubitschek.

__ 102 Fertilizantes Minas Gerais S.A.

__ 103 Frigoríficos Minas Gerais S.A.

104 Nílton Moreira Veloso nasceu em 1920. Político e
empresário. Filiou-se à UON, à Arena e ao POSo

105 Carlos Horta Pereira nasceu em 1913. Político, magistrado,
advogado e professor. Signatário do Manifesto dos Mineiros.
Pertenceu à UON.

106 Elias de Sousa Carmo nasceu em 1909. Político, advogado
e fazendeiro. Filiou-se à UON, à Arena e ao POSo

__ 107 DULCI, Otávio. A UON e o antipopulismo no Brasil.
Belo Horizonte: UFMG/PROEO, 1986. p. 36-37.

__ 108 Clóvis Salgado da Gama (1906-1978). Político, médico. e
professor. Vice-governador de Minas Gerais (1951-1955)~ assumiu
o Governo em 1955.l\'linistro da Educação e Cultura (19.)6-1961).
Novamente vice-governador (1961-1966), teve participação no
movimento político-militar de 1964. Pertenceu ao PRM, ao PR
e à Arena.

__ 109 União Nacional dos Servidores Públicos Civis do Brasil.

__ 110 Nílson Gontijo dos Santos nasceu em 1925. Político e
servidor público. Filiou-se à UON, ao MOB e ao PMOB.

__ 111 Otacílio Negrão de Lima (1897 -1960). Político, e~g:nheiro,
empresário e jornalista. Revolucionário em 1930. ~hnIstro do
Trabalho, Indústria e Comércio (1946) e prefeito de Belo
Horizonte (1948-1951). Pertenceu ao PP, ao PTB, ao PTN e ao
PSO.

112 Carlos Alberto Lúcio Bittencourt (1911-1955). Político,
advogado, professor e jornalista. Pertenceu ao PTB.

113 Mílton Salomon Sales (1916-1982). Político e advogado.
Pertenceu à UON e à Arena.
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__ 114 De fato, Fidelcino Viana, que fora deputado pela UD T

de 1947 a 1955, já não era deputado na ocasião.

__ 115 José Grossi (1897-1963). Político, advogado e jornalista.
Signatário do Manifesto dos Mineiros. Pertenceu à UDN. Foi
deputado estadual de 1951 a 1955.

__ 116 Ernôni Maia nasceu em 1912. Político, garcon,
comerciário e líder sindical. Filiou-se ao PR, ao PTB, ao PCB, à
UDN, ao MDB e ao PMDB.

__ 117 Amintas Ferreira de Barros (1906-1979). Político e
advogado. Prefeito de Belo Horizonte (1959-1962). Pertenceu
ao PR '1, ao PTB, ao PSD e à Arena.

__ 118 José Raimundo Soares da Silva (1914-1976). Político,
médico e advogado. Pertenceu ao PSD, ao PTB e ao MDB.

__ 119 Francisco Clementil/O de Santiago Dantas (1911-1964).
Político, advogado, jurista, professor, escritor e jornalista. Ministro
das Relações Exteriores (1961-1962) e da Fazenda (1963).
Pertenceu à Ação Integralista Brasileira e ao PTB.

__ 120 Para ilustrar o que está dizendo, o depoente esfrega o
polegar contra o indicador ...

__ 121 Camilo Nogueira da Gama (1899-1976). Político, advogado,
jurista e professor. Pertenceu ao PTB e ao MDB.

__ 122 Francisco Loge Pessoa (1917-1989). Político e religioso.
Pertenceu ao PTB, ao PDT e ao PT

__ 123 Clodsmith Riani nasceu em 1920. Político, industriário e
líder sindical. Filiou-se ao PSP, ao PTB e ao PMDB

__ 124 Segundo o depoente, o programa do chamado Ponto
Quatro, de ajuda ao ensino primário no Estado, "era um meio de
que se serviam os americanos para influir nos programas de
ensino" de países como o Brasil.

__ 125 Rmato Falei nasceu em 1916. Engenheiro e empresário.
Presidiu a Associação Comercial de Minas Gerais (1951-1952).

__ 126 Refere-se à Saint John d'El Rey Mining Company Ltd.,
inglesa, correntemente conhecida como Companhia de Morro
Velho, que, de 1834 a 1960, explorou uma mina de ouro em ova
Lima, l'vIG. A partir de 1960, a mina de Morro Velho tornou-se
propriedade da Hanna Company (C1eveland, Ohio, EUA).

236

__ 127 Refere-se ao Prefeito Amintas de Barros.

__ 128 Sinval de Oliveira Bambirra nasceu em 1933. Político,
tecelão, líder sindical e jornalista. Filiou-se ao PTB e ao PDT

__ 129 Euro Luís Ara11fes nasceu em 1927. Político, advogado e
jornalista. Pertenceu à UDN.

__ 130 STARL/NG, Heloísa Maria Murgel. Os senhores das
Gerais: os novos inconfidentes e o golpe de 1964. Petrópolis:
Vozes, 1986. p. 374.

__ 131 Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado.

__ 132 Refere-se, provavelmente, a um assalto a banco realizado
em 1968 pelo grupo de esquerda Comandos de Libertação Nacional
- Colina.

__ 133 Serviço Nacional de Informações.

__ 134 A legislação eleitoral vigente em 1982 obrigava o eleitor
a votar sempre em candidatos de um mesmo partido, para todos
os cargos em disputa. Era o chamado "voto vinculado".

__ 135 Refere-se à eleição presidencial de 1989.

__ 136 lVils0f1deMelo Guimarães (1917-1981). Político e advogado.
Pertenceu ao PST e ao PSD. De acordo com a Revista do Arquivo
Público Mineiro (v. 27, dez. 1976), Wilson Guimarães
representava, no ano da viagem mencionada (1957), o PST na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

__ 137 Va/domiro Agostinho Lobo (1905-1970). Político, radialista,
jornalista e líder sindical. Pertenceu ao PTB.
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----------------.3.------------------------_
PARTIDOS POLíTICOS CITADOS

Arena - Aliança Renovadora Nacional

MDB - Movimento Democrático Brasileiro

MTR - Movimento Trabalhista Renovador

PCB - Partido Comunista do Brasil (até 1961).

PDC - Partido Democrata Cristão

PDS - Partido Democrático Social

PDT - Partido Democrático Trabalhista

PMDB- Partido doMovimentoDemocrático Brasileiro

PP - Partido Progressista

PR - Partido Republicano

PRM - Partido Republicano Mineiro

PRP - Partido de Representação Popular

PSB - Partido Socialista Brasileiro

PSD - Partido Social Democrático

PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

PSP - Partido Social Progressista

PST - Partido Social Trabalhista

PT - Partido dos Trabalhadores

PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

PTN - Partido Trabalhista Nacional

UDB - União Democrática Brasileira

UDN - União Democrática Nacional
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ESTA OBRA FOI ORGANIZADA PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE
SUA GERÊl'\CIA-GERAL DE COORDENAÇÃO TÉC 'ICA DE
PROJETOS INSTITUCIONAIS, COM PROJETO GRÁFICO DA .
HEXAGO T DESIGN, E IMPRESSA PELA GRÁFICA DA ALEMG

EM BELO HORIZONTE /1\IG.
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