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PREFÁCIO

RELEITURAS POLÍTICAS

O mineiro Oscar Dias Corrêa tem muitas histórias
para contar. Elas fazem parte de sua longa e intensa vida
pública, durante a qual foi deputado estadual, deputado
federal, secretário de Estado da Educação, ministro do
Supremo Tribunal Federal, ministro do Tribunal Superior
Eleitoral e ministro da Justiça. Elas estão ligadas tam-
bém a duas áreas profissionais que, paralelamente às ati-
vidades públicas, sempre estiveram presentes em sua tra-
jetória: a advocacia e a educação. Refletem ainda o gosto
pela leitura e pela atividade literária, que acabou levan-
do-o à Academia Brasileira de Letras. A soma dessas ex-
periências lhe deu uma vasta bagagem e convicções muito
próprias a respeito da política, da economia e das ques-
tões sociais do País, particularmente de Minas Gerais.

Mas o traço mais marcante do homem público Os-
car Dias Corrêa - impregnado neste depoimento, que dá
seqüência à coleção Memória Política de Minas, realizada
pela Assembléia Legislativa - é sua visceral vinculação à
UDN, partido que ele encarnava e defendia com todas as
suas energias. A leitura destas "memórias" proporciona,
além de várias histórias de bastidores e interpretações
particulares de fatos polêmicos da vida brasileira, a com-
preensão do "espírito udenista" de uma geração política
que, de Getúlio Vargas ao movimento militar de 64, teve
adesões apaixonadas e oposições ferrenhas, principalmen-
te nos embates com o PSD.

Com tais ingredientes, este livro cumpre o objeti-
vo da coleção, que é resgatar episódios relacionados à
vida política do Estado, por meio do relato de personali-
dades que os viveram como protagonistas, contribuindo
para preencher lacunas dos arquivos existentes e abrir



novas possibilidades de análise sobre determinados perí-
odos de nossa história contemporânea.

Agradecemos ao Dr. Oscar Corrêa por seu valioso
depoimento - que exigiu dezenas de horas de entrevis-
tas -, recebendo-nos em sua casa, abrindo-nos sua biblio-
teca e seus arquivos pessoais, expondo fatos, opiniões e
sentimentos relativos a sua vida familiar, suas relações
afetivas (incluídas as que dizem respeito à "Grande
Itaúna"), suas experiências profissionais, suas crenças e
valores e, principalmente, sua carreira pública, da qual
extraiu lembranças de quase cinco décadas.

Agradecemos também à equipe técnica da Casa que
se dedicou à minuciosa realização desta obra - desde a
pesquisa histórica, a elaboração do roteiro, as entrevis-
tas, até os trabalhos que envolvem a edição e o tratamen-
to gráfico -, com a competência e o compromisso
institucional que o empreendimento exigia.

Este livro, temos a certeza, contribuirá para elucidar
e pôr em discussão um período importante de nossa his-
tória e de nossa formação política.

ANDERSON ADAUTO
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais



INTR()DUÇÃO

O depoimento do Dr. Oscar Dias Corrêa dá seqüência à
coleção Memória Política de Minas, desenvolvida pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, so-
mando-se aos volumes dedicados a Pio Soares Canedo,
Fabrício Soares da Silva e Armando ZilIer - todos eles
expoentes da política mineira e fonte de versões e reve-
lações que contribuem para uma releitura de nossa histó-
ria contemporânea.

A presente entrevista, do tipo história de vida - concedi-
da aos historiadores Hugo Antônio Avelar e Sílvia Barata
de Paula Pinto e ao sociólogo Odilon Vargas Toledo -, foi
realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de ou-
tubro de 1994 a agosto de 1995, em sessões que duraram
39 horas e ocuparam 45 fitas cassete.

Cada sessão de depoimento foi precedida de minuciosa
pesquisa sobre a vida do depoente. Um roteiro geral e
roteiros específicos, de ajuste, orientaram permanente-
mente os entrevi stadores, o que não impediu que o en-
trevistado dispusesse de toda liberdade para abordar e
desenvolver cada tema como lhe conviesse.

O texto foi editado, suprimindo-se repetições, lapsos e
digressões, comuns a um documento dessa natureza. No
mais, mantém-se fiel ao depoimento original. O registro
integral da entrevista estará à disposição dos pesquisado-
res e demais interessados na Assembléia Legislativa, a
partir de dezembro de 2007, de acordo com o prazo esta-
belecido pelo depoente.

Retificam-se, em pequenas glosas, lacunas ou impreci-
sões do depoimento, inevitáveis quando o entrevistado
trata de longos períodos de tempo sem apoio de docu-
mentos. Trechos de livros, jornais, leis ou outros docu-



mentos lidos pelo entrevistado, durante as gravações,
foram destacados com aspas em sua fala.

Os nomes próprios citados foram padronizados de acordo
com as Instruções para a Organização do Vocabulário Oito-
gráfico da Língua Portuguesa, aprovado pela Academia
Brasileira de Letras em 29 de janeiro de 1942 e referen-
dadas pela Lei n° 5.765, de 12 de dezembro de 1971.
Abriu-se exceção para o sobrenome do depoente e de
seus familiares, conservando-se a grafia Corrêa, em vez
de Correia, como determinam as referidas instruções.

Sempre que possível, os nomes dos políticos mineiros ci-
tados no depoimento, exceto os nacionalmente conheci-
dos, vêm acompanhados de breves notas biográficas, para
cuja redação utilizamos o Dicionário Biográfico de Minas
Gerais - Período Republicano - 1889-1991 (Belo Horizon-
te: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
1994) e o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro: 1930-
1893 (Rio de Janeiro: Forense-Universitária: FGV/
CPDOC: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP,
1984, P edição).

Temos a convicção de que este depoimento do Dr. Oscar
Dias Corrêa será de valor inestimável para todos aqueles
que se interessam pela história política de Minas.

A Equipe Técnica



OSCAR DIAS CORRÊA

asceu em Itaúna, Minas Gerais, em 1° de feverei-
ro de 1921, filho de Manoel Dias Corrêa e de Maria da
Fonseca Corrêa.

Bacharel em Direito pela Universidade de Minas Gerais
(1943), passou a advogar em Belo Horizonte. Participou
da UDN desde a fundação do partido, em 1945. Nesse
mesmo ano integrou-se na campanha do Brigadeiro Eduar-
do Gomes para a Presidência da República. Em 1946, na
Interventoria de Júlio Ferreira de Carvalho, exerceu o
cargo de Oficial de Gabinete do secretário estadual de
Finanças João Franzen de Lima.

Em 1947, elegeu-se para a Assembléia Estadual Consti-
tuinte e para a 1a Legislatura. Na Constituinte mineira,
fez parte da Comissão Constitucional, responsável pelo
projeto da nova Constituição do Estado.

Na Assembléia Legislativa, onde cumpriu dois manda-
tos, participou da Comissão Especial de estudo do apro-
veitamento do Rio São Francisco (1948-1949), foi mem-
bro das Comissões Permanentes de Redação, cuja vice-
presidência ocupou em 1947, de Assuntos Municipais e
Interestaduais (1949-1950), de Trabalho e Ordem Social
(1949-1950), de Energia e Transportes (1951-1954), e
foi suplente das Comissões de Educação e Cultura (1952)
e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas (1952-
1954).

Em 1955 elegeu-se deputado federal, cumprindo na Câ-
mara dos Deputados três mandatos (3'a 5 ' Legislaturas).
Foi vice-líder e líder da UDN. Foi membro da Comissão
de Relações Exteriores e participou de reuniões da Ação
Democrática Parlamentar.



Na 4 Legislatura licenciou-se para exercer o cargo de
secretário de Estado da Educação (31-1-1961 a 17-5-
1962), no governo de José de Magalhães Pinto.

Udenista ligado à "Banda de Música", foi secretário-ge-
ral do partido, em nível nacional, em 1965, e apoiou des-
de a primeira hora o movimento de 1964. Com a extinção
da 1ITDN em 1965, no se filiou mais a nenhum outro par-
tido.

Em 1966, passou a dedicar-se à advocacia e ao magisté-
rio. Por concurso, ele havia se tornado catedrático de
Economia Política da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Minas Gerais (1952) e da Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade do Brasil (1957), posterior-
mente UFRJ, da qual foi vice-diretor e diretor. Na Uni-
versidade de Brasília, foi professor da disciplina Introdu-
ção à Economia, em 1966. Foi também professor de Eco-
nomia da Faculdade de Direito da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ).

Ingressou em diversas instituições, entre as quais o Insti-
tuto Brasileiro de Direito Constitucional, a Academia In-
ternacional de Jurisprudência e Direito Comparado, a
Academia Mineira de Letras (em 1970) e a Academia
Brasileira de Letras (em 1989).

Foi ministro do Supremo Tribunal Federal, de 1982 a
1989, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de
1985 a 1986, e presidente, de 1987 a 1988.

Ministro da Justiça no governo José Sarney, ocupou o
cargo de janeiro a agosto de 1989.

Publicou, entre outras, as obras: Introdução crítica à eco-
nomia política (1957); A Constituição de 1967 - Contribui-
ção crítica (1968); A Constituição de 1988 - Contribuição
crítica (1991); O Supremo Tribunal Federal, corte constituci-
onal do Brasil (1988); O sistema político-econômico do futu-
ro: societarismo (1994); Brasílio, romance (1968).
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HA - Dr. Oscar, vamos começar falando sobre sua famí-
lia. Primeiramente, o local e a data de seu nascimento...

OSCAR CORRÊA - Nasci em Itaúna - você sabe que
Belo Horizonte faz parte da Grande Itaúna -, [risos] no
dia 31 de janeiro de 1921. Acontece que, na hora do re-
gistro, meu pai falou com o Jubito, do Cartório de Itaúna,
que eu tinha nascido à uma hora da manhã. Então, ele
entendeu que eu tinha nascido no dia 1° de fevereiro, de
modo que o meu registro oficial é de 1° de fevereiro de
1921.

HA - Seus pais...

OSCAR CORRÊA - Meu pai, Manoel Dias Corrêa, nas-
ceu em Moreira de Cônegos, entre Guimarães e Porto,
em Portugal. Tenho até um livro sobre ele: Manoel Dias
Corrêa, um brasileiro nascido em Portugal. Minha mãe,
Maria da Fonseca Corrêa, nasceu em Itaúna, pai portu-
guês e mãe brasileira. Então, todos os meus avós são por-
tugueses, menos a avó materna, que é brasileira e
itaunense.

Éramos cinco irmãos: José Dias Corrêa Sobrinho - foi
consultor da República e um grande advogado, dos me-
lhores que conheci, morreu há um ano; Paulo Dias Corrêa
- mora aqui, no Rio, é psicanalista, muito inteligente, tra-
balhador e esforçado, conhece bem filosofia, línguas; Mário
Dias Corrêa - é professor catedrático de Obstetrícia e
Ginecologia na Universidade Federal de Minas Gerais;
Hilda Corrêa - era normalista e se dedicava à pintura e
ao piano, morreu em 1945; e eu.

HA - Avós...

OSCAR CORRÊA - Em Portugal, Brás Dias Corrêa, ca-
sado com Maria Antônia Ribeiro. Era mestre-escola, muito
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inteligente, e a mulher, de prendas domésticas. Os avós
maternos, em Itaúna, Manuel Antônio de Almeida e
Amélia Almeida Otaviano. Moravam na Rua Direita,
numa "pequena" casa com "apenas" 60 mil metros de
área, um pomar imenso - mais de cem pés de jabuticaba
e todas as frutas da época e da região.

SB - O relacionamento com sua família...

OSCAR CORRÊA - A família foi sempre muito unida.
Meu pai era uma figura impressionante, marcou muito a
minha vida. Foi o homem mais inteligente que conheci.
Saiu de Portugal com 11 anos de idade, ficou aqui no Rio
cerca de dois anos e, em seguida, foi para Itaúna, de cer-
ta maneira já destinado a casar com a moça que depois
veio a ser minha mãe, levado por um tio dela. Chegou lá,
foi guia de boi, carregou leite na cabeça, trabalhou em
roça, na enxada, no machado, na foice. Nunca parou de
ler e estudar, tinha uma capacidade de apreensão
inacreditável.

Dou só um exemplo. Por volta de 1925, meus irmãos ti-
nham que fazer prova de francês, no exame de admissão
ao Colégio Santo Antônio, de São João dei-Rei. E não
havia professor de francês em Itaúna. Então, o que ele
fez? Comprou uma gramática Halbout, que na época es-
tava na moda, estudou na gramática e ensinou francês
aos meus irmãos, que passaram com dez no exame de
admissão. Era, portanto, um homem excepcional. Foi ele
quem formou o meu espírito, foi ele quem, desde menino,
me pôs na vida pública.

Em 1929, na época da Aliança Liberal eu estava com oito
anos e era obrigado a ler - a princípio era por obrigação,
depois virou prazer - os discursos proferidos na Câmara
dos Deputados, como se lá estivesse. Eu lia esses discur-
sos detrás do balcão da casa de comércio do meu pai.
Ficavam assentados, à porta da casa, um advogado, o Dr.
Joaquim Augusto Pereira Lima, figura também da maior
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altitude intelectual e moral, que me corrigia; o gerente
do Banco, o Sr. Santiago; os nossos vizinhos - o Sr. Estê-
vão Pércope, o Benjamim de Carvalho, o José Lembi,
todos assistindo, e eu lia os discursos como se estives-
se na tribuna: "Peço a palavra", "Tem a palavra o no-
bre Deputado João Neves da Fontoura", "Senhor pre-
sidente"...

Minha mãe, mulher que possuía as melhores virtudes, era
muito segura, correta e trabalhadeira. Fazia tudo dentro
de casa e cuidava dos filhos. Levantava às quatro, cinco
horas da manhã para lavar, cozinhar, costurar. Foi ela quem
me complementou a orientação moral. Assim, meu pai e
minha mãe foram duas figuras impressionantes.

HA - E os avós, que influência tiveram?

OSCAR CORRÊA - Não conheci meu avô materno nem
meus avós paternos. Meus avós paternos estavam em Por-
tugal, e meu avô materno morreu muito cedo. Quando
nasci, ele já tinha morrido. Minha avó, Amélia Almeida
Otaviano, era uma mulher de vontade firme. Até fisica-
mente se impunha, porque era muito gorda. Não me es-
queço de um episódio. Uma vez, saí correndo e falei para
ela: "Dinha, tem uma cobra no quintal". Ela gostava que
a chamássemos de Dinha. A cobra estava no terreiro, per-
to da casa. Era uma cascavel. Minha avó estava com um
bastão na mão, esticou o braço, desceu o bastão na cabe-
ça da cascavel e torceu assim, torceu com a mão, esma-
gando a cabeça da cobra. Sem errar, sem titubear, e com
uma força capaz de... A imagem que guardo dela não é só
a imagem de bondade, mas a de uma mulher firme, forte.
Morreu no dia 2 de outubro de 1930, um dia antes de
estourar a Revolução.

HA - A atuação do pai do senhor como comerciante e
político em Itaúna...
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OSCAR CORRÊA - Como comerciante, meu pai come-
çou com uma máquina de limpar arroz, depois comprou
uma casa de tecidos e ferragens. Era o Manoel Portugu-
ês, de Itaúna. Firmou o nome pela correção: a pessoa
chegava lá em casa, e ele dizia: "Eu tenho este pano,
que custa mil réis". Naquele tempo o pano de mil réis era
chamado "arranca-toco". "Mas eu tenho este aqui, que
custa 3.200 réis. Não desbota e não encolhe". "Ah, seu
Manoel, lá na casa do Fulano de Tal estão vendendo por
2.800". Ele dizia: "Então, eu aconselho a comprar lá,
porque não posso vender mais barato. Só tem que o meu
não encolhe e não desbota". Nunca ninguém deixou de
comprar do Manoel Português para ir comprar de outro.
Sabiam que se ele falava que o pano não encolhia e não
desbotava, podiam comprá-lo. Conquistou, assim, a fama
de honestidade e a segurança do negócio. A casa comer-
cial era sempre movimentada, e com isso firmou sua po-
sição. Houve época em que ele era, talvez, o maior ou o
segundo maior contribuinte do imposto local. Como tal,
foi indicado para o Conselho Municipal para ocupar o car-
go correspondente hoje, mais ou menos, ao de vereador.
Naquele tempo, o Conselho assessorava o prefeito.

Ele era um dos membros do Conselho Municipal e tinha
muito prazer e muita honra nisso. Participava ativamente
das reuniões, apresentava projetos, votava. Com isso, criou
algum prestígio eleitoral, e, como tinha a casa de negócio
logo na entrada da cidade, na Rua Silva Jardim, todo o
pessoal que passava por perto, antes de votar, passava lá
em casa. Eu era distribuidor de cédula. Ele falava: "Os-
car, dá ali cinco cédulas para o compadre". Eu então che-
gava, dava cinco cédulas para o compadre, dez cédulas
para o outro compadre. "Oscar, está ali o Fulano. Dá cé-
dulas para ele". Em síntese, ele tinha um eleitorado fir-
me, que o acompanhava devido não só a suas relações de
amizade e estima, como também a suas relações comer-
ciais. Além disso, tinha uma fazendinha perto de Itaúna,
para os lados da SantanenseL
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SB - Ele era também fazendeiro?

OSCAR CORRÊA - Tinha uma fazenda pequena, de-
pois a vendeu e ficou só com o comércio. Conquistou,
assim, razoável prestígio, tanto que a primeira imagem
que guardo do Pedro Aleixo 2 , em 1933, é ele chegando à
nossa casa de comércio para pedir votos a papai, acompa-
nhado do Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho, que
era um médico muito bom de Itaúna, e muito boa pessoa.
Estou vendo o Pedro Aleixo entrando lá em casa, e o
Lima Coutinho dizendo: "Manoel, olha, este aqui é o
Pedro Aleixo". "Oh, Dr. Pedro, como vai o senhor? Mui-
to prazer em vê-lo".

Meu pai era um homem alegre, simpático, comunicativo,
tratava todo mundo bem, e todos gostavam dele. Menino
chegava lá, e ele tratava como gente, direito. Naquela
época, muita gente não ligava para menino. Tanto com
menino, quanto com moço, moça, os que chegavam lá,
ele brincava muito. Mas era muito rígido e exigente. Nós
andávamos "no cortado". Quando agíamos de maneira
errada, éramos repreendidos. De vez em quando ele ain-
da dava umas palmadas, umas chineladas nos menores, e
minha mãe é quem apartava a briga, pedindo: "Manoel, não
bate não, Manoel". Era o sistema português de educação,
que deu muito certo e, para mim, é ainda o melhor. O pai
fala, e o filho obedece. Evidentemente havia direito ao di-
álogo. Quando o filho não aceitava o diálogo e desobede-
cia, levava uma palmada para ver que estava errado.

Minha mãe, já disse, era incansável, cuidando do marido
e dos filhos, dedicando-se permanentemente a isso, aju-
dando nos deveres das crianças, embora eu, toda a vida,
tenha sido um aluno muito bom. No grupo escolar, por
exemplo, fui sempre o melhor aluno da classe. Tive uma
professora extraordinária, Eslira Nogueira, que teve uma
grande influência na minha vida. Foi minha professora do
primeiro ao quarto ano de grupo. Ajudou também a for-
mar o meu caráter, obviamente.

19



SB - A posição de sua família na política local...

OSCAR CORRÊA - Meu pai acompanhava sobretudo
dois chefes: o Dr. Dano Gonçalves de Sousa, meu padri-
nho de batismo, e o Artur Contagem Vilaça. Depois fo-
ram do Partido Progressista - PP, do Antônio Carlos 3 e do
Olegário Maciel'. Ele era ligado à ala do Artur Conta-
gem Vilaça, que foi prefeito, figura muito simpática. O
Dr. Dano, muito boa figura, bom médico, grande cida-
dão. Do outro lado, estavam o Lincoin Nogueira Macha-
do e os companheiros dele. Quando o Benedito' entrou
para o governo de Minas, nomeado por Getúlio Vargas,
desprestigiou o Artur Contagem Vilaça, que o havia aju-
dado a ser deputado, para ficar com o Lincoin Nogueira
Machado. Então, meu pai foi para a oposição ao Dr.
Lincoin Nogueira Machado, acompanhando o Artur Con-
tagem Vilaça.

HA - E casamentos: aconteceu algum na família relacio-
nado com política?

OSCAR CORRÊA - Não. A nossa família era modesta.
Embora tivesse o melhor relacionamento em Itaúna, meu
pai, como nós, não teve nenhuma preocupação com isso.
Os casamentos se deram naturalmente, e muito tempo
depois. Meu irmão José casou com uma prima, no Rio de
Janeiro. Formou-se no dia 20 de novembro de 1935, veio
para o Rio e foi morar com meu tio José, irmão de meu
pai, que tinha vindo junto com ele de Portugal e era dois
anos mais novo. E acabou casando com a Jolanda, a Ne-
ném, que mora no Rio ainda hoje - na Tijuca - e tem dois
filhos. O Paulo Dias Corrêa casou muito depois, em 1950,
com uma moça de Belo Horizonte, Maria de Lourdes
Lobo. A família não tinha atividade política. O Mário Dias
Corrêa casou também muito tempo depois - fez agora 25
anos de casado - com uma colega, que tinha sido sua alu-
na na Faculdade de Medicina. E eu casei com Diva, filha
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do Dr. Otávio Gordilho, que conheci em episódio inte-
ressante, no dia do comício do Brigadeiro em Itaúna.

Eu morava em Belo Horizonte, e minha atividade políti-
ca nesse tempo era só de ajudante, recém-formado. Ain-
da não pensava em ser candidato. Havia um comício do
Brigadeiro em Itaúna, e eu, evidentemente, tinha que ir
lá para ajudar. Chegaram Pedro Aleixo, Mílton Campos',
o pessoal todo. O Brigadeiro não estava. Itaúna era uma
cidade pequena para comício. E estávamos no comício -
eu subindo para a tribuna, praticamente para o encerra-
mento - quando o Ernâni Maia 8 se desentendeu com os
"queremistas" 9 . Naquela época eles eram uma força
poderosíssima, estimulada pela ação de Getúlio Vargas.
E o Ernâni se desentendeu, foi atacado, e deu um tiro. A
bala, por sorte, ricocheteou e pegou na perna de uma
pessoa. Então queriam pegar, linchar o Ernâni. Na hora
em que eu estava fazendo o discurso, houve essa bagun-
ça, a correria, e muitas pessoas que estavam ali, à frente
do comício, me estimulavam: "Continua." "Muito bem!"
Fomos depois para a casa do presidente da UDN, o Ronan
Soares Nogueira, figura impressionante de amigo, que me
apoiou a vida toda, contra a vontade da família, toda de
pessedistas. Homem de bem, correto, sério, possuidor de
todas as virtudes. Fomos à casa do Ronan para o jantar, e
uma moça veio, servindo, e me perguntou se eu queria o
prato. Eu respondi: de suas mãos, senhorita, aceito qual-
quer prato. [risos] Ela chegou lá dentro e falou com a
dona da casa, a Angela, mulher do Ronan: "Tem um sa-
peca ali que brincou comigo. Um casado". Então a Angela
disse: "Casado não, solteiro". Daí em diante as coisas se
"complicaram", se desenvolveram, e, graças a Deus,
estamos casados há quase 46 anos.

Ela é filha do Dr. Otávio dos Reis Gordilho e de D Ismar
Tupinambá Gordilho, de certa maneira descendente de
indígenas. O pai de D a Ismar, Sebastião Tupinambá, era
neto de índio e tinha rosto de índio. Era um homem inte-
ressantíssimo, muito vivo, sardônico, com aquele jeito de
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índio, calmo, tranqüilo, bem-humorado e irônico, O Otá-
vio dos Reis Gordilho era engenheiro da Rede Mineira
de Viação, ou Estrada de Ferro Oeste de Minas. Naquele
tempo a Rede passava em Itaúna. Daí em diante, passei
a freqüentar a casa do engenheiro da Rede em Itaúna,
até nos casarmos no dia 30 de outubro de 1948.

HA - E a política na família de sua esposa?

OSCAR CORRÊA - O avô dela, Sebastião iliapinambá,
era de Montes Claros. O pai, Dr. Gordilho, era udenista.
1hnto que eu costumava brincar com ele - e não conheci
ninguém que tivesse mais escrúpulo nem mais rigor do
que o meu sogro - dizendo-lhe que só consegui namorar
a Diva e me casei com ela porque eu era da UDN. Se eu
fosse do PSD, ele não me deixaria entrar lá. Era um en-
genheiro sério, trabalhador e esforçado, in-cor-rup-tí-vel,
e eu nunca vi ninguém tão rigoroso e tão escrupuloso.
Não admitia o menor deslize. Quanto ao Sebastião
Tupinambá, era um homem muito inteligente e acabou
vinculado à UDN em virtude de ligações locais em
Bocaiúva, onde chegamos a ganhar a eleição do José
Maria Alkmin 10 . Ele era muito amigo do Alkmin, mas tra-
balhava para mim, obviamente.

HA - E as pessoas que freqüentavam sua casa, em Itaúna?
Como foram as experiências de convívio e quais as mar-
cas desses relacionamentos?

OSCAR CORRÊA - Itaúna era uma grande família. Te-
nho a respeito um trabalho que fiz quando Itaúna come-
morou 200 anos - acho que foram 200 anos - de funda-
ção do arraial. Nessa ocasião, eu era deputado à Câmara
Federal e fiz um discurso, que saiu publicado depois com
o título O Meu Oásis, numa coletânea de escritores
itaunenses. Itaúna era um autêntico oásis, uma família
só. Todos se entendiam, todos se gostavam. O desenten-
dimento político, de certa maneira, perdia importância.
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Não havia, assim, lutas graves e acidentadas. Nossa casa
era freqüentada por todo mundo, pelos meus tios e pelos
nossos amigos todos, principalmente esses de quem falei.

Meu tio José Almeida da Fonseca morava na fazenda. Às
vezes, eu saía do baile, às quatro, cinco horas da manhã,
passava em casa, trocava a roupa e ia correndo para a
fazenda buscar o leite, de modo que sou um precursor do
cooper. Ele morava a cerca de cinco, seis quilômetros.

Entre os amigos, havia o Joaquim Augusto Pereira Lima,
que foi o meu patrono quando tomei posse na Academia
Municipalista de Letras. Fiz um estudo sobre ele, publi-
cado no meu livro Vultos e Retratos. Era conhecido como
Dr. Juju. Havia o Benjamim de Carvalho - o Beijo -, o
Estêvão Pércope, o Bernardino, que morava do lado de
baixo, o Antônio Ribeiro de Oliveira, que também mora-
va perto. Do lado de cima havia os outros amigos, além
do José Lembi, que morava em frente. Havia o Anselmo
Barreto, que foi diretor da Escola Normal de Itaúna e
teve uma grande influência na vida cultural da cidade, o
Dr. Dano, o Artur Vilaça, o Dr. Coutinho. Os amigos to-
dos passavam ali. Não havia ninguém que passasse em
frente à casa de comércio do Manoel Português e não
parasse para um dedo de prosa, pois ele tinha uma prosa
excelente, simpática, agradável.

SB - Vocês moravam junto à loja?

OSCAR CORRÊA - Havia a loja, um jardim no meio e a
casa da família, de modo que era junto. Quando eu era
menino pequeno, tomava conta do negócio, e as pessoas
diziam que, se chegava alguém, eu ia até a porta dos fun -
dos e gritava: "Papai, tem gente". Eu ficava guardando,
porque não sabia atender ainda.

HA - E a religião? Como ela era tratada naquela época?
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OSCAR CORRÊA - Religião? Católica Apostólica Ro-
mana, praticada com absoluta contrição. Eu me lembro
de que, com sete anos, passei a freqüentar a igreja, parti-
cipando daquelas reuniões de meninos. Ia à missa com
meu pai, vestido com um terninho de marinheiro, azul
com aquelas listras brancas. Ele ficava ajoelhado, ou em
pé, e eu ficava na frente, não olhava para lado nenhum;
tinha que ficar absolutamente imóvel, ajoelhar na hora
de ajoelhar e levantar na hora de levantar. E isso me deu
uma contrição que eu mantenho até hoje. E nisso aflorou
cm mim uma fé que tem sido a minha grande força. Te-
nho uma fé inabalável, graças a Deus. Minha fé em Deus
é total. E há também os santos de minha predileção, aos
quais me agarro e que me dão total cobertura. Qualquer
coisa que eu peça a Santo Antônio, São Sebastião, São José,
não adianta tentarem atrapalhar porque vem mesmo.

HA - Como eram as leituras e discussões em família?

OSCAR CORRÊA - Lá em casa a conversa era muito
franca, principalmente depois que fomos para o colégio.
Eu e o Mário morávamos em Belo Horizonte, na mesma
pensão. O José, antes de se formar, morava com o Paulo
numa outra pensão, próxima da Faculdade de Medicina, na
Rua dos Otoni, ou por ali perto. A princípio, nós moramos
na Rua Guajajaras, por muito pouco tempo. Depois muda-
mos para a Rua da Bahia, logo abaixo da Carijós, para a
pensão da D Cacilda Bernardes. Isso quando eu era estu-
dante de ginásio.

Durante o primeiro e o segundo ano, fui interno do Giná-
sio Mineiro, que criara um internato em 1932. Fiz parte
da primeira turma de admissão do Ginásio Mineiro, na-
quele ano. Passei, enquanto dois companheiros meus de
Itaúna, que eram mais velhos e mais preparados, levaram
bomba. Um deles depois se tornou um grande escritor,
muito culto, muito preparado, e o outro é muito boa pes-
soa, muito meu amigo. O Ginásio Mineiro era um inter-
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nato espetacular, com comida excelente e um tratamen-
to de primeira categoria, tão bom que acabou no segundo
ano. Não foi possível sustentá-lo. Continuei no Ginásio
Mineiro, e fomos para a pensão da D Cacilda.

A conversa em casa era sobre todos os temas nacionais.
Discutíamos tudo dentro de casa: política, filosofia, reli-
gião. Qualquer um propunha um tema, e todo mundo
entrava na conversa. Meu pai, embora não fosse um ho-
mem de cultura, com a vivacidade e a inteligência que
tinha, se assenhoreava imediatamente do assunto, e a
gente, por mais que o conhecesse, tinha que segurar os
pontos, senão ele arrasava.

Conto, nesse livro que escrevi sobre ele, o seguinte caso:
quando levei bomba em Matemática, no 3° ano, fui estu-
dar para a segunda época com o Dr. Lauro Gonçalves de
Sousa. Meu pai, que tinha muita esperança em mim, es-
tava muito magoado e abatido com aquela bomba, que
aliás eu considero ainda hoje injusta. Quando fui secretá-
rio da Educação, quis pedir revisão de prova, [risos] Che-
guei a mandar o Ginásio Mineiro verificar se as provas
estavam lá ainda. Não estavam, feliz ou infelizmente...
Nas férias, em casa, preparando-me para a segunda épo-
ca, coloquei um quadro negro em cima da boca do forno,
aquele forno grande, redondo, no puxado ao lado da co-
zinha, e resolvia os problemas. Meu pai ficava assistindo.
Um dia, embatuquei com um problema de álgebra que o
Dr. Lauro tinha me passado. Meu pai disse: "O que vocês
chamam de 'x' não é a quantidade que querem descobrir,
que estão procurando?" Eu falei: "E". "Então, escreve
aí: x é igual..." E eu fui escrevendo... "Bota o número
tal". Eu botei. "Agora, o número tal, tal, tal". "Agora você
resolve". Eu resolvi, e deu a quantia exata. Levei o pro-
blema e o entreguei ao Dr. Laurõ, dizendo: "Até aqui
sou eu, daqui em diante é o Manoel Corrêa". Ele falou:
"O Manoel Corrêa está certo". Ele, que nunca tinha es-
tudado álgebra, resolveu o problema que eu não tinha
resolvido.
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Todos éramos católicos, de tendência liberal, não havia
ninguém com vocação para radicalismos. Éramos demo-
cratas. Meu pai era um democrata que tomou birra do
Artur Bernardes 1 ' por causa do estado de sítio, daqueles
episódios todos. Ele era carlista, gostava do Antônio
Carlos. Depois passou a tolerar o Bernardes, quando este
aderiu ao Armando de Sales Oliveira. Em 1937, apoiáva-
mos o Armando Sales.

Havia plena liberdade, lia-se tudo. Eu, toda a vida, lia dia
e noite. Ia para a escola e levava estudados os livros da
coleção do Carlos Góis": Português, História, Geogra-
fia, História Natural, etc... Eu os levava para a aula da D
Eslira. Quando eia começava a falar, eu já sabia o que ela
ia dizer. Tanto que meu pai um dia me repreendeu: "Você
cala a boca, senão acaba levando uma varada..." [risos]
Naquele tempo se usava vara de marmelo, que D Eslira,
aliás, nunca usou. "Você está falando demais. Está que-
rendo passar na frente da professora".

HA - E os transportes, as comunicações?

OSCAR CORRÊA - As comunicações eram feitas a pé,
com grande alegria. Acho que era uma grande coisa. A
Rua Silva Jardim era calçada com pedras grandes, não
havia paralelepípedos. Então, quando passava qualquer
carroça, carruagem, carro de boi, era uma beleza. O carro
de boi ia cantando, aquele barulho nas pedras. O cavalo
marchador, quando passava, tirava fogo com a ferradura
na pedra. A gente ia para todo lugar a pé, pelo passeio
das casas. Ia para a igreja, que era a uns 300 metros da
Rua Silva Jardim. Ia para a casa da minha avó, que era a
200 metros, dando a volta, ou passando por dentro do
nosso quintal, que também era "pequenininho": só tinha
16 mil metros quadrados... Nosso quintal tinha todas as plan-
tações: maçã, pêra, uva, café, milho, feijão. Até arroz an-
dou-se tentando plantar.

Ia para a casa do meu tio, que na verdade era a casa da
minha avó, e para outros lugares em frente. 0 clube era
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antes da igreja. Havia as serenatas. Eu era o melhor can-
tor de serenatas daquela época. Até hoje ainda desafio
bastante. Desafio, não disse desafino, [risos] Até hoje eu
ainda desafio com músicas do Orlando Silva, do Nélson
Eddv ou do Carlos Gardel. Não sou fácil não.

HA - Como eram os bailes e as diversões?

OSCAR CORRÊA - Nas férias, o meu programa era este:
acabava de jantar e ia para o Clube Itaunense, na Rua
Silva Jardim. A gente ficava lá dançando até cerca de meia-
noite. Eu saía, em geral, com o Marco Aurélio Matos,
filho do Mário Matos ' 3 , que depois foi desembargador. O
Mário Matos é quem escrevia, às vezes, os discursos do
Benedito. Era um homem muito inteligente, excelente
conversador, figura encantadora, muito bom poeta e pro-
sador, autor de excelente obra sobre Machado de Assis.
O Marco Aurélio também era muito inteligente e muito
culto. Veio para o Rio e foi tradutor de inglês e crítico
literário. Morreu, coitado, há pouco tempo. Então, era o
Marco Aurélio e eu cantando. E havia o Alberto Pércope
(o Tinho), que está em Niterói, e às vezes o Afonso Lima.
Esse já não nos acompanhava porque era violonista clás-
sico. O Tinho não, era acompanhador. Comprávamos mil
réis de bala, botávamos no bolso e saíamos cantando da
meia-noite até as quatro, cinco horas da manhã. Corría-
mos Itaúna toda.

Passávamos na casa das namoradas ou daquelas que nós
queríamos que fossem nossas namoradas, [risos] mas elas
às vezes não queriam, e eu ficava muito chateado. As
vezes era a mãe de uma delas que pedia à gente para
cantar. Havia, por exemplo, uma senhora muito simpáti-
ca cujo marido tinha insônia. A filha dela era uma beleza,
e eu estava doido para namorá-la. A mãe falava: "Oscar,
canta pra mim o Cuesta Abafo hoje". Era o tango do Carlos
Gardel de minha especialidade. O meu Cuesta Abafo até
hoje ainda é muito bom. E dizia o marido: "Não canta
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não, Oscar, que eu estou com insônia". Resultado: eu
fazia a serenata, mas às vezes não adiantava nada; a na-
morada não queria, namorava outro. Mas era encantador.

Itaúna tem um clima muito bom. Dizia o Mário da Veiga
Cabral que o clima de Itaúna era um dos melhores do
Brasil. A noite era sempre fresco naquela época, de dia
não era muito quente, porque lá é um vale, cercado de
montanhas. A gente saía, fazendo serenata, o céu estre-
lado. A música era do Orlando Silva, do Nélson Eddy com
a Jeanette MacDonald. As vezes o Marco Aurélio e eu
fazíamos um dueto, como, por exemplo, na canção Cheek
te Cheek, do filme O Piccolino, do Fred Astaire e da Ginger
Rogers. Só que a minha voz era mais grave do que a dele:
quando eu tirava o tom, ele não dava conta de acompa-
nhar no baixo; quando ele tirava o tom, eu não dava con-
ta de acompanhar no agudo. Então, isso acabava sempre
em gargalhada. Foi um tempo muito bom. As moças eram
muito simpáticas, bonitas, da melhor família. O namoro
era aquele namoro tradicional: a gente levava dois anos
para pegar na mão da moça. Pegar no braço, só por des-
cuido. E, para outros "pegas", tinha-se que fazer primei-
ro o casamento. [risos]

HA - O senhor participou de associações, atividades cul-
turais e esportivas nessa época?

OSCAR CORRÊA - Não, nunca. Eu fazia esporte, mas
o meu esporte era diferente. Não consegui aprender a
nadar até hoje. Era bom na barra e nas paralelas. Eu cor-
ria bem, tinha bom fôlego e remava no Parque Municipal
de Belo Horizonte. Era muito bom remar no parque.
Quanto ao futebol, jogava pouco, e não jogava bem. Sem-
pre jogava de haif. Haif direito ou, excepcionalmente,
extrema-direita. Na última vez em que joguei de extre-
ma-direita, saí correndo com a bola e, quando vi, já tinha
passado a linha do campo. frisos]
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HA - Vamos falar dos acontecimentos políticos da época.
República Velha...

OSCAR CORRÊA - Sobre a República Velha eu sei pou-
co. As minhas lembranças da República Velha remontam
à presidência do Washington Luís, depois ao apoio que
ele deu ao Júlio Prestes, à morte do João Pessoa, à Alian-
ça Liberal, à derrota do Getúlio e à Revolução de 30. A
imagem mais antiga que tenho da Revolução de 30 é a
do dia 24 de outubro, quando, vitoriosa a Revolução, se
plantou um mastro com a bandeira nacional em frente à
casa do Artur Contagem Vilaça. Eu me lembro de que
estava lá para ajudar a colocar o mastro. Eu tinha exata-
mente nove anos. Estava ajudando a bater palma para o
mastro da Revolução. Depois veio a Revolução
Constitucionalista de São Paulo, episódio de que eu me
lembro relativamente pouco, porque estava começando
a fazer o exame de admissão, etc. Lembro-me bem de
quando morreu o Olegário Maciel.

HA - E o Tenentismo, a Coluna Prestes?

OSCAR CORRÊA - Ah, não, da Coluna Prestes eu não
me lembro.

SB - Vamos fazer uma avaliação do sistema de ensino...

OSCAR CORRÊA - O ensino do Grupo Escolar Dr.
Augusto Gonçalves, de Itaúna, que era uma escola públi-
ca, onde todos nós estudamos, era o melhor possível. As
professoras eram dedicadíssimas. A diretora, D Damores
Vitoy de Melo, D Mocinha, era da melhor categoria. O
Sr. Salatiel foi também um dos diretores. A disciplina era
rígida. Estudava-se muito, aprendia-se bem.

SB - E o curso secundário em Belo Horizonte, os cole-
gas, o círculo de amizades...
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OSCAR CORRÊA - Tenho aqui o nome de todos os co-
legas do curso secundário. Outro dia recebi, com grande
alegria, um livro de um deles, o José Crux Rodrigues
Vieira, um livro em três volumes sobre Tiradentes. O
Ginásio Mineiro era excelente, o melhor de Minas Ge-
rais. A disciplina era muito boa; os professores, da melhor
categoria, se preocupavam com o aluno individualmente.
Um deles, Franz Roedel, era professor de Matemática,
Francês, Alemão, História Natural: dava aula de qualquer
disciplina. Acompanhava as notas da nossa turma nas ou-
tras matérias também e, quando se aproximava o fim do
ano, ele chamava o aluno e dizia: "Fulano, estou vendo
que você não está bem em História Natural. Passa lá em
casa para conversarmos sobre essa matéria". Era um pro-
fessor excepcional.

O professor de Francês era o Rodolfo Jacó, depois foi o
Carlos Peixoto Filho, também muito bons. O de Inglês
era o Moacir Cabral, muito bom médico em Belo Hori-
zonte. O diretor do ginásio foi o Monsenhor Artur de Oli-
veira, depois o Tabajara Pedroso. O Tabajara era uma fi-
gura encantadora, competente, sério, modesto, trabalha-
dor, dedicado. Depois fomos vizinhos em Belo Horizonte.
Morávamos numa casa geminada na Rua Mato Grosso.

O ginásio era bom, tanto que eu, no primeiro, segundo e
terceiro ano, fui um aluno sofrível. Até a bomba de Mate-
mática no terceiro ano, quando meu pai me mandou urna
carta em que dizia o seguinte: "Se você não quer estudar,
tudo bem. Vem pra cá que eu arranjo uma enxada pra
você. Você vai trabalhar, vai ajudar a capinar o quintal.
Dá-se um jeito". frisos] Essa não esqueci nunca. Daí em
diante não foi preciso mais arranjar enxada. No quarto e
no quinto ano, me transformei num bom aluno. Na Facul-
dade, fui um dos melhores alunos da turma.

HA - Algum colega do senhor teve atuação política?

OSCAR CORRÊA - Entre os colegas de ginásio, não
posso esquecer, por exemplo, o Antônio Nazareno Alves,
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pai dos juízes Gatão Alves, do TRF2a Região, e Ângela
Catão, de Belo Horizonte; e o Paulo Neves de Carva-
lho 14 , que foi meu colega do primeiro ao último ano de
ginásio, meu compadre duas ou três vezes e toda a vida
amigo fraternal, exemplar, me ajudando numa hora gra-
ve, quando tive uma pleurisia, em 1938. Ele foi para
Itaúna, ficou lá uma semana, me atualizando na matéria
do curso a que eu não tinha assistido. O Paulo Neves e o
Nazareno conheciam todas as matérias do curso e esta-
vam em condições de dar aula sobre qualquer uma delas.
O Paulo Neves possuía uma das melhores culturas
humanísticas do meu tempo, de modo que eu não o
esqueço. Eu me lembro dos colegas todos, mas não me
lembro de ninguém que participasse da vida pública.

SB - Nem nos jornais da escola?

OSCAR CORRÊA - Não, nesse tempo a única coisa que
havia eram prélios, oratória. Em 1935, ganhei um concur-
so de oratória fazendo um discurso em que defendia a
paz no Chaco. Tinha havido a guerra, e depois sobreveio
a paz no Chaco. E houve uma tertúlia também sobre Ale-
manha e França. Qual era a mais importante? Claro que
nós torcíamos pela França, e, quando a França caiu em
1939, chorei como um bezerro desmamado. Nesse tem-
po a gente já tinha preocupações literárias. Eu já fazia
uns versinhos desde os 16, 17 anos. Graças a Deus, não
publiquei nenhum.

HA - E os acontecimentos político-sociais desse perío-
do? A Aliança Liberal, a Revolução de 1930...

OSCAR CORRÊA - Essa teve uma grande influência.
Não me lembro bem da Revolução de São Paulo porque,
nesse período, eu estava muito atarefado em virtude do
estudo, pois ia fazer vestibular. De certa maneira, eu ti-
nha simpatia por São Paulo, embora meu pai, como
getulista, ainda getulista... Depois meu pai abandonou o
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Getúlio, como tinha que abandonar, e ficamos todos con-
tra o Getúlio.

SB - O seu pai apoiou a Revolução de 30...

OSCAR CORRÊA - Apoiou.

SB - Apoiou o primeiro governo de Getúlio Vargas...

OSCAR CORRÊA - O início do governo de Getúlio
Vargas. Em 1933, veio o Benedito Valadares. Morre o
Olegário Maciel. Na minha casa, as discussões de que eu
participava todas as férias, quando lá estava, eram sobre
quem seria o substituto do Olegário Maciel. Havia duas
correntes: uma achava que iria ser o Virgílio Meio Fran-
co' - chamado de Virgilinho -, e outra achava que seria
o Capanema'. Meu pai torcia pelo Virgílio Meio Franco.

Eu me lembro, como se fosse hoje, de que ia correndo à
Estação comprar o Estado de Minas, que chegava em
Itaúna no trem das nove e trinta. Quando o trem apitava
no Morro Grande, a dez minutos de Itaúna, na descida da
serra, eu saía de casa para ir comprar o Estado de Minas.
Naquele tempo, não havia assinatura. Esperava-se a no-
meação do Virgilinho ou do Capanema. Quando cheguei
à Estação e comprei o jornal, eu vi - ainda estou vendo -
a manchete: "Nomeado interventor de Minas o Sr. Bene-
dito Valadares". E vinha um retratinho do Benedito ainda
novo, muito novo. Eu saí correndo e, quando estava pas-
sando em frente à casa do José Lembi, que ficava a uns
50 metros da nossa, gritei: "Papai, foi nomeado o Bene-
dito".

SB - O senhor já tinha ouvido falar em Benedito?

OSCAR CORRÊA - Ele era muito conhecido em Itaúna.
Tinha sido prefeito de Pará de Minas e tinha deixado uma
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fama muito desfavorável. A pior fama possível: mau pa-
gador, bebia demais... Quando dei a notícia, meu pai dis-
se: "Menino, deixa de brincadeira", [risos] Eu falei: "Brin-
cadeira não, papai. Está aqui". Ele falou: "Amanhã des-
mentem". Costumo dizer que levaram 12 anos para des-
mentir essa notícia!

SB — A nomeação de Benedito causou escândalo em
Minas...

OSCAR CORRÊA — Exatamente. Antes disso, travou-
se a luta entre o Virgílio Meio Franco, que havia sido um
dos cabeças da Revolução de 30 e era muito amigo do
Getúlio, e o Capanema.

SB — Virgílio era apoiado, inclusive, por Osvaldo Aranha,
não?

OSCAR CORRÊA - Exatamente. E o Capanema tinha
apoio de uma parte da bancada mineira. O certo é o se-
guinte: meu pai era Virgilinho; logo, eu era Virgilinho. A
nomeação do Benedito foi uma grande surpresa. Corre-
ram todas as histórias possíveis e as mais engraçadas a
esse respeito.

Dizem que o Antônio Carlos levou ao Getúlio uma lista
com os nomes da bancada mineira que podiam ser indica-
dos. O Getúlio virou para ele e disse: "Presidente (ele
era presidente da Câmara), há um moço muito prendado,
que me causou muito boa impressão — estavam o Antônio
Carlos e o Artur Bernardes -; o senhor não acha que podia
incluir o nome dele na lista?" Antônio Carlos respondeu:
"Pois não, presidente. Quem é?" Ele falou: "O Benedito
Valadares". Então ele pôs o Benedito na lista e a deixou
com o Getúlio. Saiu dali e, enquanto o Artur Bernardes
foi para casa, ele foi para o apartamento do Benedito. E
disse a ele: "Acabo de incluir seu nome na lista dos possí -
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veis candidatos a governador" do Estado de Minas Ge-
rais. Você está muito bem!" Antônio Carlos sabia que, no
momento em que o Getúlio mandou incluir o nome do
Benedito na lista, o governador seria o Benedito, que por
isso não esperava. Tinha sido apresentado ao Getúlio
pouco tempo antes e, como achava muito difícil a reelei-
ção para deputado, pediu-lhe que lhe arranjasse um car-
tório. O Getúlio lhe disse então que ele tinha muito futu-
ro político. Ele falou que não, que era difícil. O certo é
que o Getúlio achou que era o momento de tirar o Antô-
nio Carlos do comando da política mineira, porque podia
se opor a ele.

Contam-se aquelas histórias todas, aquelas anedotas. O
Benedito chegou em casa e disse a D Odete, sua mu-
lher, da mais alta dignidade (eu ataco os homens, mas
respeito as mulheres, que eram, de fato, da melhor cate-
goria): "Odete! Odete! eu vou ser nomeado governador
de Minas!" "Oh, Benedito, eu já falei pra você não be-
ber. Vou fazer um café sem açúcar para você". [risos]

O Benedito foi nomeado, e a minha birra dele advém,
sobretudo, de outro fato: um dos primeiros atos do Bene-
dito, em 38, quando se tornou todo-poderoso, em virtude
do golpe de 37, foi desoficializar a Escola Normal de
Itaúna, para fazer economia. No mesmo dia, desoficializou
também o Ginásio de Muzambinho. A Escola Normal de
Itaúna passou a viver da caridade pública: os professores
não recebiam salário, o pessoal recebia uma espécie de
ajuda de custo para sobreviver, doada por homens como
o meu pai, o Artur Vilaça, o Dano. Quem podia contri-
buía. Cada um dava, vamos dizer, 20 mil réis, 50 mil, 100
mil réis para manter a Escola. Nessa época, tomei ódio
do Benedito. Tanto que o discurso mais violento que fiz
na minha vida foi na Escola Normal de Itaúna, no dia em
que foi lá o Júlio de Carvalho", eii sua gestão como
interventor. Deram-me a palavra para saudar o Júlio de
Carvalho, e eu perdi a cabeça e o chamei (ao Benedito)
de todos os nomes possíveis, porque achei esse negócio
de uma grande indignidade.
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SB - A nomeação de Benedito como interventor de Mi-
nas teria sido estratégia do Getúlio para...

OSCAR CORRÊA - Parte do plano para formar uma li-
derança nova, que pudesse se opor a Antônio Carlos. E a
prova disso é que logo em seguida veio a retirada do Abílio
Machado", que era presidente da Assembléia e era
carlista. O Benedito tirou de lá o Abílio Machado e pôs o
Dorinato de Oliveira Lima".

O Dorinato era muito amigo nosso. Embora não fosse de
Itaúna (acho que era de Sete Lagoas), foi como médico
para lá. Era uma figura muito simpática. A especialidade
dele era bócio, papo: começou a vida tirando papo. Re-
cebia do paciente a quantia que este pudesse pagar: um
dava 50; outro, 10; outro, 20. Outros ainda davam um
porco, uma dúzia de galinhas, duas dúzias de ovos. Com
isso, ele fez até um bom pecúlio. E se candidatou a depu-
tado - ele tinha muito prestígio, atendia a todo mundo,
era um bom médico. Era um homem inteligente e se ele-
geu deputado. E o Benedito o indicou para presidente da
Assembléia. Ele derrotou o Abílio Machado. Isso deve
ter sido em 1936-37. Foi quando o Getúlio preparou o
golpe.

Nessa hora, houve também a escolha do Pedro Aleixo
para presidente da Câmara Federal. O Pedro não fez nada
de mais. Ele é acusado em relação à substituição do An-
tônio Carlos. Mas não podia recusar. Até cheguei a fazer,
posteriormente, um discurso na Assembléia em defesa
do Pedro Aleixo. Ele era jovem, tinha sido muito bem
votado, e o problema foi posto da seguinte maneira: ou
ele aceitava ser o substituto do Antônio Carlos ou se es-
colheria outro, de outra bancada. Então, entre escolher
outro e ser adotado um da bancada mineira, Pedro achou
que ainda era melhor que fosse um mineiro o presidente
da Câmara dos Deputados. Daí em diante, passou a pesar
sobre ele a pecha de que teria traído o Antônio Carlos.
Ele não o traiu.
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SB - Essa estratégia de Getúlio de retirar o apoio a Antô-
nio Carlos para a presidência da Câmara e colocar Pedro
Aleixo já foi uma preparação para o golpe?

OSCAR CORRÊA - Ah, foi. O Antônio Carlos, naquela
época, era o único nome nacional que se poderia opor ao
Getúlio. Era de família tradicional, um Andrada, nome de
prestígio, homem inteligente, esperto, matreiro, a fina flor
da sabedoria. A maioria das boas anedotas políticas que
circulam em Minas Gerais eram do Antônio Carlos, de-
pois passaram para o Alkmin. O Alkmin era também es-
perto, matreiro, inteligente, vivo.

SB - O senhor podia contar algumas do Antônio Carlos
para nós?

OSCAR CORRÊA - A primeira delas é conhecida. O An-
tônio Carlos vira para o sujeito e pergunta: "Como vai
seu pai?" "Meu pai morreu, presidente". "Morreu pra
você, filho ingrato". Essa é uma do Antônio Carlos que
todo mundo atribui ao Alkmin. O Antônio Carlos era um
homem simpático. Ele passava numa roda em que o pes-
soal estava falando mal dele, parava, cumprimentava um
por um, e, quando saía, estava todo mundo falando bem
dele. Ele era um gent/eman, um cavalheiro. Quando um
orador estava na tribuna fazendo um discurso e o tempo
estava se esgotando, ele, como presidente da Câmara,
dizia: "Previno o eminente orador de que o inimigo, o
tempo, o inimigo, o tempo..." E havia outros que queri-
am acabar o discurso e não havia jeito, e ele então dizia:
"Previno o ilustre orador de que o amigo, o tempo, o
amigo, o tempo..." [risos]

1-IA - O senhor falou da intenção de Getúlio de tirar das
mãos de Antônio Carlos o comando político de Minas.
Mas por que o Benedito, e não outra pessoa?
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nomeou licüidantc - parece-me - do Banco Alemão. O
Virgílio mandou-lhe uma carta dizendo que aceitava a no-
meação para servir ao Brasil e não ao governo dele. Não
receberia um tostão e afirmava que era contra o Getúlio e
trabalharia contra ele. Quanto às outras lideranças, Alkmin
ainda não valia nada, Pedro Aleixo estava começando, como
o próprio Benedito, e os demais eram já velhos ou incapa-
zes de reagir. Quanto a alguns deles, o Getúlio se preparou
para mandá-los para o exílio, como de fato os mandou.

SB - É o caso de Bernardes...

OSCAR CORRÊA - O Bernardes, o Otávio Mangabeira
e todo o pessoal que tinha sido do Júlio Prestes. Resulta-
do: em Minas Gerais não havia nenhuma liderança. Ha-
via o Meio Viana", que não era uma liderança política
popular. A liderança política popular em Minas era o An-
tônio Carlos. Depois dele é que vinham os outros, a uma
longa distância. O Getúlio entregou ao Benedito o es-
quema de poder para ele agir. Em Itaúna, o Benedito ti-
rou um homem que o tinha servido antes, que era amigo
dele, o Artur Vilaça, para colocar em seu lugar o Lincoln
Nogueira Machado, exatamente para ter a certeza de
poder dizer ao Lincoln: "Oh, Lincoln, se você está aí, foi
porque quem o nomeou fui eu. Então você me obede-
ça". Estabeleceu-se um verdadeiro clima de controle.
Nesse momento, o Getúlio preparou, não digo o golpe,
mas o clima para o golpe.

HA - E os partidos dessa época, pós-Revolução de 30,
PRM e PP?

OSCAR CORRÊA - No PRM, era o Bernardes quem
mandava, era o senhor total e absoluto. Dominava a Co-
missão Executiva do partido, a Tarasca. No PP era o An-
tônio Carlos quem mandava, mas já começavam a surgir
no partido novos nomes. Já no PRM, o Bernardes impe-
diu o surgimento de novas lideranças, porque ele era auto-



ritário; um homem da maior dignidade pessoal, mas do
tipo centralista. O PRM ficou um pouco mais emperrado
exatamente por isso. Não tinha como alargar-se por cau-
sa do domínio do Bernardes, que exigia obediência cega.

SB - O senhor poderia fazer uma análise da Constituinte
Federal de 1934 e da Estadual de 1935?

OSCAR CORRÊA - Eu confesso que nunca me dei ao
trabalho de examinar profundamente a Constituição mi-
neira de 35. A Constituição Federal de 34 foi uma boa
Constituição, mas marcada por essa instabilidade do tem-
po. Teve a influência da Carta de Weimar, que era libe-
ral, e ainda sofreu a influência do nascimento dos nacio-
nalismos. Houve a rebelião comunista de 1935, depois
veio o integralismo, de Plínio Salgado. No plano interna-
cional, houve o surgimento do nacional-socialismo na Ale-
manha, do fascismo na Itália, do salazarismo em Portu-
gal. Então, essa Constituição já nasceu sob o signo da
contradição e acabou não durando, por isso.

Além do mais, foi uma Constituição liberal que elegeu,
logo na sessão inicial, por voto indireto da Assembléia,
Getúlio presidente, ditador em potencial. Então, Getúlio
começou a fazer uma Assembléia que ele procurava con-
trolar, em favor dos seus interesses. Os partidos ainda
eram instáveis, eram partidos estaduais. Alguns tinham
projeção nacional: o PRM, o PRP 23 , o Partido
Constitucionalista de São Paulo e o Partido Progressista
mineiro - PP. Tirando esses, os outros não tinham grande
expressão. Com isso, ficava mais fácil o controle. A Carta
de 34 não chegou a ser aplicada porque, votada em 1934, já
teve como conseqüência, logo em 1937, a sua revogação.

HA - O que o senhor poderia dizer sobre o integralismo
e a Aliança Nacional Libertadora, dois movimentos que
se opunham?
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OSCAR CORRÊA - Eu não era da Aliança Nacional
Libertadora, porque toda a vida fui liberal.

SB - A Aliança Nacional Libertadora era, inicialmente,
uma aliança liberal, não?

OSCAR CORRÊA - Aparentemente, mas de qualquer
maneira o Prestes é que era o cabeça e resolveu imbicar
para a esquerda. O Plínio Salgado também não me agra-
dava, porque nunca fui de direita. Costumo dizer que
detesto tanto a esquerda quanto a direita. Sou um ho-
mem tipicamente do centro. Procuro marchar pelo cen-
tro. Aliás, já era orientação que até a Bíblia dava:
"Caminhai pelo centro, olhai pelo centro, nada de esquer-
da ou direita" - a lição de Isaías. Sei apenas que em Itaúna
houve um movimento integralista bem forte, dirigido pelo
Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho.

1-IA - ioi prefeito também, não?

OSCAR CORRÊA - Foi. Havia em Itaúna uns camisas-
verdes que, de vez em quando, faziam caminhadas, etc.
Lá em casa, porém, meu pai nunca tolerou esse tipo de
atuação: nem de comunista, nem de integralista.

HA - Em Minas, quem tinha mais expressão: o comunis-
mo ou o integralismo?

OSCAR CORRÊA - A expressão maior, embora peque-
na, era integralista. Houve época em que muita gente
estava mais ou menos inclinada a seguir o Plínio Salgado,
que era um excelente expositor. Vou contar um episódio
a respeito disso. Foi em mil novecentos e sessenta e pou-
cos. Eu exercia, se não me engano, o meu último manda-
to na Câmara Federal, quando, na comemoração do dia
da Batalha do Riachuelo, o presidente da Câmara deu a
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palavra ao Plínio Salgado para falar sobre o assunto. Aqui
entre nós, o que que você vai falar sobre a Batalha do
Riachuelo hoje, a não ser que houve a Batalha do
Riachuelo? O Plínio começou a falar aquilo que os livros
contam, e todo mundo estava absolutamente desinteres-
sado, quanto mais que ele não era um orador
entusiasmante. A voz não ajudava, nem o físico. Não era
um Joaquim Nabuco, nem tampouco um Apolo. [risos]
Não tinha a eloqüência do Carlos Lacerda ou do Pedro
Aleixo, por exemplo. Ao fim de 10 minutos, o pessoal
parou; aos 15 minutos, estava todo mundo prestando aten-
ção; aos 20 minutos, havia um absoluto silêncio. Ele fa-
lou uns 40 minutos sobre a Batalha do Riachuelo e saiu
debaixo de uma ovação, a Câmara de pé. Digo isso para
homenagear Plínio Salgado, a quem eu nunca segui. Era
um expositor excelente, a mesma coisa de Hitler na Ale-
manha. E prometia um Brasil livre, grande, poderoso.

SB - Havia também a questão mundial...

OSCAR CORRÊA - Exatamente, havia naquela época
todo um sistema mundial: Hitler, Mussolini, Salazar, o
Japão...

HA - Quais as principais figuras do integralismo em Mi-
nas de quem o senhor se lembra?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro mais. Na época
do Olegário Maciel chegou a haver desfile de integralistas.
O Francisco Campos 24 andou querendo ser integralista,
mas depois... Ele era muito inteligente, era o "Chico Ci-
ência".

HA - O senhor tem alguma notícia de como foi a revolta
comunista de 1935?
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OSCAR CORRÊA -A notícia que tenho é a de que ataca-
ram o Palácio" e houve reação. Naquela época, eviden-
temente, fiquei com o Getúlio, achando que aquilo era
um absurdo: atacar o presidente da República no Palá-
cio... Comunista, para mim, não comia criancinha, mas eu
não gostava. /risos] Nesse tempo eu ainda não conhecia
o Ziller.

2C A P Í T U L 

HA - O senhor freqüentou o curso pré-jurídico por volta
de 1937-38. Onde foi esse curso?

OSCAR CORRÊA - Era na Faculdade. Foi a melhor coisa
que houve neste país, e não devia ter acabado. Em vez
de fazer um curso científico, que não tem nada a ver com
Direito, a pessoa entrava num curso em que estudava dis-
ciplinas que eram, de certa maneira, uma preparação para
o curso de Direito. Os professores eram muito bons. Ha-
via o Mário Casasanta 27 , o Pedro Mata Machado" e o
Orlando Carvalho 29 , que dava aula de Psicologia e Lógica.

Nós tínhamos uma Hora Literária. Um dia, nessa Hora, o
Levi Freire e Silva, irmão do Geraldo Freire 311 e que foi
speaker da Rádio Inconfidência, fez um discurso em tom
de blague: "Meus caros colegas, desejaria ter a eloqüên-
cia de um Cícero ou de um Rui Barbosa" - com aquele
estilo que se usava muito no interior, mas em tom de go-
zação. Orlando Carvalho, que fazia a crítica aos discur-
sos, elogiou-o dizendo apenas que não concordava que
ele pusesse o Rui no mesmo nível de Cícero. E eu, que
toda a vida fui ruísta fanático, escrevi uma resposta vio-
lenta ao Orlando Carvalho e fui para a tribuna da Hora
Literária disposto a brigar com ele. Era um discurso de-
fendendo Rui, dizendo que ele era o maior orador, o mai-
or sujeito do mundo, etc. Quando acabei, o Orlando disse
que eu não tinha entendido o que ele havia falado. O
Orlando, homem inteligente, da melhor categoria, me
felicitou pelo discurso, e continuamos amigos. Eu, cada
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vez mais admirando o Orlando. Isso é para dizer que o
curso jurídico era muito bom.

No curso jurídico, fazíamos vestibular para entrar para a
Faculdade. O vestibular era uma coisa interessantíssima.
Tinha, por exemplo, História Natural, Latim, Literatura
Brasileira, Portuguesa e Francesa. Quando cheguei para
fazer o concurso de Latim, o sistema era o seguinte: um
ficava lendo, estudando o texto, enquanto outro fazia o
exame. Eu comecei a ler o meu texto, que era um trecho
das Catilinárias, de Cícero, que eu tinha decorado. Eu
estava lendo e pensei: vão me perguntar sobre esse ver-
bo aqui, videre. Na minha ignorância, eu não sabia se a
pronúncia era vídere ou videre. Na hora, também estava
fazendo o exame o Francisco Teodoro da Silva, de Pará
de Minas, muito boa figura e dos melhores alunos da tur-
ma. Mais tarde foi professor de uma cátedra da Faculda-
de de Arquitetura e Urbanismo. Era um bom latinista, e o
examinador perguntou: "Qual é esse verbo? E videre...
videre..." Eu, que estava do outro lado, ouvi. A banca era
formada pelos professores Rodolfo Jacó, Cândido Naves'
e Antônio Aleixo. Um dos membros da banca tinha dito
ao Teodoro: "Pelo modo como o senhor leu, eu vi que o
senhor sabe latim". Pensei: "Ele vai se enganar é comi-
go". Eu li o texto da maneira mais perfeita possível,
escandindo as sílabas finais: "Decrevit quandam Senatus
Consul Lucio Opimio..." Quando acabei de ler, ele disse:
"Muito bem, traduza". E eu: "Decretou outrora o Sena-
do que o Cônsul Lúcio Opímio..." Ele disse: "Calma,
devagar". Eu disse: "Devagar como, professor? O senhor
quer que eu retire do Cícero precisamente a eloqüência,
que é a grande qualidade dele?" [risos] Ele falou para
mim: "O senhor é muito engraçado para fazer exame".
Respondi: "O senhor não viu nada. O senhor vai ver muito
mais daqui a pouco". "Vou só lhe fazer uma pergunta: e
esse verbo?" E eu: "videre". Ele: "Pode ir embora". As-
sim, tapeei a banca. [risos]

O meu concurso de Literatura foi com o Orozimbo
Nonato32 . Era um homem de cultura excepcional, um dos
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maiores humanistas do Brasil, sabia latim, grego, portu-
guês - o português dele era impecável, talvez até um
pouco clássico demais. Grande ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, desembargador do Tribunal de Minas. Caiu
para mim Cícero e Paul Claudel, um de literatura clássica
e um de literatura francesa. Eu comecei: "Cícero foi na
literatura romana o que Rui foi na brasileira". Eu sabia
que ele era ruísta doente. [risos] Aí, ele: "Mas o senhor
acha que Rui pode ser comparado a Cícero?" Eu disse:
"Com vantagem, porque Rui levava sobre Cícero a van-
tagem da dignidade pessoal, pois Rui era impecável..."
"Muito bem, isso mesmo". Aí ele fez o resto do concurso
para mim, e eu passei muito bem. Contei isso para fazer
UM pouco de blague aqui, mas o concurso era para valer
mesmo, apertado.

HA - Havia uma seleção para o curso pré-jurídico?

OSCAR CORRÊA - Não. O sujeito entrava para o pré-
jurídico, fazia o curso em dois anos e depois o vestibular
para a Faculdade de Direito.

HA - Colegas?

OSCAR CORRÊA - Tenho o Paulo Neves. Os colegas
são da melhor categoria. A turma de 43 é das melhores
turmas da Faculdade de Direito de Minas Gerais, se não
for das faculdades de Direito do Brasil. Paulo Neves de
Carvalho, Antônio Nazareno Alves, Armando Rolemberg,
Carlos Castelo Branco, Wilson Castelo Branco 33 , José
Calazans Filho... Eu teria que citar todo o pessoal da turma.

SB - Professores?

OSCAR CORRÊA - Os professores eram muito bons.
Havia o Mário Casasanta, de Direito Constitucional; o
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Orlando Carvalho, que deu aula para nós no pré-jurídico;
o Carlos Campos 34 , que lecionava Filosofia do Direito...

O Carlos Campos, que possuía um pensamento original,
talvez seja um dos melhores filósofos brasileiros contem-
porâneos. Mas tinha uma elocução tarda: pensava muito
mais depressa do que falava. Então, o que acontecia era
que o pessoal tinha dificuldade de entendê-lo. Eu conse-
gui no momento em que descobri o seu processo de raci-
ocínio. Ele pensava, falava uma frase, fazia uma série de
associações de idéias e, ao invés de fazer essas associa-
ções falando, enunciava a conclusão. Resultado: quem
não fizesse uma associação parecida não chegava à con-
clusão dele. Então, na sala de aula, eu pregava o olho
nele. Ele falava uma frase, e eu começava a ver aonde é
que esse fio ia dar. Quando ele chegava à conclusão, eu
formulava um raciocínio qualquer para juntar os dois. Era
um grande professor.

Havia o Mata Machado, o Vilas Boas 35 - o Ministro Vilas
Boas -, o Amílcar de Castro 31 , que eram professores ex-
cepcionais, o Lincoln Pra tes 37 , o Francisco Brant 38 - o
velho Chico Brant, que foi o nosso paraninfo. Nicola
Falabelia e eu, quando fizemos 25 anos de formados,
publicamos um volumezinho - De Beca, Borla e Capelo -
com todos os perfis em verso. Eu fiz o perfil de todos os
professores e de mais alguns alunos. E ele fez dos alunos.
Eu fiz de Alberto Deodato 39 , Amílcar de Castro, Arduíno
Bolivar 40 , que era professor de Latim, Artur Versiani
Velos041 , professor de Filosofia e grande filósofo.

O Bilac Pinto 42 foi nosso professor de Finanças no se-
gundo ano; Cândido Naves, de Processo; Célio Goiatá,
de Prática de Direito do Trabalho; Eduardo Afonso Mo-
rais, professor do pré-jurídico; Ildefonso Mascarenhas43;
João Afonso Moreira, professor de Higiene; Magalhães
Drummond 44 , de Direito Penal e de Economia (foi um
grande professor, tanto que a minha tese de concurso de
Economia foi dedicada a ele). O Mata Machado foi sena-
dor. O Moacir Brant 45 , professor de Economia. Odilon
Andrade, de Direito Administrativo; Oscar Mendes, de
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Sociologia; Pinto Antunes, um paulista, foi professor de
Direito do Trabalho, muito bom; Rodolfo Jacó, de Fran-
cês e depois de Processual; Sílvio Cunha, de Biologia;
Tancredo Martins, de Literatura; Tito Fulgêncio4 ', uma
das maiores figuras do Direito Civil; Vale Ferreira, tam-
bém grande professor; Washington Pires 47 , que foi minis-
tro da Educação...

HA - Por que o senhor fez opção pelo Direito?

OSCAR CORRÊA - Não podia sair outra coisa. Nasci
para ser advogado. Meu pai me fez advogado desde o dia
em que nasci. Ele me estimulou para a oratória, para ler
tudo, para participar de debates e da política da vida pú-
blica, incutindo em mim o espírito da defesa do Direito,
da Justiça.

SB - O senhor foi o filho escolhido para isso?

OSCAR CORRÊA - Não digo que tenha sido o filho es-
colhido, mas talvez fosse o desejo dele. O Paulo, meu
irmão, é um dos sujeitos mais inteligentes que conheço.
O Zé era um excelente advogado. As vezes, eu chegava
perto dele e dizia: "Oh, Zé, estou com um problema com-
plicado aqui na advocacia. E assim, assim e assim. O que
é que eu faço?" Ele dizia: "Faz assim". Em dez segun-
dos ele me dava uma solução em que eu estava pensando
há duas ou três horas. O Mário é professor catedrático e,
em Minas, nesse negócio de RH negativo, ele é o papa.
Minha irmã também era muito inteligente... Tenho a im-
pressão de que meu pai achou que eu podia ser o advoga-
do da família. Com oito anos eu lia discurso.

HA - Como o senhor avalia o seu desempenho como
aluno?



OSCAR CORRÊA - Meu desempenho no ginásio, até o
terceiro ano, foi sofrível. No quarto e no quinto ano, tive
bom desempenho. Os dois grandes alunos no ginásio eram
o Paulo Neves e o Nazareno. Eu ficava no sétimo ou
oitavo lugar. Na Faculdade, não: no primeiro e no segun -
do ano, fui um aluno bem razoável. Adoeci no segundo
ano, tive pleurisia. A partir do terceiro ano, fui bom alu-
no, e no quinto ano fui o melhor aluno da turma. Naquele
ano, ganhei todos os concursos em que me inscrevi. Foi
o ano em que meu pai morreu, 1943. Costumo dizer que
meu pai morreu e lá de cima falou: "Vai, meu filho, vai
ser direito na vida", em vez de ser gauche, como o
Drummond. [risos]

SB - E o ambiente acadêmico? O ambiente político no
meio acadêmico?

OSCAR CORRÊA - Nós tínhamos política na escola.
Quem pode falar melhor sobre isso é o Rondon Pachec048,
que foi meu colega de turma em 1943. Havia dois gru-
pos: um era o "partido autonomista", o outro eu acho que
era o "partido progressista", não me lembro bem. Havia
um lado que não digo que era ligado ao Benedito, mas
que era mais de linha moderada. Rondon era um dos líde-
res, ele e Abílio Machado 49 , uma espécie de aristocracia.
Enquanto do outro lado ficávamos o Armando Rolemberg,
o Carlos Castelo Branco, o Áureo Fulgêncio da Cunha,
que era de Jequitinhonha, e eu. Nós éramos da linha mais
rebelde, mais libertária. Quando houve a revolução de
3750, nós todos ficamos contra o Getúlio.

Há um episódio sobre o nosso professor de História,
Ildefonso Mascarenhas da Silva. O Ildefonso era irmão
do Geraldo Mascarenhas da Silva" , secretário particular
de Getúlio. Era um excelente professor. Tenho até hoje
os cadernos dele, onde eu registrava as notáveis aulas
que proferia. Não adotava livro, e como eu sempre es-
crevi muito depressa, quase como na estenografia, ano-
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tava-as. Um dia, ou poucos dias antes - acho que ele já
devia saber alguma coisa -, disse na sala que se alguém,
algum dia, atentasse contra a democracia no Brasil, ele
seria o primeiro a combatê-lo. Quarenta e oito horas ou
72 horas depois veio o golpe de 37. Eu recebi a notícia
subindo a Rua da Bahia, em frente ao Parque Royal, que
era logo acima do Othon Palace, depois da Livraria Itatiaia.
A aula era às cinco horas, passei na pensão do Sr. Vilela,
na Avenida João Pinheiro, 164, onde morava, e nos reu-
nimos antes. E resolvemos que, se o Ildefonso não man-
tivesse a palavra, iríamos questioná-lo. Fui incumbido de
testar. Ele chegou e começou a aula dizendo: "Consu-
mou-se contra este país o mais inominável atentado que
seria possível. O senhor Getúlio Vargas acaba de se fazer
ditador". E desceu o pau. Não precisa dizer que ele saiu
carregado.

Daí em diante nós começamos a provocar a polícia. A
gente fazia reuniões, a polícia dizia que não podia, mas a
gente fazia. A cavalaria vinha, a gente se escondia na
Faculdade. E começou aquele clima de meia rebelião.

SB - O senhor se referiu anteriormente à campanha do
Armando Sales, antes do golpe de 37...

OSCAR CORRÊA - Lá em casa, éramos do Armando
Sales, contra o José Américo de Almeida, que era apoia-
do por Benedito. O Benedito foi um dos lançadores da
candidatura do José Américo. Ficamos com o Armando
Sales e lutamos por ele. Aí eu já fiz comício. Lembro-me
do comício da Praça da Estação, em 1937. Foi uma das
coisas mais bonitas que eu já vi. O Antônio Carlos de um
lado, o Armando Sales no centro (com a sua testa larga),
e o Artur Bernardes. Os três no palanque, foi um espetá-
culo lindo. Cem mil pessoas, sem precisar de showmício,
sem ninguém convocar nem pagar passagem de ônibus
ou de bonde para ninguém. Naquele tempo nós saíamos
no meio da rua, pegávamos uma caminhonete com alto-
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falante e dizíamos: "Vamos ter um comício hoje na esqui-
na da Sinuca, às oito horas da noite". Pronto: 20 mil pes-
soas à noite.

Todos nós tomamos um bruto choque com o golpe do
Getúlio. A campanha estava bem, e achávamos que ía-
mos ganhar a eleição. O José Américo também falava que
ia ganhar, é claro. Nós gozávamos muito o José Américo
com aquele negócio de dizer que sabia onde estava o
dinheiro. Foi uma grande figura, e hoje ocupo a cadeira
que o tem por patrono na Academia Brasileira de Litera-
tura - não é a de Letras não. E fiz um estudo sobre ele,
que depois incluí no meu livro Vultos e Retratos. Eu me
lembro perfeitamente dos comícios do Armando Sales.
Eram muito melhores do que os do José Américo. Os ora-
dores do nosso lado eram muito melhores, e ia muito mais
gente, exatamente o que aconteceu depois com o Briga-
deiro e o Dutra, quando nós também tínhamos comícios
muito melhores e perdemos a eleição. Aí o Getúlio deu o
golpe.

HA - Como foi a repercussão do golpe em Belo Horizonte?

OSCAR CORRÊA - Aqui entre nós, a repercussão ficou
muito dividida. E aquela história do toureiro... O toureiro
entra na arena, toureia muito mal, é ferido, mas chega a
perguntar: "E las opiniones?" Aí vira um sujeito e diz: "Ah,
las opiniones estón mui divididas. una mitad stà contra ti e la
otra contra tu madre". [risos] Em Belo Horizonte, em 1937,
muita gente foi a favor do golpe. Eu me lembro perfeita-
mente de pessoas que achavam que, de fato, o Congres-
so não estava valendo nada (aquela velha história), que o
Brasil precisava de poder forte mesmo, que o Getúlio pre-
cisava botar esse pessoal para trabalhar, porque não era
possível continuar daquele jeito. Outros, não muitos, apoi-
avam o golpe por interesse, obviamente. Apoiavam o
Benedito, apoiavam o Getúlio, porque achavam que o
Benedito ia mandar, como de fato, quando foi governa-
dor", ele mandou muito tempo e mandou bem.
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Mandou e desmandou, como no caso de ltaúna, porque
foi exatamente em 1938 que ele desoficializou a Escola
Normal. Ele fez uma razia na política mineira: tirou todos
os que estavam do lado dele e colocou os que eram ad-
versários. Fez exatamente o contrário do que qualquer
pessoa faria. Até hoje não entendo bem por que ele fez
isso. Mas com isso conseguiu chamar muita gente que
passou a apoiá-lo. Há sempre gente que é contra o parla-
mento, que acha que deputado é vagabundo. Quem não
entende o papel, o trabalho e a ação do parlamento acha
isso.

Acredito que em Minas a maior parte da população ficou
contra o Getúlio porque o Benedito não gozava de bom
nome. Havia anedotas sobre o Benedito, sua fama não
era boa. E ele não estava fazendo um governo que mere-
cesse encômios. Assim, acredito que ele não tenha au-
mentado a força política do Getúlio.

SB - Quais os reflexos do Estado Novo na política cm
Iraúna?

OSCAR CORRÊA - O Artur Contagem Vilaça e o Dr.
Dano, donos da política de Itaúna, foram alijados pelo
Benedito, que nomeou prefeito municipal, prefeito
interventor, o Lincoln Nogueira Machado, que era o nos-
so adversário. Então, meu pai ficou contra o Lincoln, apoi-
ando o Artur Vilaça. Nós passamos a ser oposição em
Itaúna.

HA - Voltando à Faculdade de Direito, no final do curso
o senhor presidiu alguns centros de estudos e mesmo o
Centro Acadêmico, não?

OSCAR CORRÊA - No nosso tempo havia na Faculda-
de o Centro Acadêmico Afonso Pena, o Clube de Estu-
dos Jurídicos, o Centro Acadêmico Castro Alves, o Cen-
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tro de Estudos Justino Mendes. Pelo menos esses qua-
tro. No último ano, presidi os quatro. O ano de 1943 para
mim foi fantástico. Todo ano, o Clube de Estudos Jurídi-
cos promovia um concurso de oratória. Concorriam os alu-
nos do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto anos.
Depois os finalistas dessas turmas disputavam o primeiro
lugar da Faculdade. O Centro Acadêmico Afonso Pena
promovia concurso de monografias de Direito, o Centro
Acadêmico Castro Alves promovia concursos de
monografia de Literatura. O Centro de Estudos Justino
Mendes era dedicado a estudos em geral.

J ustino Mendes foi um padre mineiro que teve muito pres-
tígio em nosso Estado, naquela época. Alguns de seus
alunos, que eram também seus amigos, criaram o Centro
de Estudos Justino Mendes. O presidente dizia: "Hoje
vamos falar sobre a internacionalização da Amazônia. O
Oscar vai começar o debate". Você tinha que falar, de
improviso, alguma coisa sobre o tema que fosse dado.
Com isso, se criava uma capacidade de elaboração e im-
provisação, que era um exercício muito bom. E todo
mundo vinha na seqüência: o segundo, o terceiro, o quar-
to. Além disso, havia defesa de tese para entrar para o
Centro.

No primeiro ano de Direito, disputei o concurso de ora-
tória que era promovido pelo Clube de Estudos Jurídi-
cos, com um discurso sobre o tema Raça e Civilização.
Com grande decepção minha - foi uma das maiores de-
cepções da minha vida -, fiquei em segundo lugar. Em
primeiro lugar ficou o Paulo Apgaua Paulo Guilherme,
que fez um excelente discurso, de fundo, mas como ora-
dor modéstia à parte, eu me saí muito melhor. Creio, sem
falsa modéstia, que era mais orador do que ele, e o meu
discurso estava bom. Mas ele, toda a vida, foi um amigo
fraternal, de modo que assimilei bem a derrota. Em se-
guida abriu-se o concurso de monografia sobre o tema É
o advogado uma necessidade comum a todos os sistemas polí-
tico-econômicos? Fiz uma tese de mais de cem páginas,

53



analisando país por país, inclusive a União Soviética. Ga-
nhei o terceiro lugar. No ano seguinte, disputei o concur-
so de monografias - fiquei um pouco escaldado com o de
oratória - com um estudo cujo título era A Essência do
Pan-americanismo. Escrevi um trabalho de 170 páginas,
que tenho vontade de publicar. Acho que é a melhor aná-
lise do pan-americanismo já feita no Brasil. Analisei item
por item o texto da Doutrina Monroe, trabalho de
beneditino, de erudição. Ganhei o segundo lugar.

No outro ano o Centro Acadêmico Castro Alves promo-
veu um concurso sobre A Contribuição do Movimento Mo-
dernista à Literatura Brasileira. Foi uma provocação. Eu
estava no quarto do Rolemberg e do Carlos Castelo Bran-
co, e ainda estava lá o Wilson Castelo Branco - três exce-
lentes literatos, principalmente o Wilson e o Carlos. Eles
disseram: "Por que você não entra nesse concurso de li-
teratura? O problema é que você não entende nada de
Modernismo". Respondi: "Não entendo nada, mas estu-
do isso aí em uma semana e ganho esse concurso". Eles
retrucaram, provocadoramente: "Não ganha nada". En-
tão saí, estudei, comprei livros e ganhei o concurso de
monografias, com esse estudo. E aí veio o concurso de
oratória para representante de Minas no centenário do
Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1943. Inscre-
vi-me no concurso da Faculdade para se escolher o
seu representante no concurso nacional. Ganhei o pri-
meiro lugar.

SB - Esse foi o concurso cujo tema era Conceito de Li-
berdade?

OSCAR CORRÊA - Não. O Instituto dos Advogados pro-
moveu dois concursos: um de monografia, um de orató-
ria. O de monografia era sobre A Guerra e seus Reflexos no
Campo do Direito. Eu me inscrevi e ganhei o primeiro lu-
gar. Sabe quem ganhou o segundo? Zilá Correia de Araú-
jo. Sabe quem ganhou o terceiro? Lígia Fagundes Teles.
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Eu já estava inscrito no concurso de oratória da Faculda-
de quando ganhei o nacional de monografias. Aconse-
lharam-me a desistir. Disseram: "Se você perde o de ora-
tória, você tira o brilho do outro". Pensei: "Mas, se eu
ganhar o de oratória, eu fico com o brilho dos dois lados,
dobrado". Pois ganhei o concurso de oratória em Minas e
vim para o Rio de Janeiro disputar a etapa nacional. Aqui
o tema era O Conceito de Liberdade no Estado Moderno. Na
hora de escrever o discurso, saí procurando bibliografia
sobre o assunto. Havia um italiano - Brunialti... L  legge e
Ia Iibertà neio Stato Moderno. Recorri ao Mílton Campos e
disse-lhe: "Dr. Mílton, eu queria que o senhor me ajudas-
se, algum livro..." Ele respondeu: "Oscar, eu tenho um
que chegou agora da Inglaterra. Você lê em inglês?" E
eu: "Mais ou menos". Era um livro do Harold Laski -
Liberfy in the Modern State. Ele me deu o livro, eu escrevi
o discurso e depois fui mostrá-lo ao Dr. Mílton. Ele opi-
nou: "Oscar, se você proferir esse discurso, você ganha o
concurso". Eu falei: "Vou falar porque vou decorar".
Naquele tempo os discursos eram decorados. O certo é
que eu vim para o Rio de Janeiro e ganhei o concurso de
monografia e o de oratória também.

Foi muito engraçado. Esse é um dos momentos de glória
da minha vida. Quando falaram: "Primeiro lugar no con-
curso de monografias - Oscar Dias Corrêa, da Faculdade
de Direito de Minas Gerais" (não havia a Universidade
Federal), eu me levantei e recebi o prêmio. Depois anun-
ciaram: "Primeiro lugar no concurso nacional de oratória
- Oscar Dias Corrêa, da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Minas Gerais". "E o mesmo?" Foi aquela ova-
ção. Depois, fui devolver o livro ao Dr. Mílton. Ele então
colocou no livro a seguinte dedicatória: "Ao jovem cole-
ga Oscar Corrêa". Foi uma grande alegria quando, outro
dia, descobri esse livro, que estava perdido.

Essa experiência foi a melhor coisa da minha vida: aprendi
a fazer tese. Ganhei o concurso para a cátedra em Belo Ho-
rizonte e para a cátedra no Rio de Janeiro porque aprendi a
fazer tese. E digo mais, desculpe a falta de modéstia: se
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você me der o tema hoje, a bibliografia e o papel para es-
crever, daqui a um mês lhe dou a tese que você quiser, em
boas condições. Por quê? Porque aprendi a ler, a criar, a tirar
da leitura idéias originais, o que é importante. Eu me espe-
cializei em fazer tese. Fiz tese de concurso a vida inteira.

HA - Como era a organização dos Centros e do Clube?

OSCAR CORRÊA - Não tinha organização. O presiden-
te, o secretário e mais três ou quatro pessoas faziam tudo
e davam notícia no jornal. Todo dia, por exemplo, em
que havia sessão no Centro Acadêmico Justino Mendes,
saía no dia seguinte no jorna!: "Ocorreu ontem movi-
mentada sessão do Centro Acadêmico Justino Men-
des. Estavam presentes inúmeros acadêmicos, estu-
dantes, universitários, etc. O senhor Fulano de Tal fa-
lou sobre..." Tinha-se a impressão de que havia cem
pessoas e que cinco tinham falado. Na verdade, havia
cinco pessoas, e as cinco tinham falado.

HA - Como era a escolha do presidente?

OSCAR CORRÊA - Era por eleição de todos os sócios.

HA - Havia problema com a censura?

OSCAR CORRÊA - Na escola não havia censura. Lá
dentro a gente fazia o que queria, havia liberdade. Quan-
do vim fazer o concurso aqui, o meu discurso sobre O
Conceito de Liberdade no Estado Moderno, no 1AB 53 , teve a
publicação proibida pelo D1P 54 . Aliás, foi muito engraça-
do. Comecei a fazer o discurso e, quando citei: "Brunialti,
no seu La legge e Ia libertà nelio Stato Moderno..." (meu
italiano era razoável), vi que um examinador olhou para o
outro como se dissesse: "Esse menino está com jeito
bom". Logo a seguir, completei: "E Harold Laski, no seu
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recente Liberly iii the Modern State..." Quando falei isso,
eles se entreolharam, e eu disse para mim mesmo: "Tá
ganho!" [risos] Aí fiquei mais animado, cheguei a dar um
murro na mesa, desci e assentei-me logo na primeira fi-
leira. Chegou então perto de mim um senhor e falou:
"Eu sou professor" - era o Professor Henrique Fontes,
diretor da Faculdade de Direito de Santa Catarina -; "para
mim não será surpresa se o senhor ganhar o concurso". E
ficou ao meu lado.

SB - Se não fosse a censura do DIP, o discurso seria pu-
blicado...

OSCAR CORRÊA - Ia ser publicado nos jornais e revis-
tas, porque o Instituto dos Advogados tinha projeção e
interesse em propagar os resultados do concurso, que foi
um dos pontos altos do combate ao Getúlio. Nessa oca-
sião, 1943, em que se reuniram todos os grandes advoga-
dos nacionais, já houve teses contestando o Getúlio, o
Estado Novo, etc. Em seguida viria o Manifesto dos Mi-
neiros. Logo que me formei, inscrevi-me no Instituto dos
Advogados, que era o centro de combate ao Getúlio.

HA - Voltando à vida em Belo Horizonte nesse período:
o local onde o senhor morava, o círculo de amizades...

OSCAR CORRÊA - A vida era tranqüila, andava-se a
pé, permanentemente. De noite, a gente passeava na
Avenida Afonso Pena. Havia o footing onde era a Oscar
Nicolai, o Cinema Glória, entre a Rua Tamoios e a Praça
Sete, do lado esquerdo de quem vai para a Rodoviária.
Baile era no Clube Belo Horizonte ou no Diretório Cen-
tral dos Estudantes. Entre nós havia, por exemplo, o Se-
bastião de Oliveira Sales, que foi o orador da turma. Era
um colega muito querido, muito inteligente e vivo, mui-
to bom orador e de boa cultura. As vezes subíamos a Rua
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da Bahia, conversando e discutindo no meio da rua. A
partir das nove, dez horas da noite, era um ou outro carro
que passava. Havia hora dançante, e saía um namorozinho,
mas tudo muito formal, sem conseqüências.

HA - O senhor trabalhou nesse período, de 1939 a 1943,
em Belo Horizonte?

OSCAR CORRÊA - Não. Meu pai nos dizia: "Quero que
vocês estudem. Eu trabalho, e vocês estudam". Ele flOS

sustentava com dificuldade. Em 1940, estive doente, com
uma infiltração tuberculosa. Tive que me internar no Sa-
natório Belo Horizonte, perto da Avenida do Contorno.
Fiquei lá dois ou três meses.

Nesse tempo, a Itália fascista queria fazer propaganda.
Então, a Casa de Itália ensinava italiano de graça: me
matriculei e aí travei contato com Dante Alighieri e com
a literatura italiana. Aliás, nem devia contar aqui o modo
como entrei para as aulas de italiano. Eu estava passando
em frente à Casa de Itália, na Rua Tamoios, onde depois
foi a Assembléia Legislativa, e havia na fila uma loura
muito bonita. Perguntei: "O que é isso aí?" "Isso é aula
de italiano". "E essa loura que está aí?" "Vai se matricu-
lar no curso". "Então, eu também vou". [risos] A profes-
sora era muito simpática, tinha uma voz muito doce, seu
nome era Teresa Bernini. Ela obrigava a gente a decorar.
Sei algumas centenas de versos, principalmente de Dante
e Leopardi. Nunca deixo de ter um Dante perto de mim.
Comprei as obras completas de Dante e as levei comigo,
quando fui para o sanatório. Li-as com auxílio de um
dicionariozinho vagabundo. Foi assim que aprendi italiano.

HA - Nesse período, quais foram as pessoas com quem o
senhor manteve laços de amizade por mais tempo?

OSCAR CORRÊA - Os colegas de faculdade são todos
meus amigos. Ainda agora um deles me mandou uns ver-
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sos, pedindo que eu faça o prefácio. Tenho relacionamen-
to com todos eles, fazemos festa pelo menos a cada perí-
odo de dois, três, cinco anos. Ainda agora fizemos uma
boa festa de 50 anos de formatura. Correspondo-me com
alguns deles. São todos muito amigos, muito cordiais. Prin-
cipalmente o Nazareno, o Paulo Neves, o Carlos Castelo
Branco, o Rolemberg, o Rondon, colegas da melhor qua-
lidade.

HA - Quantos filhos o senhor tem?

OSCAR CORRÊA - Dois: Oscar Dias Corrêa Júnior` e
a Angela, que casou com o Dr. Ricardo Fernandez Silva.
Então, ela é hoje Angela Corrêa Fernandez Silva. O
Ricardo é neto do Maestro Lorenzo Fernandez. Eles ca-
saram aqui, em setembro de 1972. O Oscar Júnior casou
com a Adriana, filha do Gilberto Faria 5 ', em Belo Hori-
zonte, em janeiro de 1973. Tenho sete netos: dois da
Angela e cinco do Oscar júnior.

FIA - Que avaliação o senhor faz da gestão Juscelino
Kubitschek, prefeito de Belo Horizonte, nomeado por Be-
nedito Valadares em 1940?

OSCAR CORRÊA - Nas minhas memórias, vou dedicar
um capítulo ao Juscelino. Pessoalmente, conhecia-o mui-
to pouco, mas o conheci bem como administrador. O meu
juízo é desfavorável. Acho que, como prefeito de Belo
Horizonte, ele não fez o que devia e fez o que não devia.
Sua administração foi sempre muito criticada por nós.
Como governador do Estado, ele talvez ainda tenha sido
pior. Preocupou-se muito mais com as obras de aparência
do que com a realidade. Sob o aspecto moral, o problema
dos lotes da D 3 Sara foi objeto de debates intensíssimos
na Assembléia.

SB - Que lotes?
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OSCAR CORRÊA - D a Sara tinha uns lotes, herdados
do pai, na Pampulha. Juscelino, quando prefeito, fez as
obras de saneamento, arruamento, etc., e vendeu caro os
lotes. Mais ainda: certa vez, colocou em leilão alguns lo-
tes, e alguns foram arrematados por D Sara, o que era e
é proibido por lei.

Quando o Américo Renné Giannetti 57 tomou posse, logo
depois do Juscelino, fomos ver os livros da Prefeitura, e
neles constava a arrematação dos lotes por D Sara, que
por sinal não havia assinado o termo de arrematação.
Então, o que o Giannetti mandou fazer, e eu assisti? Ris-
car com um traço de caneta o lugar onde D Sara deveria
ter assinado, com o que a arrematação se tornou nula.
Esse caso dos lotes, moralmente, não tem explicação.

Isso estou dizendo com conhecimento de causa. Aliás, o
que eu lhes disser a respeito do Juscelino, provo. No meu
arquivo só guardo matéria dele. Começamos a combater
o Juscelino na Assembléia Legislativa em 1947. Nós o
combatemos muito. Ele não foi bom prefeito, mas era
um homem simpático, bem falante e bom expositor.

Em 1950, elegeu-se governador, vencendo o Gabriel Pas-
sos". Ganhou em virtude da disputa que se estabeleceu
na UDN entre Pedro Aleixo e Magalhães Pinto59 , ambos
candidatos a candidato. E como os dois não chegaram a
um acordo, a UDN lançou o Gabriel Passos. Trabalhei
loucamente, encarniçadamente, pelo Gabriel, mas per-
demos a eleição.

HA - Em 1942 houve a construção do conjunto
arquitetônico da Pampulha. Teve muita repercussão a
polêmica com Dom Antônio Cabra V°?

OSCAR CORRÊA - Confesso que não me lembro bem.
Nessa época estava muito apertado com o curso de Di-
reito e só me preocupava com os grandes problemas na-
cionais, e não com essas briguinhas de Pampulha. Só me



lembrava da Parnpulha para ir lá beber, de vez em quan-
do, um bom vinho: a gente deixava de gastar durante um
mês [risos] e ia lá para beber uma garrafa de vinho. Havia
um vinho chamado Getúlio Vargas, um Casa da Calçada. A
vinícola portuguesa havia dado esse nome em homena-
gem a ele. Chegávamos lá, sentávamos a uma mesa e
dizíamos: "Vamos acabar com o Getúlio Vargas! Quantas
garrafas você tem?" "Temos seis". "Bota seis aqui". Aca-
bávamos com o Getúlio Vargas.

SB - Vamos falar sobre a repercussão dos movimentos
políticos na Faculdade de Direito, a reação à ditadura,
como aquela manifestação da UNE' de 1942 contra o
fascismo...

OSCAR CORRÊA - Nós participávamos de todas essas
manifestações. Acho que quem presidia a UNE em Mi-
nas, nessa época, era o Simão da Cunha". Vim a partici-
par de assembléia da UNE aqui no Rio em 1943. Parece
que nesse ano o presidente era o Luís Arrobas Martins.
Depois ele foi deputado por São Paulo. Eu era mais dis-
creto, nunca fui muito de baderna. Toda a vida fui muito
vinculado à disciplina.

HA - O que o senhor achava do movimento da UNE?

OSCAR CORRÊA - Eu achava que tinha muitas infiltra-
ções. Eu não gostava muito de ver o que até hoje existe:
o vedetismo de certos sujeitos. Como hoje se vê um
Lindberg Farias, vedete da UNE para ser candidato a
deputado federal pelo Rio de Janeiro, exclusivamente
para isso. Isso me chocava profundamente. Acho que é
tirar proveito pessoal de uma boa causa. Por isso nunca
participei muito ativamente. Mesmo nas disputas acadê-
micas locais, na Escola, apoiava os companheiros - o
Áureo, o Rolemberg, o Carlos Castelo Branco -, mas não
me candidatava, porque não gostava daquela disputa.
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O Getúlio mandava tranqüilamente uma
pessoa para a tortura. Acredito até que,

pessoa/mente, pudesse não mandar, mas os
sujeitos que o cercavam faziam isso,

pensando que lhe agradavam. O Pedro
Aleixo dizia muito bem: "Na ditadura

tenho medo não édo ditador,
édo guarda da esquina."
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Achava que estava na Faculdade para estudar, participar
dos debates, de tudo o que enriquecesse meu conheci-
mento, minha formação. Participava dos debates, mas não
tirava proveito político-eleitoral, ou outro, dessa pugna.

HA - O que o senhor diz sobre o recrutamento voluntá-
rio em 1943, na Segunda Guerra Mundial?

OSCAR CORRÊA - Em 1938 fui para o CPOR 3 fazer o
tiro de guerra. Foi em virtude do CPOR que, alimentan-
do-me mal, levantando-me de madrugada e estudando
até tarde, tive uma pleurisia em 1938 e uma infiltração
tuberculosa em 1940. Por isso, em 1938 fui obrigado a
trancar a minha matrícula no CPOR. Sou reservista de
terceira categoria. Nessa época o Abílio Machado Filho,
que era nosso colega de turma, já era tenente do CPOR
e chegou a se engajar na tropa. Não foi à guerra, mas
chegou a ser convocado.

HA - Quanto tempo o senhor ficou no CPOR?

OSCAR CORRÊA - Devo ter ficado de março a junho.
Foi quando descobri que estava com a pleurisia, primei-
ramente no pulmão esquerdo, depois também no direito.
Então fiquei dois ou três meses, talvez mais, cuidando da
pleurisia.

HA - E a repercussão da ida dos voluntários para a
guerra?

OSCAR CORRÊA - O pessoal achava natural. A gente,
quando é moço, enfrenta tudo com outro espírito. Hoje,
se chamassem um filho meu para ir à guerra, isso para
mim ia ser um trauma. Quando a gente é jovem, acha que
não vai acontecer nada. Depois que você se torna expe-
riente e já viu muita coisa, pensa em tudo o que pode
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acontecer e tem medo de que aconteça o pior. Quando
você é jovem, você fala com um amigo seu que vai para a
guerra: "Ah, Fulano, você vai para a guerra? Mata uma
meia dúzia de sujeitos e, já que vai para a França, apro-
veita e traz uma francesa para mim". frisos! O tom é esse.

HA - Qual foi a repercussão da Segunda Guerra na dita-
dura de Vargas?

OSCAR CORRÊA - Todos nós combatemos a ditadura.
O Getúlio estava francamente na linha do Eixo. Ele era
totalmente a favor da Alemanha e da Itália. Nisso a histó-
ria faz justiça a ele; no caso, justiça triste, mas justiça. Ele
era autenticamente caudilho, por isso praticou muitas vi-
olências. Por exemplo: todo mundo fala que a recente
ditadura militar aposentou três ministros do Supremo, mas
ninguém se lembra de que o Getúlio aposentou seis mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, pelo Decreto
19.711, de 18/02/1931: Ministros Godofredo Cunha,
Edmundo Muniz Barreto, Antônio C. Pires e Albuquerque.
Pedro Afonso Mibieli, Pedro dos Santos e Geminiano da
Franca; além de outros juízes, em outros decretos. O
Getúlio mandava tranqüilamente uma pessoa para a tor-
tura. Acredito até que, pessoalmente, pudesse não man-
dar, mas os sujeitos que o cercavam faziam isso, pensan-
do que lhe agradavam.

O Pedro Aleixo dizia muito bem: "Na ditadura tenho
medo não é do ditador, é do guarda da esquina. O ditador
manda o delegado estabelecer a ordem, e o delegado quer
servir ao ditador e..." O ditador talvez nem vá se preocu-
par com o sujeito que está em Minas Gerais. Mas o dele-
gado vai.

Nessa época éramos chamados à polícia, de vez em quan-
do, para depor. Eu me lembro de que uma vez fui lá de-
por com o célebre Delegado Orlando Moretzhon, terror
dos depoentes. Depois ele ficou meu amigo; aliás, ele
era tio de um colega nosso de turma, o João Pedro
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Moretzhon. Houve uma dessas nossas rebeliões de estu-
dantes, e ele me chamou para depor. Eu saí de casa, pe-
guei a escova de dentes, [risos] dez mil réis para pagar a
carceragem, e fui para lá.

HA - O senhor lembra a razão?

OSCAR CORRÊA - Correu a notícia de que estávamos
fundando um clube, o Clube do Rubi, que seria mais uma
organização rebelde.

HA - Sociedade secreta?

OSCAR CORRÊA - Sociedade secreta, etc. Ele me cha-
mou, mas confesso que não sabia de nada. E me disse:
"O que o senhor diz do Clube Rubi?" Eu disse: "Não sei
nada". "O que o senhor pensa?" "Eu penso que o gover-
no é um governo ditatorial, mas não sei nada do Clube
Rubi. Nunca me chamaram para participar dele. Pode ser
até que eu participe, se for chamado. Se for uma coisa
contra o governo, é capaz de eu participar". Era nesse
tom. A gente sabia que o negócio era para quebrar o pau,
então já quebrava o pau logo. Ele falou: "Pode ir embo-
ra. Não preciso tomar mais depoimento. Não adianta, esse
aí é louco..." /risos/ Muitos ficavam de um dia para ou-
tro, dois dias.

A ditadura teve graves reflexos, mas ninguém fala: muita
gente foi torturada, violentada. Acredito que o Getúlio,
pessoalmente, não tenha mandado. Ou melhor: ele não
mandou usar os meios, mandou chegar aos fins.

HA - Qual foi a atuação da Sociedade Amigos da Améri-
ca em Minas Gerais?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro da Sociedade, mas
não me lembro mais de sua atuação. Para falar a verdade,
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nunca fui muito desse negócio de participar de organiza-
ções sectárias. A única coisa de que participei foi União
Democrática Nacional. Só. Eu ia aos clubes, etc., partici-
pava do Centro Acadêmico, mas não era como esses su-
jeitos que "encarnam" e se tornam presidente de assem-
bléia, presidente de academia, que lêem ata, expedien-
te, carta, telegrama, tudo. Esse não é o meu tipo. Partici-
pei da União Democrática Nacional, aí sim, de unhas e
dentes. Pelo que me lembro, o General Manuel Rabelo
participava da Sociedade Amigos da América. Uma vez
fui a São Paulo, parece-me que com alguns membros da
Sociedade, e falei na estação, em cima de um caixote,
saudando o General Manuel Rabelo.

HA - O que o senhor tem a dizer sobre a resistência naci-
onal e a liderança de Virgílio de Melo Franco?

OSCAR CORRÊA - O Virgílio era um tipo completa-
mente diferente do Afonso Arinos'4 . Enquanto o Afonso
era conciliador, o Virgílio dizia que sacudia as árvores para
os outros colherem os frutos. Era homem de atuação dura,
firme, dinâmica, enquanto o Afonso era mais calmo, mais
tranqüilo. O Virgílio, por isso mesmo, tomou a frente da
Revolução 5 e também da campanha da UDN. Na verda-
de, ele era um dos chefes da rebelião contra o Getúlio.

SB - Ele liderou aqui, no Rio de janeiro, um movimento
a partir de 1939

OSCAR CORRÊA - Ele, o Luís Camilo de Oliveira Neto,
o Odilon Braga", o Dano de Almeida Magalhães". Em
Minas, os líderes eram o Mílton Campos, o Pedro Aleixo
e o Franzen de Lima. Daí foi que surgiu a idéia do Ma-
nifesto dos Mineiros, que não subscrevi porque era estu-
dante; nem havia como procurá-los. O Manifesto, que hoje
a gente acha que é flor de laranja, para o Getúlio repre-
sentou um golpe violento, uma bomba, porque, sem ele
saber, apareceu um grande número de grandes mineiros
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protestando contra o governo dele. Foi uma reação com
a qual ele não contava e que foi gerada sem que ele pu-
desse impedir. Daí a reação do Getúlio, perseguindo o
Magalhães Pinto, o Pedro Aleixo. O Magalhães foi tirado
do Banco da Lavoura; o Pedro Aleixo saiu do Banco Hi-
potecário; o Estêvão Pinto' 9 , do Banco Hipotecário; o
Cândido Naves, do Banco Comércio e Indústria; o Míl-
ton Campos, da Caixa Econômica, onde era advogado.
Todo mundo foi posto para fora.

SB - O senhor teve conhecimento prévio do Manifesto?

OSCAR CORRÊA - Não.

HA - Na época não circularam informações?

OSCAR CORRÊA - Não, não!

HA - Nem na Escola de Direito?

OSCAR CORRÊA - Não. Você pode verificar que ne-
nhum estudante assinou o Manifesto.

SB - E depois de divulgado?

OSCAR CORRÊA - Depois de divulgado, evidentemen-
te. Tenho até a impressão de que nós, estudantes, fize-
mos um abaixo-assinado apoiando.

SB - Quem redigiu o Manifesto?

OSCAR CORRÊA - A redação foi feita a muitas mãos.
Acho que a redação principal foi do Virgilinho, do Luís
Camilo, do Mílton, do Pedro e do Odilon Braga, que
morou aqui, neste prédio, no primeiro andar. Era um ex-
celente expositor e foi uma grande figura da vida pública
brasileira, hoje esquecido.
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SB - Qual foi o significado do Manifesto dos Mineiros?

OSCAR CORRÊA - Foi a prova de que estávamos vi-
vos. Todos nós vimos que a democracia estava viva. An-
tes achávamos que o Getúlio controlava tudo. A impres-
são que se tinha com o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda é que o Brasil era um mar de rosas para o Getú-
lio. Nos jornais, só saía notícia a favor dele, nenhuma con-
tra. Estavam impregnados de notícias sobre ele: Getúlio
Vargas vai a tal lugar, Getúlio Vargas cuspiu, Getúlio Vargas
espirrou, etc. A partir daí, nós tivemos a certeza de que
aquilo que pensávamos, isto é, que o Getúlio Vargas era
um ditador e, como tal, precisava ser posto para fora, era
compartilhado por muita gente, muito melhor do que nós.
Tínhamos notícia de que se estava tramando contra ele,
mas não sabíamos exatamente o que era.

HA - Como e quando o senhor tomou conhecimento do
texto?

OSCAR CORRÊA - Logo que o Manifesto foi publica-
do, encontrei-me com o Pedro Aleixo no Fórum, e ele
me deu o texto para ler. Algum tempo depois, o José
Américo deu uma entrevista contra o Getúlio, da qual
surgiu a UDN. Foi uma entrevista dada ao Carlos Lacerda
no Correio da Manhã. Nós estávamos naquele saguão do
Fórum, no Palácio da Justiça. O Pedro Aleixo me cha-
mou num canto e disse: "Oscar, eu queria que você lesse
isso aqui e assinasse". Era um texto de solidariedade com
o José Américo. Assinei e disse: "Dr. Pedro, vou assinar
porque o senhor deve ser um excelente companheiro de
cela". [risos]

HA - Essa publicação provocou reação da censura, não?

OSCAR CORRÊA - Exato.
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HA - Teve muita repercussão.

OSCAR CORRÊA - A entrevista do José Américo teve
uma grande repercussão e foi o sinal de alarme para o
Getúlio de que o rei estava nu. A partir daí, ele viu que as
coisas não estavam fáceis para ele. No episódio do Mani-
festo dos Mineiros, ele pensou que a vingança resolveria
o problema. Depois da entrevista do José Américo, viu
que o negócio era mais sério. E como rompimento de
barragem.

HA - A entrevista do José Américo foi um marco na der-
rubada da censura e da Lei de Imprensa, não?

OSCAR CORRÊA - Foi o rompimento das comportas
da ditadura. Foi por aí que a água começou a escoar e
arrombou os diques. O Getúlio teve uma surpresa quan-
do o seu amigo José Américo, que tinha sido seu ministro
da Viação em 1937 e depois voltou a sê-lo em 1955, deu
essa entrevista.

HA - Ele foi até candidato, a princípio...

OSCAR CORRÊA - Tinha sido o candidato apoiado pelo
Getúlio contra o Armando Sales Oliveira.

HA - O senhor se lembra do teor da entrevista?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro bem. Se não me
engano, ele dizia que o Brasil, em face da vitória das tro-
pas aliadas na Europa sobre as forças do Eixo, precisava
voltar também à democratização. Em síntese, era um gri-
to pela redemocratização do País. A essa entrevista se
seguiu a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes.
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HA - No dia 28 de fevereiro de 1945, uma semana de-
pois da entrevista do José Américo, o governo baixou ato
adicional à Constituição de 1937 que previa, no prazo de
três meses, a fixação e regulamentação de eleições e
modificava diversos artigos da Constituição. Esse ato foi
objeto de controvérsias. Os professores da Faculdade de
Direito da Universidade do Brasil tornaram público o
questionamento da legalidade jurídica desse ato adicio-
nal e defenderam a convocação de uma Assembléia Cons-
tituinte para recompor politicamente o Brasil. O senhor
se lembra se essa manifestação repercutiu em Minas?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Eu me lembro de
que o Getúlio, quando verificou que a causa estava per-
dida, procurou se assenhorear da situação. E o modo de
se assenhorear da situação era marcar eleições, que ele
acabaria controlando. Como quem diz: "Já que vai haver
uma democratização, vou controlá-la do jeito que quero.
Que seja comigo, que eu comande. Já que se rompeu o
dique, eu vou passar o meu barco para o lado de cá e vou
controlá-lo nas águas". Sei que houve reações porque,
evidentemente, isso era absolutamente inconstitucional.
A Constituição de 37 nunca chegou a vigorar. Ela previa
a existência de um órgão legislativo, que nunca foi cria-
do; previa várias medidas que não foram tomadas. O Ge-
túlio continuou sendo, ao mesmo tempo, o Legislativo e
o Executivo, e reagindo contra decisões do Judiciário,
que ele às vezes não descumpria, mas não cumpria, usan-
do a técnica que é tipicamente getulista. Ele nunca foi
um homem de enfrentar, de proclamar a violência. Pelo
contrário: "Só o amor constrói para a humanidade, para a
eternidade. A violência nada constrói. Nesse Primeiro de
Maio..." [risos] Ele pregava o amor, mas, sorrateiramen-
te, sub-repticiamente, fazia tudo o que queria, do jeito
como queria.

HA - E o Judiciário?
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OSCAR CORRÊA \o rflOíflCfltO em que flO havia
Legislativo e liberdade de imprensa, não acontecia nadL1
Ainda que o Judiciário reagisse, que algum juiz negassc
uma medida, o menos que acontecia era o fato não rei
publicidade. Se você mandasse, por exemplo, pôr uma
notícia no jornal: "O Juiz Fulano de Tal, outro dia, decre-
tou que o governo tem que pagar uma indenização por
danos morais a Fulano de Tal, que foi ofendido", essa
notícia não saía. A grande vantagem da liberdade de im-
prensa é precisamente que ela possibilita que se tenha
conhecimento das coisas. E quando mesmo ele teria de-
cretado esse ato adicional?

HA - Dia 28 de fevereiro de 1945.

OSCAR CORRÊA - "Lei Constitucional n° 9, de 28 de
fevereiro de 1945. Considerando que se criaram as con-
dições necessárias para que entre em funcionamento o
sistema dos órgãos representativos, previstos na Consti-
tuição..." Quer dizer, oito anos depois da Constituição de
1937, ele dizia que havia chegado a hora de o sistema
entrar em funcionamento. Conforme essa lei constitucio-
nal, vemos que "...o processo indireto para a eleição do
presidente da República e do parlamento não somente
retardaria a desejada complementação das instituições...",
"...um mandato outorgado...", "...considerando que a elei-
ção de um parlamento dotado de poderes especiais..."
Então, ela altera vários artigos. "Considerando as ten-
dências manifestadas da opinião pública brasileira, aten-
tamente consultadas pelo governo..." E Getúlio consul-
tou alguém alguma vez? [risos] Ele cita a administração
do Distrito Federal, e vem citando..., isto é, trata-se de
uma verdadeira emenda constitucional, alterando funda-
mentalmente a Constituição.

HA - A reação dos professores da Universidade do Brasil
ocorreu em razão de todas essas modificações da Cons-
tituição terem sido feitas por um ato adicional, não?
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OSCAR CORRÊA - Não me lembro bem, porque nessa
época estava em Minas Gerais. Depois que meu pai mor-
reu, em 1943, eu tinha que ajudar minha mãe. Meu irmão
estava doente também, minha irmã acabou falecendo, em
21 de maio de 1945, então passei a ser o sustentáculo da
família. Acompanhava muito mais as demandas que tinha
em andamento do que as disputas públicas.

SB - Lançada a candidatura do Brigadeiro, logo depois
Getúlio, através de Benedito Valadares, lança a candida-
tura de Dutra. Qual foi o significado desse fato? Como os
políticos ligados à redemocratização viram a candidatura
Dutra?

OSCAR CORRÊA - A continuação do Getúlio.

SB - Nenhum deles se sentiu ameaçado? Getúlio teria
lançado Dutra por achar que somente um militar poderia
concorrer com outro militar...

OSCAR CORRÊA - Não digo ameaçado. Sabíamos que
o Getúlio queria continuar no Dutra. Nós, mineiros, te-
mos uma experiência razoável: sabemos que quando o
presidente da República ou o governador do Estado são
eleitos, não há freio que os prenda a quem os elegeu.
Sabíamos perfeitamente que, o Dutra eleito, o presiden-
te da República seria o General Dutra. Como ele estava
comprometido com o Getúlio, pelo golpe de 37, deveria
participar do mesmo esquema e, para nós, era suspeito.
De qualquer maneira, para nós era lucro.

HA - Pelo menos, não seria mais o Getúlio...

OSCAR CORRÊA - Pelo menos isso. Achamos que es-
távamos livres dele definitivamente: não contávamos com
a sua volta depois.
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houve o movimento quL
cussões desse moviment

OSCAR cOI1ÊA. - A.	 ILIL,1 1

te contra o queremismo. Lembro que nos comícios q1:
fazíamos não encontrávamos ninguém lutando pelo Dutri.
Não havia nenhum movimento a favor dele. Mas bastava
reunirmos qualquer massa de povo para falar a favor do
Brigadeiro, e surgiam os queremistas em provocação.

Um exemplo: o José Bento Teixeira de Sales, o Sebasti-
ão de Oliveira Sales, que era meu colega de turma, e eu
fomos fazer um comício a favor do Brigadeiro no Horto
Florestal. Começamos o comício, e os queremistas che-
garam em número muito maior e começaram a vaiar e a
jogar bucha de laranja. Ao lado havia paralelepípedos.
Pensei comigo: enquanto eles estiverem jogando bucha
de laranja, está tudo muito bem. O diabo é se começarem
a jogar pedra. E aí provoquei: "Perdoai-lhes, Senhor, por-
que não sabem o que fazem". Levei uma vaia homérica.
E merecida.

Outra vez, fomos ao Bairro da Abadia. Foi a UDN toda.
O Francisco Mesquita, um gráfico que era muito amigo
nosso e morava no Abadia, fez um discurso provocando
um sujeito, um negro alto que estava do outro lado: "Eu
não sou desses que se vendem por dois mil cruzeiros".
Naquele tempo dois mil cruzeiros era algum dinheiro. E
o tal preto, que o meu amigo dizia que se tinha vendido,
sacou uma parabélum, e ele aí ficou um pouco temeroso,
em cima da mesa. Gritei, então: "Desce, que você tem
família". Ele desceu, e eu subi. E comecei: "Atira, cana-
lha! Atira, vendido!" [tisos] E claro que o sujeito não ati-
rou e acabou sendo desarmado. Ainda me lembro da cara
risonha do José Monteiro 70 , gozador da vida: "Isso, Os-
car. Mete o pau!" Ele estava embaixo, e eu estava em
cima da mesa. [risos]

Os queremistas eram uma grande força. Nós nunca espe-
rávamos que o Dutra ganhasse, porque em todos os co-
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O Benedito era sagaz, esperto, matreiro, sem
escrúpulo político, no sentido de que o que
lhe interessava era ganhar Isso, aliás, foi
uma norma pessedista. Com o objetivo de

ganhara política, faziam qualquer negócio.
Como governador, não fez absolutamente
nada. Mas conseguia governar na base de
pequenos golpinhos políticos, de polítiuz

local, regional, e com o prestígio que
desfrutava junto ao Getúlio,

a quem atendia.
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mícios a presença e os aplausos da UDN só eram con-
trastados por uma reação queremista, que não nos pare-
cia suficiente para nos derrotar. Mas é que a máquina não
chegou a ser desmontada.

HA - Quem chefiava os queremistas em Minas?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que eram che-
fiados pelo Ilacir Pereira Lima 71 , o Sinval Siqueira 72 , o
Arlindo Zanini73.

HA - Adeichi Zilier também?

OSCAR CORRÊA - Não, o Adelchi, não. Ele veio de-
pois, não é do meu tempo. Do meu tempo é o Armando.
Aí veio o "marmiteiro" do Hugo Borghi, que hoje é meu
amigo e acaba de publicar um livro de memórias no qual
conta como lançou essa idéia para derrotar o Brigadeiro,
dizendo que este não queria o voto dos marmiteiros. Gran-
de parte da população, àquela época, usava marmita. Não
havia vale-refeição. Então, houve uma reação violenta
do povo.

SB - O senhor acha que os querernistas tinham uma linha
ideológica?

OSCAR CORRÊA - Nenhuma. A linha ideológica deles
era voltar o Getúlio, o Getúlio todo-poderoso. Eles não
queriam saber do Dutra. A gente esperava até mesmo
que acabassem não apoiando o Dutra.

HA - Prestes, que foi anistiado nessa época, chegou a
apoiar esse movimento a favor de Getúlio?
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OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas tenho a im-
pressão de que ele andou apoiando os queremistas. Mas
não quero fazer essa afirmativa porque, para mim, o Pres-
tes foi sempre um homem de idéias que, para ele, eram
perfeitamente defensáveis, um homem coerente, embo-
ra politicamente eu nunca lhe tenha dado muita impor-
tância. Eu costumava dizer ao Armando Zilier: "A nossa
sorte é que você não é o chefe do Partido Comunista
Brasileiro". Para mim, o Prestes era politicamente burro,
use-se logo a palavra, e o Zilier, inteligentíssimo.

Quando perguntaram ao Prestes de que lado ele ficaria
se houvesse uma guerra do Brasil com a Rússia, respon-
deu: "Bem, eu ficaria com a Rússia". Fizeram a mesma
pergunta, em Belo Horizonte, ao Zilier, e ele disse: "Eu
não admito uma pergunta dessas. Eu sou, acima de tudo,
brasileiro. Fico com o Brasil". Então, você vê a diferen-
ça... O Prestes era um homem valente, que prestou gran-
de serviço à causa comunista, e acredito que fosse um
patriota. No fundo, não era bom político, e deu uma
mancada COífl() essa.

SB - Na época da União Democrática Brasileira, os co-
munistas estavam dando apoio...

OSCAR CORRÊA - Isso era na época do Armando Sales
Oliveira. A UDB 74 foi criada por ele. Mesmo na UDN,
quando eia foi criada, havia a ala da Esquerda Democrá-
tica, que era dirigida pelo Domingos Velasco, senador por
Goiás, uma excelente figura, homem sério, muito bom
sujeito e muito bom senador. Nessa esquerda estavam
elementos do melhor quilate. Depois, o Bernardes cis-
mou que o Partido Republicano, sendo muito anterior à
UDN, não podia nela se integrar, tinha de ser uma força
separada e autônoma.

SB - E a Esquerda Democrática?
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HA - como o senhoi via a rcaçao uL 1uia (ceii wu-
do se começou a perceber que Vargas no se manteria no
poder?

OSCAR CORRÊA - A verdade é que em Minas Gerais
não se tinha a segurança de que Vargas não se manteria
no poder. O Governador Benedito Valadares chegou a
convocar uma cadeia de rádio para falar no dia em que
houve a queda do Getúlio. Ele ia falar a favor do Getúlio.
Como as coisas viraram antes da hora, ele falou contra.
frisos] O Getúlio foi deposto - e nisso o Dutra colaborou
porque admitiu -, e o Benedito fez a declaração a favor
das forças que tomaram o governo e partiu para a
redemocratização.

SB - O senhor poderia traçar um perfil do Benedito
Valadares?

OSCAR CORRÊA - Posso, embora seja muito difícil. O
Benedito, na minha opinião, era um homem muito igno-
rante, mas profundamente inteligente, de inteligência ina-
ta. Se não o fosse, não teria sido governador de Minas
esse tempo todo. E só cometeu erros quando quis pare-
cer culto. Dizem até que uma personagem do meu ro-
mance Brasílio é o Benedito. Escrevi o livro um pouco
como reação ao Esperidião, do Benedito, que ele escre-
veu com a ajuda de dois ou três amigos, que deram forma
ao livro. Isso está no Brasílio. A personagem, em muitos
pontos, é na verdade o Benedito; em outros é o próprio
Oscar Corrêa.

O Benedito era sagaz, esperto, matreiro, sem escrúpulo
político, no sentido de que o que lhe interessava era ga-



nhar. Isso, aliás, foi uma norma pessedista. O Fabrício
Soares" dizia que era o "baixo pessedismo" mineiro. Com
o objetivo de ganhar a política, faziam qualquer negócio.
Essa era a tese pessedista, que o Benedito encarnou.
Como governador, não fez absolutamente nada. Foi um
péssimo governador. Mas conseguia governar na base de
pequenos golpinhos políticos, de política local, regional,
e com o prestígio (jUC desfrutava junto ao Getúlio, a quem
atendia.

SB - A fidelidade dele a Getúlio...

OSCAR CORRÊA - Durou enquanto o Getúlio podia
dar a ele o troco.

SB - Era uma fidelidade política ou pessoal?

OSCAR CORRÊA - Acredito que fossem as duas. O Be-
nedito tinha interesse em servir pessoalmente e também
politicamente ao Getúlio, pois era ele quem mandava.
Como diz o povo, juntava-se a fome à vontade de comer,
o útil ao agradável.

HA - Quais foram as realizações do governo Benedito
Valadares?

OSCAR CORRÊA - Não vejo nenhuma. Cito, por exem-
plo, a Secretaria da Educação, pois fui secretário da Edu-
cação. Os grupos escolares de Minas Gerais foram feitos
ou nos governos Antônio Carlos e Meio Viana ou no go-
verno Magalhães Pinto, que fez mais de 500. Eu fiz, des-
culpe-me, eu fiz. E o Benedito não fez nada. Você acre-
dita que ele não fez nem 20 grupos escolares nos anos
em que governou? E estradas, também não fez, pois não
eram a pretensão daquele tempo. Então, o Benedito fi-
cou no governo fazendo nomeaçõezinhas, ou melhor, fa-



zendo alguma obra para atender ao Coronel João de
Alrneida 7 ', em Pedra Azul, ao Coronel Idalino Ribeiro,
em Salinas, ao Coronel Orozimbo da Cunha Peixoto, co-
nhecido por Coronel Zimbu, no Salto da Divisa, do
Jequitinhonha para cima. O Coronel Zimbu era tio e so-
gro do Carlos Fulgêncio da Cunha Peixoto", que foi mi-
nistro do Supremo Tribunal Federal. O Coronel João de
Almeida era de Pedra Azul, do Jequitinhonha para baixo.
Aí os seus domínios se encontravam com os do coronel
de Salinas. Esses dois mais o Coronel Zimbu domina-
vam o Norte de Minas. Evidentemente que havia vá-
rios outros, mas esses eram tradicionais.

Então o Benedito vivia do prestígio desses chefes. Às
vezes, um coronel pedia um grupo escolar, uma ponte,
uma escola, um hospital. Mas isso era coisa muito rara.
Naquele tempo não havia necessidade de grandes hospi-
tais, quando muito um ambulatoriozinho, uma coisa li-
geira, porque a população era pequena, escassa, e não
recorria a isso.

HA - Qual a sua opinião sobre a falência do regime Ge-
túlio Vargas?

OSCAR CORRÊA - O Getúlio caiu de podre. Acho que
foi o Virgílio quem fez esta comparação: "O ditador é
como um ciclista: não pode parar". No momento em que
ele pára, pode cair. O Getúlio não tinha mais o que fazer,
não tinha mais como explorar o proletariado, os governa-
dores. O povo estava cansado. Para Minas, ele foi muito
ruim. O caso de Volta Redonda é típico. Em vez de colo-
car a indústria de aço em Minas, ele a colocou no Estado
do Rio para atender ao Almirante Amaral Peixoto - almi-
rante que enjoava em qualquer viagem em alto mar. [ri-
sos] Até gosto muito da filha dele, a Celina, que é uma
excelente figura e foi diretora do Arquivo Nacional. A
verdade é que o Amara! Peixoto viveu do prestígio dele
e da mulher, a Alzirinha, que era muito inteligente, muito
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mais que o marido. Para nós, o Getúlio não contribuiu em
nada. Ele não deu a Minas Gerais nenhuma grande obra,
e Minas não a podia fazer por si.

Pode ser que eu cometa alguma injustiça, mas estou di-
zendo o que me vem à memória. Não estou aqui para
inocentar ninguém, nem vou acusar ninguém. Hoje faço
um juízo sereno dos homens públicos que conheci. Se
vocês me tivessem tomado esse depoimento alguns anos
atrás, o que ia sair de nome feio sobre esses sujeitos...
Hoje não, já estou um pouco depurado. Já examinei o
assunto e pensei muito sobre essas figuras, e reconheço
hoje o papel delas.

HA - No dia 29 de outubro de 1945, Vargas é deposto
pela Junta Militar. Como foram as articulações para a de-
posição? A atuação de Góis Monteiro, Dutra...

OSCAR CORRÊA - Participaram das articulações o Góis
Monteiro, o Cordeiro de Farias, o Dutra aceitou e o Bri-
gadeiro apoiou, obviamente. Parece-me que quem deu a
voz final foi o Cordeiro de Farias. Mas o Góis era muito
importante, muito inteligente e sabido. Todas as vezes
que você o atacava, ele dizia que você estava atacando o
Exército nacional. Vocês ouviram falar no Liberdade, não?
Um jornal que houve em Minas Gerais e foi fundado por
nós, da UDN, no período do Getúlio. O chefe era o Si-
mão da Cunha, e eu era um dos redatores. O meu pseu-
dônimo era Matos Guerra, em homenagem ao Gregório
de Matos Guerra. O negócio era "descer a ripa". Um dos
meus alvos prediletos era o Góis Monteiro. Quando al-
guém dizia: "O General Góis Monteiro está fazendo isso
errado", ele dizia: "Estão atacando o Exército nacional!"

Ele encarnava o Exército. Era muito esperto, tanto que
serviu ao Getúlio enquanto pôde. Foi o cabeça do Getú-
lio e depois ajudou a tramar o golpe. Deve ter sido ele e
o Cordeiro de Farias, porque o Brigadeiro não foi: o
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Brigadeiro era excessivamente disciplinado para tramar
golpe. Como o Lott. Em 1955 o golpe foi dado pelo
Alkmin e pelo General Denis, que botaram na cabeça dele
que tinham de dar o golpe. Então, o Brigadeiro não era
de dar golpe, e o Dutra, muito menos. Acredito que o
negócio tenha sido tramado pelos udenistas, que influen-
ciaram o Cordeiro de Farias, que tinha ligações com os
tenentes. O Juraci Magalhães e outros.

HA - Quais as repercussões do golpe?

OSCAR CORRÊA - Quando o Getúlio saiu, julgamos
que estava salva a pátria. Achávamos que íamos ganhar a
eleição. Os comícios se transformaram numa avalanche.
Houve comícios na Esplanada do Castelo, hoje Avenida
Antônio Carlos, perto de onde é o Fórum no Rio; e na
Praça da Estação, em Belo Horizonte. Em qualquer lu-
gar, com um aviso, nós botávamos 50, 100 mil pessoas no
comício. Lenço branco, a vibração do Brigadeiro... Os
discursos do Brigadeiro eram espetaculares, em virtude
do alto nível de seu staff, composto por Prado Kelly,
Odilon Braga, Mílton Campos, Pedro Aleixo, Virgílio de
Meio Franco. Eram um primor. Tanto que o primeiro pre-
sente que dei à minha namorada foi A campanha da
Redemocratização (discursos do Brigadeiro). Então, a im-
pressão que se teve era essa: o Getúlio estava acabado.

HA - Não se temeu pela realização das eleições, que já
estavam marcadas?

OSCAR CORRÊA - Não. A verdade é que, embora te-
mêssemos (no governo federal estava o Ministro José
Linhares), tivemos menos medo em Minas, com a entra-
da do Desembargador Nísio Batista de Oliveira 78 , nome-
ado interventor pelo José Linhares. O Nísio era presi-
dente do Tribunal de Justiça; era uma grande figura e
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muito bom juiz. Com a entrada do Nísio Batista formou-
se o governo, e logo depois vieram as eleições, primeira-
mente para a Assembléia Nacional Constituinte. A UDN
teve uma bancada muito boa, espetacular. Em seguida
vieram as eleições para governador, e elege-se o Mílton
Campos, elegendo-me eu deputado estadual. Aí é que
começo a participar mais ativamente da história. E logo
estreei na tribuna da Assembléia. Quem fez o primeiro
discurso na Assembléia Legislativa, no dia 17 de março
de 1947, fui eu.

HA - Para encerrar esse período de 1930-45, quais foram
as outras mudanças significativas na sociedade, na políti-
ca e na economia de Minas?

OSCAR CORRÊA - Não vejo nenhuma mudança signi-
ficativa. Houve a criação do voto secreto, em 1932. Foi
com o voto secreto que começou a mudar o panorama
político nacional. A partir daí houve o voto das mulheres
e outras modificações, mas os partidos continuaram os
mesmos até a criação dos partidos nacionais: a UDN e o
PSD. Essa foi a grande modificação de ordem política.
Economicamente, Minas continuou na mesma situação:
um Estado eminentemente dedicado à agricultura e à
pecuária, cuidando da sua vida, com uma economia tran-
qüila, pacata, sem nenhuma modificação mais profunda.

HA - Qual foi a participação do senhor nas articulações
para a fundação da UDN?

OSCAR CORRÊA - Não participei, porque era muito
jovem ainda. Em 1947, quando me elegi, estava com 26
anos. Em 1945, com 24 anos, estava em Belo Horizonte.
A UDN foi fundada para reunir as forças contra o Getú-
lio. Houve reuniões, a primeira na AB1 79 , em 7 de abril
de 1945, presidida pelo Pedro Aleixo e secretariada pelo
Prado KelIy, para fundar a UDN. E o Getúlio, para con-
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trabalançar, pediu ao Benedito... pediu não, mandou o
Benedito fundar o PSD. O Benedito foi o principal
articulador do PSD. Do lado de cá tínhamos o Mangabeira,
o Virgílio, o Luís Camilo, o Mílton, o Pedro, o Odilon...
principalmente esses, os mineiros, O José Américo aca-
bou sendo o primeiro presidente da UDN. E assim, como
partido de oposição a

1--IA - Por que a sua opto pelo part!d

OSCAR CORRÊA - A opção pela UD\ foi natural. 'lo-
dos os homens a quem eu estimava lá estavam. E eu não
podia ir para o PSD com o Benedito Valadares, com a
raiva que eu estava dele. Do outro lado estavam o Virgílio,
com quem eu tinha um relacionamento longínquo, o Pedro,
o Mílton, todo o pessoal do Instituto dos Advogados, a
não ser o Caio Nélson de Sena80 , que foi do PR, tradicio-
nalmente, por família. Além dos que já citei, na UDN
estavam ainda o Gabriel, o Giannetti, o Odilon, o Franzen
de Lima, o Estêvão Pinto, o Caio Mário da Silva Perei-
ra 81 , o Jair Lins. Então, ninguém perguntou a ninguém
para onde ia. Todo mundo embarcou na UDN, imediata-
mente. O próprio Tancredo Neves disse que a vocação dele
era a UDN. Ele só não foi para a UDN porque acabou sen-
do nomeado prefeito de São João del-Rei'~'.

HA - Na fundação, houve a participação de estudantes
também, não?

OSCAR CORRÊA - Aí foi todo mundo. Houve mistura:
havia a UDN Jovem, o Departamento Estudantil da UDN,
o Departamento Feminino da UDN, mas eu já não era
mais estudante. Era, vamos dizer assim, do time juvenil,
ou segundo time, ou amador, em face dos profissionais,
que eram o Mílton, o Pedro, o José Monteiro, o Bessone83,
o Gabriel, o Odilon, o Giannetti, o Franzen de Lima...
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HA - Havia urna forte atração dos advogados Pelo par-
tido...

OSCAR CORRÊA - Noventa por cento do foro de Belo
Horizonte eram da UDN. E quem não era ficava calado,
porque tinha vergonha. Além do mais, o apoio ao Bene-
dito, de certa maneira, maculava. A reputação dele era
ruim. Vocês se lembram do Flix - Félix Fernandes Filho,
que escrevia um jornal humorístico em Belo Horizonte?
Se não me engano, Vitaminas. O jornal dele era uma ane-
dota só, da primeira à última página, mas da melhor cate-
goria. Ele dizia que, quando o Benedito cuspia no jardim
do Palácio da Liberdade, nascia cana. [risos] Então, o
Benedito criou fama de beberrão, irresponsável, mas acre-
dito que isso não fosse totalmente verdade, embora ele
gostasse de umas "birinaites".

HA - Na fundação da UDN, houve a participação de co-
munistas também, não?

OSCAR CORRÊA - Houve. Pois não estou dizendo? Ha-
via a Esquerda Democrática, todos unidos contra o Ge-
túlio.

HA - Como foi esse relacionamento no início?

OSCAR CORRÊA - Perfeito. A UDN sempre teve o
programa mais adiantado que você pode prever para o
Brasil, inclusive nos aspectos de distribuição de renda,
justiça social, assistência social, reformas do Estado. So-
bre tudo isso a UDN tinha um programa da melhor cate-
goria.

HA - E o significado do ingresso na UDN dos preteridos
por Benedito Valadares, ao fundar o PSD? Os Andradas,
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por exemplo, sempre apoiaram o Benedito. Quando ele
fundou o PSD, convocou os Bias 84 para a aliança...

OSCAR CORRÊA - Mas o Benedito sempre fez isso.
Quando ele entrou para o governo, expulsou o Artur Con-
tagem Vilaça e botou o Lincoln Nogueira Machado. Ele
chamava os outros. E como se dissesse o seguinte: "Des-
ses aqui eu já suguei o que tinha que sugar. Já são bagaço
de laranja, tenho que pegar os outros que ainda não fo-
ram sugados". Tenho a impressão de que ele achava que
os outros, entrando para o partido, entravam com novo
élan, enquanto aqueles que lá estavam se mantinham mais
ou menos indiferentes. A tendência do sujeito que já está
no partido é manter uma linha de discrição. Eu não sei
bem. Não estou e não desejaria estar na cabeça do Bene-
dito.

SB - Quando isso acontecia no interior, a outra facção
imediatamente reagia...

OSCAR CORRÊA - Imediatamente. Como havia dois
partidos nacionais nessa época - depois é que o PTB sur-
giu, até por influência do Getúlio, como linha auxiliar do
PSD -' quem não estava na UDN ia para o PSD, quem
não estava no PSD ia para a UDN. Da mesma maneira se
fundaram a Arena e o MDB. Todos nós sabemos que muita
gente foi para o MDB para ajudar a fundar o partido. Por
exemplo, o Deputado Laerte Vieira, de Santa Catarina,
foi para lá para completar a cota. Então, se faltava gente,
dizia-se: "Fulano, você tem que se sacrificar. Vá para o
MDB". Todo mundo queria ficar com a Arena, porque
era do governo. Todo mundo, menos eu. O Castelo
Branco, que era o poderoso, fundou a Arena. O MDB
era oposição.

SB - E o que isso significou para a UDN?
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OSCAR CORRÊA - Todo partido que inicia uma luta é
assim. Eu estou vendo agora, por exemplo, o problema
do PSDB. Pimenta da Veiga" diz que não aceita ade-
sões. Desculpe-me, mas isso é tolice. Você não pode im-
pedir que um sujeito adira ao seu partido. Você pode até
não querer, mas não pode impedir. Quando o Mílton foi
candidato a governador, disseram que os comunistas iam
votar nele, e os jornais fizeram uma grande campanha,
principalmente o pessoal do Bias 8 ', dizendo que era um
absurdo, que o Mílton tinha o apoio dos comunistas. Ele
disse: "Eu não dou nada a eles para que venham para cá,
mas, se eles querem votar em mim sem nada em paga-
mento, não posso dizer que não. Pelo contrário, fico mui-
to agradecido. Preciso me eleger. Mas não vou dar a eles
nenhuma retribuição".

Quando alguém adere ao partido da gente, ainda que você
não queira, você não pode dizer nada. Se o sujeito não é
digno, honesto, ele assina, e depois você indefere a ficha
de inscrição. Mas dificilmente você consegue comprovar
que alguém que vem para o seu partido é um sujeito de-
sonesto. Naquele tempo, você apontava os que não eram
de bem. Contava nos dedos. A UDN tem Fulano e
Beltrano, que são negocistas. O PSD tem Fulano e
Beltrano, que são negocistas. O PTB tem Fulano,
Beltrano... O PTB tinha maior número porque era ligado
ao governo. Você sabia quais eram os sujeitos. Elegiam-
se comprando voto, conseguiam empréstimo na Caixa
Econômica e no Banco do Brasil para receber 10% ou
15%, não sei. Já havia "quinzinho" naquela época. [ri-
sos] Então, você não tem como impedir que o sujeito
adira. Alguns foram para o PSD, outros para a UDN, por-
que a luta local não é luta partidária, nem ideológica. Ela
é luta do Joaquim contra o Manuel. Do Pedro contra o
Antônio. "Eu sou a favor do Pedro, não gosto do Antô-
nio, o Pedro foi para o PSD, eu vou com ele para o PSD.
Se o Manuel, que é do outro lado, vai para o PSD, eu vou
para a UDN". Por isso a eleição é muito difícil em Minas
Gerais.



A UDN, como o PSD, ao fim de algum tempo se
sedimentou de tal maneira que o sujeito já tinha uma tra-
dição udenista. Se o seu pai e o seu avô foram da UDN,
ficava feio para ele não ser do partido. Quando o Oscar
Júnior entrou na política, em mil novecentos e setenta e
poucos, já não existia a UDN. Ele dizia: "Papai, eles di-
zem que sou da UDN. Em todo lugar aonde chego, se lá
eles são da UDN, me convidam; se são do PSD, não me
convidam. Não tenho nada com isso, nem conheci a
UDN". Eu falei: "Meu filho, sinto muito, mas você tem
que ser da UDN morta, porque eu fui da UDN toda a
vida e continuo nela até hoje".

FIA - Qual seria o grupo majoritário no partido: o dos
municípios do interior, que fez opção pela política
municipalista, ou o que se posicionava mais ideologica-
mente dentro do partido?

OSCAR CORRÊA - Acredito que dificilmente prevale-
cesse a opção ideológica. Mesmo no Brasil de hoje, acho
que a opção ideológica não prevalece ainda. Naquele tem-
po, sem dúvida, porque as ideologias pessedista e udenista
eram mais ou menos as mesmas, embora os programas,
ao contrário do que dizem, fossem diferentes. O progra-
ma da UDN é muito mais adiantado do que o do PSD, e
foi revisto depois pelo Carlos Lacerda, que também fez
uma revisão dos estatutos do partido por volta de 1955.

HA - Tancredo Neves chega a afirmar, em seu depoi-
mento 87 , que Artur Bernardes criou o PR por não ter con-
seguido a presidência da UDN nacional. O senhor con-
corda com essa afirmação?

OSCAR CORRÊA - Não.

SB - Ele coloca o PR quase como uma dissidência da
UDN...



OSCAR CORRÊA - O Artur Bernardes apoiou o Briga-
deiro, candidato da União Democrática Nacional, e fun-
dou o PR, porque achou que, sendo o Partido Republica-
no uma agremiação tradicional, sob o seu domínio, não
ficava bem aderir à UDN. Essa é a minha explicação. A
do Tancredo, de certa maneira, não é muito honrosa para
o Bernardes. O Bernardes achou que devia manter a le-
genda PR, a linha tradicional do partido. Mas não havia
oposição à idéia de que Bernardes ocupasse a presidên-
cia. Mesmo as pessoas que tinham menor contato, me-
nor afinidade com ele, como o Mílton Campos e o Pedro
Aleixo, que haviam sido seus adversários na juventude,
tratavam-no com a maior distinção. O Pedro Aleixo o
defendia. Acredito que o Bernardes achou que o Partido
Republicano não podia se incorporar a um partido que
então se fundava, como eu não admitiria hoje que a UDN
se incorporasse ao PP ou ao PSDB.

HA - O que o senhor teria a falar ainda sobre as eleições
de 1945 e o lançamento da candidatura de Eduardo Go-
mcsf

OSCAR CORRÊA - Chegou-se à conclusão de que só
se poderia contrapor ao Getúlio alguém que tivesse um
nome e uma reputação ilibada, um caráter sem jaça, como
se dizia, um homem honesto, contra o qual nada se pu-
desse alegar. Era o caso do Brigadeiro. Tanto na primeira
como na segunda campanha, nunca ninguém levantou
contra ele a mínima suspeita. Ele estava a mil anos-luz da
desonestidade. Além disso, era o fundador do Correio
Aéreo Nacional, herói do Forte de Copacabana, um dos
18 do Forte - que não eram 18, eram 11, segundo se
disse depois. Com isso, não houve dificuldade, e o Briga-
deiro foi aclamado por todos.

HA - E a campanha dele em Minas Gerais? A organiza-
ção,'



OSCAR CORRÊA - A organização era primitiva. Na pri-
meira campanha, não dispúnhamos de nada. Não tínha-
mos dinheiro, era tudo improvisado, cada um dava o que
podia. Saíamos o Francelino 88 , o Simão da Cunha, eu e
todos aqueles que depois fomos candidatos a deputado
pregando cartazes nos postes, nas pa

-	 1

e também no interior?

OSCAR CORRÊA - !hmbém no interior. Os nossos co-
mícios eram inigualáveis. Nunca houve Iguais aos do Bri-
gadeiro Eduardo Gomes.

HA - Em Itaúna chegou a haver comício?

OSCAR CORRÊA - Houve, uai, não estou dizendo que
conheci minha mulher no comício? Quando se dizia que
o Mílton Campos e o Pedro Aleixo (às vezes participava
um sujeito de outro Estado) iam falar em um comício,
todo mundo queria ouvir. Havia atração pelo bom orador.

Eu lembro que meu pai às vezes era membro do júri em
Itaúna. Quando não era sorteado para o júri, ainda assim
ele costumava fechar a casa de comércio para assistir ?i
acusação e à defesa, quando aparecia lá o Pedro Aleixo, o
Sete Câmara (que é o pai do Embaixador Sete Câma-
ra"). Ele contava que o Benedito detestava Itaúna por-
que foi lá fazer uma defesa e contra ele estava o Mário
Matos. Excelente orador, homem muito culto, Mário
Matos deu um show no Benedito, daqueles de arrasar. O
Benedito saiu do júri quase chorando. Ele passou a per-
seguir Itaúna, mas não o Mário Matos, de quem se fez
amigo.

Naquele tempo os comícios eram anunciados assim: "Te-
remos em Belo Horizonte, sexta-feira, às 8 horas da noi-
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te, na Praça da Estação (ou na Esquina da Sinuca), com
cio do Brigadeiro Eduardo Gomes. Estarão presentes o
Brigadeiro, Otávio Mangabeira, Prado Kelly, Mílton Cam-
pos, Pedro Aleixo, Franzen de Lima". Belo Horizonte
toda, a partir de cinco, seis horas, enchia a praça. O sujei-
to vinha a cavalo, a pé, de ônibus. Não havia showmício,
cantor, banda, não havia um instrumento, a não ser a gar-
ganta. E era tal o entusiasmo que nós esperávamos ga-
nhar a eleição tranqüilamente. Enquanto os comícios do
Outra eram chochos, os nossos eram empolgantes.

NA - E nessa época houve eleição para o Senado, não?

OSCAR CORRÊA - Para senador e deputado federal.

NA - Para o Congresso Constituinte. Essas campanhas
também empolgaram?

OSCAR CORRÊA - A campanha foi intensa, no sentido
de que todo mundo trabalhou muito. Eu mesmo saí em
caravanas da UDN com o José Monteiro, o Darei Bessone
e mais uns outros. Não era candidato, mas saí com eles.

HA - O senhor apoiou quem na época?

OSCAR CORRÊA - Apoiei o José Monteiro de Castro,
que aliás foi o mais votado da UDN mineira, embora se
esperasse que fosse o Bessone, pois ele tinha o maior
número de diretórios, mas acabou não se elegendo. O
José Monteiro era muito esperto, vivo, agradável, simpá-
tico. A gente saía apoiando os candidatos, fazendo conta-
tos e pequenos comícios.

HA - O Pedro Aleixo e o Artur Bernardes não se elege-
ram para o Senado, não?
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OSCAR CORRÊA - Não se elegeram. Acho que foi o
Levindo Coelho" quem se elegeu senador. Eu me lem-
bro de uma anedota. Dizem que quando o Levindo Coe-
lho, que toda a vida deu muito prestígio a Ubá, viu que
não haveria mais eleição, que o Getúlio tinha dominado
tudo, ele, que cumprimentava todo mundo na rua, passou
a não cumprimentar mais ninguém. Quando veio de novo
a eleição e ele se viu candidato a senador, voltou a cum-
primentar. Então, passava perto de um sujeito e dizia:
"Boa tarde". E o sujeito: "E tarde, doutor". /risosJ

HA - Em 1944-45, o senhor foi membro do Instituto dos
Advogados, secretário e orador. Como foi sua participa-
ção no IAB?

OSCAR CORRÊA - Entrei para o Instituto logo que me
formei. Em 1944 eu estava no Instituto com o Sebastião
de Oliveira Sales, que era meu colega, e fora o orador da
turma. Coitado, morreu novo. Chegou a ser diretor da
Caixa Econômica. Foi candidato a deputado, não se ele-
geu, ficou muito desiludido e acabou não sei como. Su-
miu de repente. Só tivemos notícia dele muito tempo
depois. Era muito inteligente, muito boa pessoa e parla-
mentarista.

Eu já tinha vocação parlamentarista e tornei-me parla-
mentarista através do contato e das discussões com o
Sebastião de Oliveira Sales. Nós subíamos a Rua da Bahia,
às 10, 11 horas da noite, conversando sobre política e
filosofia. Então, os dois entramos para o Instituto dos
Advogados e começamos uma campanha pró-parlamen-
tarismo. Todo mundo era contra, mas nós batíamos na-
quilo. Quase todo dia eu fazia um discurso parlamentaris-
ta, e o Sebastião fazia outro. O pessoal nos tratava como
dois meninos. Mílton, Pedro, Estêvão Pinto (com seten-
ta e tantos anos), Caio Nélson de Sena, Franzen de Lima,
Caio Mário, todos os professores nos tratavam como dois
jovens boa gente. De tal maneira que nunca puseram
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em votação a posição do Instituto pelo parlamentarismo
ou pelo presidencialismo. O parlamentarismo foi ganhan-
do adeptos, mas o Instituto nunca se pronunciou oficial-
mente.

O Caio Nélson, que era o secretário-geral perpétuo - ele
é pai do Paulo Emílio Nélson de Sena e do Raul
Bernardo 91 ; morou em Itaúna, numa casa acima da nossa,
de modo que tinha por mim um afeto especial -, me fez
secretário e depois orador do Instituto. Como eu falava
todo dia, tinha que ser orador. frisos! Foi das coisas mais
honrosas para mim.

Minha participação no Instituto foi boa. Apresentei lá al-
gumas teses. Uma sobre a condenação da parte que per-
deu a pagar os honorários de advogado da parte contrá-
ria, que ganhou, a sucumbência. Naquele tempo, dificil-
mente um juiz determinava isso. Hoje é texto legal.

Nessa época, escrevi também um artigo muito importan-
te e muito bom sobre a adoção. Propunha que a adoção
fosse permitida a partir do momento em que o adotante
tivesse 30 anos, que é o que prevalece hoje, em virtude
de projeto do Senador Mozart Lago, bem depois aprova-
do no Congresso. Fui relator, na Câmara, do projeto so-
bre Legitimação Adotiva, que se transformou em lei.
Naquele tempo, a idade exigida era de 50 anos.

O Instituto era muito bom, como é ainda hoje. Aprendi
muito lá porque os seus membros eram da melhor cate-
goria. E a ação política do Instituto era muito importante,
porque tomávamos posição política.

HA - O senhor participou da palestra sobre a redemo-
cratização?

OSCAR CORRÊA - Os membros do Instituto participa-
vam de debates, discutiam, opinavam, publicavam arti-
gos nos jornais. Discutiam-se, por exemplo, os temas da
Constituinte. Todos os jornais publicavam notícias das
reuniões.
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HA - Nessa época, quem presidia o Instituto?

OSCAR CORRÊA - Devia ser o Mílton Campos ou o
Estêvão Pinto, que era o mais idoso. Acho que era o Es-
têvão Pinto.

HA - Em 1946, o senhor foi oficial de gabinete do secre-
tário de Finanças de Minas Gerais, Professor João Franzen
de Lima, na interventoria de Júlio de Carvalho. O que o
senhor tem a dizer sobre isso?

OSCAR CORRÊA - Quando o Júlio de Carvalho foi no-
meado interventor, convidou o Franzen de Lima, da
UDN, para ser secretário das Finanças. Franzen de Lima
se reuniu com os outros membros da UDN, e nessa reu-
nião ficou deliberado que ele podia aceitar o cargo.

SB - Houve uma tentativa de acordo na política mineira?

OSCAR CORRÊA - Não, não era uma tentativa de acor-
do. Era uma tentativa de pacificar a política mineira, apa-
gar um pouco as lutas da ditadura, etc. O Júlio era um conci-
liador. Era um homem e um advogado muito cordial.

HA - Quem indicou o Júlio?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que foi o pró-
prio Nísio Batista.

S13 - Carlos Luz articulou a nomeação...

OSCAR CORRA - O Carlos Luz era o padrinho políti-
co dele.

SB - Foi uma derrota para Benedito Valadares...
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OSCAR CORRÊA - Ah, foi.

SB - Uma disputa entre valadaristas e antivaladaristas...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. No dia em que o
Franzen ia dar a resposta, havia um júri à noite, em Belo
Horizonte. O réu, Augusto Mendes Júnior, havia matado
um colega de turma, Raimundo, ambos paraninfados por
Franzen de Lima. Acusação: Pedro Aleixo; defesa:
Franzen de Lima. O Augusto Mendes Júnior, o
Augustinho, era nosso amigo. Tanto ele quanto a vítima
eram de Pará de Minas. O Augustinho, delegado, se de-
sentendeu com o colega dentro de um cinema e o matou
com um tiro. O Franzen foi defender o Augustinho e ga-
nhou a causa. Começou por se assentar ao seu lado, no
banco dos réus. Ficou com ele lá. Foi uma beleza o julga-
mento. O Franzen saiu dali já de madrugada, e eu ainda
estive com ele na hora da saída. Um júri desses ninguém
perdia.

De madrugada, ele foi dizer ao Júlio de Carvalho que
aceitava o cargo. Isso, num sábado. No domingo fui à
missa, encontrei com a minha namorada, que é hoje a
minha mulher, e comprei o Estado de Minas. Estava lá:
"Nomeado secretário das Finanças o Professor João
Franzen de Lima. Nomeado chefe de gabinete o Dr.
Abílio Machado Filho". O Abílio era meu colega de tur-
ma. Disse então à Diva: "Vamos ao correio porque vou
passar um telegrama para o Professor João Franzen"...
"No momento em que a UDN começa a influir decisiva-
mente nos destinos do País, levo ao prezado e eminente
professor e líder a nossa palavra de congratulações e estí-
mulo".

Saí, tomamos o bonde, que passava no Viaduto Santa Te-
resa, na Avenida Tocantins; ela morava lá. Desci, levei-a
até a casa, tomei outro bonde, fui para minha casa em
Santa Teresa. Quando cheguei lá, vi na correspondência
o Minas Gerais e uma carta de uma colega de turma, Célia



Medeiros, de Entre Rios. Tinha começado a ler a carta
quando meu irmão, que estava acamado, me disse: "Os-
car, leia o Minas". Eu falei: "Primeiro, vou ler a carta. E
muito mais importante do que o jornal". Ele disse: "Leia
o Minas". Então, botei a carta de lado, peguei o Minas e li
que haviam sido nomeados: chefe de gabinete, Abílio
Machado Filho; e oficiais de gabinete, Oscar Dias Corrêa
e Fernando Dias Costa. Tomei um choque danado. Eu
não sabia de nada e fiquei com vergonha do telegrama.
[risos]

Saí caçando o Franzen, mas não conseguia localizá-lo.
Quando o encontrei, já eram duas ou três horas da tarde.
Ele então me contou como foi a escolha. Ele estava com
o Pedro Aleixo, na tarde anterior, na porta do Fórum, es-
colhendo quem iria trabalhar com ele. Tinha escolhido o
Abílio, e ele queria levar o Fernando, do Diário Católio.
Estava precisando de mais um oficial de gabinete. Nisso,
eu vinha subindo, de chapéu, pasta debaixo do braço, um
bigodinho... E ele me disse: "Nós olhamos um para o outro,
e você foi escolhido". [risos]

O Franzen foi uma das pessoas mais notáveis que conhe-
ci. Estabeleceu na Secretaria o regime do mérito mesmo.
Baixou a Portaria 914, segundo a qual todos os funcio-
nários deveriam voltar aos cargos efetivos que ocupavam.
Isso foi uma loucura. No tempo do Benedito, havia gen-
te, vamos dizer assim, que era gari ou limpador de escri-
tório e estava como chefe de gabinete do Fulano de Tal
em Araxá, ou como secretário particular do ministro de
Viação e Obras Públicas. Então, a celeuma foi de tal or-
dem que o Dutra chegou a ligar para o Júlio de Carvalho,
em certo caso, e este lhe disse: "Presidente, não posso
fazer isso. Não haverá nenhuma exceção". O Júlio foi
impecável. Então, o Franzen começou a botar ordem na
casa.

Havia gente que nunca fora promovida. Eu me lembro
de que uma noite, às dez horas, o Franzen me disse: "Os-
car, avisa o Fulano de Tal que acabo de promovê-lo a
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coletor em Belo Horizonte". O sujeito chorava de solu-
çar, dizendo: "Mas, doutor, eu não pedi nada. Eu estou
nesse lugar há 20 anos, perseguido". "Pois é, o Franzen
de Lima achou que o senhor estava sendo perseguido e o
nomeou coletor de Belo Horizonte". Aquilo foi uma re-
volução, mas na mais absoluta ordem e tranqüilidade.

Foi assim, com o Franzen, que comecei minha vida pú-
blica. Sem esperar. E tive um relacionamento muito bom
e respeitoso com ele.

HA - Foram três meses, não? Logo depois entrou
Noraldino Lima 13

OSCAR CORRÊA - Houve a tentativa do Ovídio de
Abreu", que nós "embananamos". Nós não consentimos.
Houve uma reação violenta. Ainda me lembro de que fa-

zíamos cartazes... As moças de "Desvirginópolis"... fri-
sos] O Ovídio, diziam as más línguas, era um garanhão de
grande classe. Conversa fiada. Era um bom sujeito. De-
pois passei a gostar muito dele, mas na época a gente
tinha dele a impressão mais desfavorável possível. A gen-
te vai conhecendo os homens e fazendo um juízo retifi-
cado. De alguns; de outros, não.

SB - Voltando ao Franzen de Lima: quando ele aceitou
ocupar uma secretaria no governo Júlio de Carvalho...

OSCAR CORRÊA - Ele aceitou porque a UDN resol-
veu apoiar o Júlio de Carvalho, para pacificar a política
mineira e a UDN tomar seu lugar. Afinal de contas, não
era justo que ela, tendo ajudado a colocar o Getúlio para
fora do governo, não tirasse algum proveito disso.

HA - Houve reação nos quadros da UDN a essa partici-
pação?
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OSCAR CORRÊA - Não. Como era o Franzen, não ha-
via ninguém que se opusesse. O Franzen era um outro
Mílton. Eram dois Míltons e dois Franzens. Se um ou
outro quisesse ou aceitasse participar, ninguém se opu-
nha. Podia haver disputa entre o Pedro, o Magalhães e os
outros, mas não em torno do Franzen e do Mílton.

HA - O senhor, nesse pc''
Belo Horizonte ou Itaún

OC:AR CORl.\

1-IA - E tinha escritório?

OSCAR CORRÊA - Montei um escritório na Avenida
Amazonas, em cima da Casa do Chopp no Edifício meco,
juntamente com o Paulo Neves e o Carlos Castelo Bran-
co. O Carlos nunca foi lá. Ajudei a pagar a mobília com o
dinheiro ganho nos concursos de oratória e de monografias.
E comprei também uma máquina de escrever com os mil
e quinhentos que ganhei no concurso de oratória: uma
Hermes Baby.

HA - Qual era a sua área de atuação?

OSCAR CORRÊA - Quando você começa a advogar,
não tem área de atuação, é clínica geral. [risos] Vou con-
tar o primeiro caso que me apareceu, porque é um caso
importante. Um amigo meu me mandou uma ação de
despejo contra uma cliente do Júlio Mourão Guimarães.
Fiquei encantado. Entrei com a ação de despejo e, dias
depois, me aparece lá no escritório uma senhora com uma
morena - para no dizer uma mulata - que era uma das
mulheres mais bonitas que eu já vi. Era uma pensionista
dela. E a mulata queria me convencer de todo jeito que
eu estava cometendo uma grande injustiça em despejá-
las. Aí, é aquela história, quase que nós perdemos a cau-



sa, pois era uma mulata espetacular. Acabei ganhando a
demanda. Ganhava uns honorariozinhos e dizia: "Com o
dinheiro dos concursos dá para sustentar o escritório du-
rante seis meses".

Ao lado, estava o Godói Gonçalves, tio da Maria Lúcia
Godói. Era um excelente advogado e um homem de muito
bom humor. Trabalhavam com ele o Caio Nélson e o
Raimundo Marques. O Godói Gonçalves era muito inte-
ligente e, de vez em quando, me passava uma demanda.
Tive, então, algumas experiências de advocacia muito
proveitosas. Por exemplo: uma demanda em Santa Bár-
bara contra o Caio Monteiro de Barros. Nós chegamos lá,
e ele começou a falar, me provocando. Tivemos um bate-
boca. Eu com 26, e ele com uns 56 anos de idade. Só no
chegamos às vias de fato porque o juiz não deixou. [ri-
sos] O Godói me mandou representá-lo, e achei que ti-
nha que representá-lo direito, e acabei ganhando a de-
manda.

Tenho outro episódio muito engraçado ocorrido com o
Godói. Ele era da nossa linha, me ajudou muito, me ensi-
nou muito na advocacia. Cheguei a cantar com a Maria
Lúcia Godói, meninota, na casa dele. Chegou uma vez
ao escritório do Godói um cliente dizendo que queria
matar o Heráclito Mourão de Miranda (procurador da Pre-
feitura) 95 , pois o Heráclito tinha desapropriado a casa dele.
Godói ponderou: "Não, o Heráclito não tem nada com
isso. Quem desapropriou a sua casa foi o Juscelino. E quem
mandou o Juscelino desapropriar foi o Benedito. E quem
mandou o Benedito desapropriar foi o Getúlio. Então, se
você quer matar alguém, mate o Getúlio". "Não, eu que-
ro matar é o Heráclito". "O Heráclito você não mata.
Você tem que matar é o Getúlio". "Não, quero matar o
Heráclito". "Se você matar o Heráclito, eu não te defen-
do. Se você matar o Getúlio, eu te defendo". [risos] O
Godói Gonçalves contava isso com cara séria... A minha
primeira demanda.., não sei se interessa...

HA - É claro que interessa.
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OSCAR CORRÊA - Eu estava no Fórum, recém-forma-
do, quando o Godói e o Pedro Aleixo me chamam: "Os-
car, nós queremos que você nos represente nessa deman-
da aqui. Acompanhe para nós". Eram sete sujeitos que
estavam sendo acusados de furto de lenha num terreno.
E estavam sendo processados criminalmente. Fui lá as-
sistir e, na saída, perguntei: "Que negócio é esse de furto
de lenha?" "Não, doutor, nós não furtamos lenha. Esse
terreno é do meu avô e passou para o meu pai. Essa le-
nha é nossa. Estão dizendo que nós furtamos. Não fur
mos nada". Retruquei imediatamente: "Então, vocês,
depoimento, digam que tiraram a lenha e vão continu
tirando". "Mas, doutor..." "Digam que tiraram a lenha
vão continuar tirando, porque o terreno é de vocês". Sus-
tentei a tese de que não havia furto, porque não há furto
de coisa própria. Se acho que o terreno é meu, tiro a le-
nha na hora em que quiser, e o mais que vá para... o diabo
que o carregue. E todos foram absolvidos, [risos]

HA - O senhor chegou a defender alguma causa em
Itaúna?

OSCAR CORRÊA - Lá tive poucas causas. Costumo
dizer que eu não era das famílias nobres de Itaúna. Havia
duas famílias importantes: Nogueira e Gonçalves, das
quais faziam parte o Lincoin Nogueira Machado e o Dr.
Dano Gonçalves. Quando meu pai morreu e eu saí de
Itaúna, vinculei-me à ala contrária ao Benedito, ao Gon-
çalves e ao Nogueira. Então, fundou-se a UDN em Itaúna
comigo e com o antigo presidente do PR, o Ronan Soa-
res Nogueira. Ele saiu do PR e veio para a UDN. Foi
toda a vida presidente da UDN e me sustentou, em todas
as campanhas, contra os irmãos, sendo por isso pratica-
mente deserdado pelo pai, o Coronel Jove Soares. En-
tão, fiquei sendo minoria em Itaúna.

As lutas políticas passaram a ser muito sérias porque ha-
via o José Francisco, o Biscoitão, que era o chefe do siri-
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dicato dos operários das fábricas de tecidos, Santanense
e Itaunense. Gostava muito dele. Era um bom rapaz,
muito simpático e inteligente. O José Francisco, que era
queremista, chefiava o PTB de Itaimna. Era a grande for-
ça que decidia a eleição. Em todas as disputas eleitorais,
eu ficava com a UDN praticamente sozinha, enquanto o
PSD se aliava com o PTB e nos derrotava.

HA - Como o senhor concllia\ aafunçio de ohcial de
gabinete de Franzen de Lima com as atividades do escri-
tório?

OSCAR CORRÊA - Nesse período do Franzen, o traba-
lho no escritório era pouco, ficou em banho-maria. De-
pois é que foi reativado, porque eu tinha que me manter.
Mas tinha sempre alguma causa em andamento. A gente
ia para o Franzen às duas, três horas da tarde: acabava de
almoçar, por volta de 11h30min, ia ao escritório e ia ao
Fórum fazer alguma coisa, pois era lá que a gente tinha
todas as notícias e todos os encontros. Você via o Mílton
Campos, o Pedro Aleixo, o Franzen de Lima, o Caio
Mário. Do outro lado político, você via o Pimenta da
Veiga`' - pai do Pimenta—, o Amintas de Barros 117

HA - O senhor defendeu, nesse período, alguma outra
causa que gostaria de comentar?

OSCAR CORRÊA - Nesse período, não me lembro de
quase nada, apenas de uma outra demanda, que o Godól
me deu. O presidente do Tribunal ainda era o
Desembargador Nísio Batista de Oliveira, que indeferiu
um recurso extraordinário meu. Eu entrei com um recur-
so extraordinário e um recurso de revista, os dois ao mes-
mo tempo, mas com os fundamentos em partes separa-
das. Ele indeferiu, dizendo que eu tinha que fazer duas
petições separadas. Eu disse que não faria, que era
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formalismo. Ele despachou: "Recorra, querendo". Eu, nos
autos: "Recorri e vou ganhar". E recorri ao Supremo,
que mandou subir o recurso.

Eu me lembro também do primeiro habeas-corpus que
impetrei. Ah, esse é importante. Um júri em Divino H
Carangola. Entrei com um habeas-corpus em favor do m
cliente e fui levá-lo ao juiz de Carangola para despaci
Ele morava numa casa um pouco retirada, com uma esc
da muito grande. Subi a escada e disse-lhe: "Doutor,
senhor me desculpe vir aqui na sua casa, mas é que eu
tenho que entrar com um habeas-corpus". Ele atalhou: "E
o senhor me desculpe, indefiro sistematicamente todos
os habeas-corpus". Eu, com meus 26 anos, virei para ele e
redargüi: "E eu, sistematicamente, recorro e ganho to-
dos". [risos] Vejam vocês que eu não era fácil. Recorri e
ganhei o habeas-corpzis.

HA - Em 1947, o senhor se tornou professor de Noções
de Direito e de Direito do Trabalho da Escola de Serviço
Social da Universidade Católica de Minas Gerais. Como
foi esse ingresso? Houve concurso, indicação?

OSCAR CORRÊA - Não, o negócio foi o seguinte: mu-
dei de escritório e comecei a advogar, no Edifício Mariana,
com o Célio Goiatá, meu professor, e o Sérgio Otaviano
de Almeida, excelente advogado, irmão do Antônio
Otaviano de Almeida, professor da Faculdade de Medi-
cina, filhos do grande Professor Otaviano de Almeida,
um dos papas da medicina mineira. O Célio me passava
um pouco da advocacia trabalhista e, como não podia dar
todas as aulas na Escola de Serviço Social, me passou
primeiro Noções de Direito e depois Noções de Direito
do Trabalho. Isso para mim foi bom porque tive a minha
primeira experiência didática. O dinheiro que eu ganha-
va não dava para pagar o transporte. O diretor era o Pa-
dre Aguinaldo Leal, uma grande figura. Ele era encanta-
dor. Está vivo ainda o Padre Aguinaldo? Soube que ele
estava com noventa e tantos anos.
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SB - É o Padre Aguinaldo que foi da Igreja Santo Antô-
nio?

OSCAR CORRÊA - Exatamente, da Igreja de Santo An-
tônio. Eu tinha alunas muito boas, inteligentes e simpáti-
cas. Vou dar o nome de duas: uma é a mulher do
Francelino, a Latife; a outra é a Glorinha Drummond,
que foi Miss Belo Horizonte e depois mulher do Ibrahim
Sued. Tinha a Das Dores e outras moças da melhor cate-
goria. A escola era na Rua Antônio Aleixo. Depois, dei
aula de Economia na Academia de Comércio de Belo
Horizonte.

HA - Em que período?

OSCAR CORRÊA - Na época do Hermínio Guerra, por
volta de 1946-47, antes de fazer o concurso para a cáte-
dra, como uma espécie de preparação. A Academia de
Comércio era na Avenida Amazonas, antes do Bemge, e
dei aula lá durante algum tempo, foi uma ótima experiên-
cia.

HA - Como o senhor conciliava escritório, aulas e, de-
pois, mandato de deputado?

OSCAR CORRÊA - Nunca fui homem de ficar quieto.
Nunca tive um minuto de folga. Toda a vida trabalhei.
Não consigo ficar em casa sem fazer nada. Só fico parado
quando minha mulher me chama para conversar, senta-
dos no sofá, depois do almoço, ou quando vou assistir ao
jornal na televisão, depois do jantar. Estou sempre fazen-
do alguma coisa. Quando estou parado, no mínimo leio a
Divina Comédia, de Dante. Em geral, eu trabalhava de
manhã, preparava as coisas que tinha que fazer, passava
no Fórum e ia para a Assembléia, quando era o caso, e
dava aula à noite na Faculdade. Ou dava aula de manhã
na Escola de Serviço Social, ia para o Fórum, para a As-
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sembléia, para a Faculdade. Também aqui, no Rio, hou-
ve época em que eu era chefe do Serviço Jurídico do
Banco da Lavoura, dava aula na Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de
janeiro e no Bennett, à noite.

3 CAPÍTULO

HA - Agora, vamos tratar de seu ingresso na políti
Quais as influências que o fizeram participar da polítk
Família? Amigos? Como foi

OSCAR CORRÊA - A UD\ precisavl de nomes pLi
disputar a eleição para deputado estadual. Quanto mais
nomes tivesse, maior legenda poderia ter. Como eu po-
dia ter mil votos em Itaúna, 50 em Cajuru, 100 em Belo
Horizonte, o meu nome entrou na chapa, sem grande
chance, para não falar nenhuma. Entrei na chapa muito mais
para compor o número. Mas, antes disso, há um episódio
que quero contar.

Pouco antes da eleição, o Banco do Brasil resolveu abrir
um concurso para advogado. Aliás, não se tratava de con-
curso, mas de escolha entre convocados. Exigência: cin-
co anos de formado. Contrato: dois anos. Pagamento: 13
salários. Naquele tempo, ser advogado do Banco do Bra-
sil era uma das melhores coisas do mundo, e até hoje deve
ser muito bom. Havia vaga em dois lugares: Dores do
Indaiá e Formiga. O Carlos Peixoto Filho, que tinha sido
meu professor de Francês e era o chefe de gabinete do
diretor Gudesteu Pires", que tinha sido professor da Fa-
culdade, me chamou e disse: "Oscar, você ainda não tem
cinco anos de formado, mas como o conheço e gosto de
você, falei com o Dr. Gudesteu, e ele aceita sua indica-
ção, mas manda dizer-lhe que, se você quer ser advogado
do Banco do Brasil, as condições são essas. E o melhor
emprego da República, e você vai ter sua carreira". "Pro-
fessor, é muito honroso o convite, e eu vou pensar. Ama-
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nhã lhe dou a resposta". No dia seguinte dei-lhe a res-
posta mais estranha de sua vida, segundo ele. Falei-lhe:
"Primeiro, só aceito com o direito de falar mal do Presi-
dente Dutra dentro do Banco. [risos] Segundo, só faço
contrato por um ano, em vez de dois. Terceiro, se a cam-
panha para deputado vier, vou me candidatar e saio do
Banco!" Ele me respondeu: "Oscar, você é louco. Você
vai jogar pela janela o melhor emprego do mundo. Você
não tem onde cair morto". Falei: "Não tenho não. Nem
morto, nem vivo". "Então, como é que você vai recusar
um negócio desse?" Respondi-lhe: "Professor, o Ban-
co..." "Você não pode impor condições ao Banco do Bra-
sil". Retruquei: "Não posso nem quero, mas o Banco do
Brasil não pode me impor condições. E negócio de desti-
no e de loucura. Cada um tem a sua. E ainda quero o
direito de vir a Belo Horizonte pelo menos uma vez por
mês para visitar minha mãe". Muitos dias depois ele me
telefonou. "Olha, o Gudesteu achou você muito metido,
muito presunçoso, mas disse que foi assim e gosta de
gente assim. Só não pode aceitar o contrato por um ano,
porque o regimento do Banco diz que o contrato tem que
ser por dois anos". "Então, diga ao Dr. Gudesteu que
estou profundamente honrado e muito satisfeito com o
convite. Se vocês me convidaram agora, é sinal de que
daqui a um ou dois anos vão me convidar novamente.
Estarei muito mais preparado. Então, não preciso correr
agora, de modo que não aceito o convite".

Então, para compor a chapa, a UDN recolheu aquela
meninada toda que trabalhava lá: Simão da Cunha, outros
chefes do interior, Manuel Taveira°°, o pessoal todo que
foi eleito e mais Oscar Corrêa e uns outros. Na campa-
nha, eu saía de jardineira, ia a Itaúna e passava por Mateus
Leme. As vezes, montava a cavalo em Itaúna e ia até
Conquista, hoje Itaguara. As vésperas da eleição, nós
passávamos de automóvel por Quartel Geral, que naque-
le tempo era distrito de Abaeté. Dentro do automóvel
estávamos o Pedro Aleixo, o Darci Bessone, o Raul Ma-
chado Horta"' e eu. 0 Raul era mais novo do que eu. 0



Pedro Aleixo então virou-se para mim e disse-me: "Os-
car, o que você acha da sua eleição?" Respondi-lhe: "Dr.
Pedro, vou ser eleito deputado da UDN em 13° lugar,
com 3.800 votos". Ele falou assim: "Primeiro, você não
vai ser eleito; segundo, ninguém se elege com 3.800; ter-
ceiro, a UDN não faz 13 deputados".

SB - Fez 16, não?

OSCAR

SB - O Sl1i LC 1	 i )ui	jíU	i'1 3 1

dente"'

OSCAR CORRÊA - Eu fui eleito em 13 lugar, com cer-
ca de 3.800 votos. Em toda a minha vida de político, ado-
tei o seguinte procedimento: no dia do pleito, às cinco
horas da tarde, eu me recolhia ao hotel ou à casa em que
estava e fazia três colunas, com o nome dos municípios:
mínimo, provável, máximo. Nunca errei 10% no prová-
vel. As vezes ficava mais para o máximo.

HA - Quais as concepções ideológicas que nortearam as
suas atividades políticas?

OSCAR CORRÊA - Olha, toda a vida fui um liberal, que
acredita na liberdade, na democracia e no povo; liberal
que acredita na intuição do povo, que é mais sábio do
que os que o dirigem, que acredita que a democracia é o
único regime possível, que detesta qualquer tipo de cons-
trangimento, e ama a disciplina, a ordem e a hierarquia.
Costumo dizer que, de certa maneira, tenho a alma de
soldado. Mas tudo isso dentro da lei e da liberdade. E
ninguém acredita mais no Brasil do que eu.

Toda a vida fui um liberal romântico, que acredita que a
liberdade, por si, constrói as nações. Se você está agindo
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Toda vez que houve qualquer cargo vago em
Minas Gerais, ou que Minas Gerais devesse

disputar um cargo, o PSD tinha cinco
nomes: Carlos Luz, Lucas Lopes, Ovídio de
A breu, Israel Pinheiro e José Maria A lkmin.

Se fosse para o Ministério da Justiça, a
ordem era essa. Se fosse para o Ministério

da Fazenda, era: Alkmin, Ovídio de Abreu,
Israel Pinheiro, Lucas Lopes, Carlos Luz.
Se fosse para o Ministério de Viação, era:
Lucas Lopes, Israel Pinheiro, Carlos Luz,

José Maria Alkmin, Ovídio de Abreu.
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com liberdade, dentro da ordem - quando digo "ordem",
não é a ordem imposta, é a ordem da lei, legitimamente
votada pelos representantes do povo -, se você tem os
poderes funcionando normalmente e todo mundo obede-
ce à lei e está trabalhando e cumprindo seu dever, vai dar
tudo certo. E uma ideologia romântica, quase um libera-
lismo romântico.

Detesto qualquer pressão do Estado e, por isso, sou con-
tra o socialismo, o comunismo e o "direitismo". Acho que
o Estado não foi feito para pressionar, mas para cuidar
das missões que são de sua competência, em especial
aquelas que são indelegáveis, como a segurança pública
e a distribuição da justiça. Só o Estado tem a força
institucionalizada para se impor. Então, você não pode
chamar uma corporação que não seja vinculada ao Esta-
do para manter a segurança nas ruas, porque se amanhã
um sujeito dá um tiro e mata, com ordem de quem ele
matou? Do chefe da corporação, não. O Estado tem a
polícia, a polícia cumpre a ordem. Se for preciso mata:,
ela mata porque o Estado foi feito para,
institucionalizadamente, manter a ordem.

Sou um liberal típico. Não acredito em social-democra-
cia, socialismo liberal, liberalismo social; tudo isso para
mim é conversa fiada. Sou neoliberal, ou liberal, porque
acredito que o Estado tem de existir e porque acredito
também que há hora em que ele tem que intervir, quando
há abuso ou desvio, O Estado só intervém quando há
abuso de poder, como quando grupos monopolizam, se
cartelizam para tomar conta do mercado. A não ser nes-
ses casos, o Estado deve deixar que as forças naturais
atuem, e você vai ter a sociedade mais certa.

HA - Quanto aos canais de ingresso no Estado...

OSCAR CORRÊA - Devem ser normais, democráticos,
com base na igualdade de oportunidade. Detesto
favorecimento, nunca na minha vida usei de favore-ci-
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mento. Quando o Magalhães me chamou para a Secreta-
ria da Educação, falei: "Magalhães, não posso ser secre-
tário: não tenho dinheiro para isso. Como é que eu vou
me manter ganhando 36 mil cruzeiros, quando ganho 360
mil na Câmara?" Ele disse: "O problema é seu. Não te-
nho nada com isso. Quero que você seja meu secretá-
rio". Em poucos meses de Secretaria, já tinha "comido"
o automóvel que possuía. Minha mulher dizia assim: "Va-
mos comer a roda da frente este mês. Agora vamos co-
mer a roda de trás. A outra roda, a outra... Vamos comer o
motor". Vendi o automóvel e hipotequei a casa.

Disse-me o Último de Carvalho"-" que, certa vez, foi à
Caixa Econômica e viu o meu pedido de empréstimo. O
Último foi meu adversário, brigávamos feito cão e gato.
Estava lá um sujeito que disse: "E um absurdo, alguém
que é deputado pedindo empréstimo na Caixa Econômi-
ca..." Ele retrucou na hora: "Dá, porque este é um ho-
mem de bem, que está aqui se sacrificando, pedindo em-
préstimo, pois não pode pagar a casa mais". Então, não
houve favorecimento. Entrei na fila como qualquer cris-
tão para pedir empréstimo à Caixa Econômica.

Não furo fila e, se alguém furar, eu brigo. Não peço favor,
e faço favor com muito prazer. Quando vejo alguém pe-
dir favor, lembro-me do ditado de um antigo escravo ro-
mano, Publio Siro: "Beneficium accipere libertatem es!
t'endere" - quem aceita um benefício vende a liberdade.
Quando um sujeito me faz um benefício, um favor, fico
logo pensando: o que será que ele quer em troca? Tenho
birra quando alguém me dá presente. Primeiro, porque
se tem de retribuir, e a coisa mais difícil é você dar um
presente de que a pessoa goste. Segundo, fico pensando
no motivo pelo qual a pessoa está me dando o presente.

HA - Que grupos ou associações auxiliaram o seu ingres-
so na política? Houve influência da Igreja Católica?

OSCAR CORRÊA - Toda a vida fui católico, mas nunca
fui protegido.

110



HA - Algum grupo que tenha influenciado o ingresso na
atividade política, que tenha sido uma base...

OSCAR CORRÊA - Não, não. Eu nunca tive base elei-
toral, a minha campanha foi sempre feita à base da UDN.
Eu chegava em um município e perguntava: "Quem é o
presidente do diretório da UDN aqui?" "E Fulano de
Tal". Eu ia para a casa dele: "Fulano, o senhor está bem?
Eu sou Oscar Dias Corrêa, candidato a deputado pela
UDN". "Ah, pois não, doutor". "Os senhores têm candi-
dato?" "Não, senhor, não temos". "Nenhum da UI
pediu voto ao senhor?" "Não". "Então, se o senhor
der votar em mim, ficarei muito satisfeito".

Se dizia: "Tenho candidato sim, vou votar no Simão
Cunha, ou no Manuel Taveira, ou no...", eu dizia: 'o
Simão é uma grande figura, o Taveira é o maior do mun-
do, o Fulano é ótimo, etc. O senhor precisa de alguma
coisa?" "Não, não preciso de nada, muito obrigado.., ah,
preciso sim, doutor, está até aqui..." Ganhei muito voto
assim. Eu passava no município, e o sujeito dizia: "O nosso
candidato é (por exemplo) o Dnar Mendes 111411. "Perfei-
to, o Dnar é meu amigo fraternal, lá do Rio Pomba".
"Doutor, nós estamos com um problema. O PSD entrou
com uma petição contra nós ontem". Eu falava: "Cadê a
petição?" "Está aqui". "Me dá". "Ah, só um instante".
"Tem papel aí?" "Tem". "Caneta?" "Tem". "Exmo. Sr.
Juiz Eleitoral da Zona... A União Democrática Nacional,
por seu delegado, vem expor e requerer a V. Exa., em con-
testação ao que requereu o Partido Social Democrático, o
seguinte". Fazia a petição e a entregava ao sujeito. "Quan-
to é, doutor?" "Não é nada". Resultado: no dia da eleição
ele me dava 20, 30, 40 votos.

Por isso toda a vida fui, em Minas Gerais, o deputado
mais extensamente votado. Eu tinha voto em todo muni-
cípio por que passava. Visitava primeiro o presidente da
UDN. Nunca pedi voto onde um chefe declarava apoio a
um candidato da UDN. As vezes, ele dizia: "O nosso can-
didato aqui é o Fulano de Tal, mas nós não vamos votar
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nele". "Por que não?" "Ah, porque ele não vem cá". "Não
vem porque ele está apertado, na Comissão tal, traba-
lhando feito um burro...", eu defendia o companheiro.
Agora, se o sujeito era da UDN e falava em votar no PSD,
eu dizia: "Você não pode fazer isso. E uma vergonha.
Como é que você, da UDN, quer votar num candidato do
PSD? Eu não admito. Isso não é possível".

SB - Vamos falar da convenção da UDN...

OSCAR CORRÊA - Quando houve a convenção, surgi-
ram duas candidaturas: a de Mílton e a de Franzen. O
Franzen queria que fosse o Mílton, e este queria que fos-
se o Franzen. frisos] No fundo, era isso. Não houve dis-
puta. Os dois nomes surgiram, o Mílton ganhou, e todos
nós sabíamos que era para o sacrifício.

No dia em que o Mílton ganhou a convenção, ele veio
para o Rio de Janeiro no trem Vera Cruz. Fomos levá-lo à
Estação e despedir dele como candidato derrotado de
Minas. Na volta, me encontrei com um sujeito que era
nosso adversário no município de Guia Lopes. Era
pessedista. Ele disse: "Dr. Oscar, sou o Fulano de Tal.
Muito prazer". Respondi: "Eu não tenho nenhum prazer
em conhecer o senhor. A notícia que tenho a seu respeito
é de que é atrabiliário e persegue os meus companheiros
da UDN". "Ah, mas o senhor está sendo injusto". "Não
estou sendo injusto, pelo contrário, estou dizendo aquilo
que sinto". "Ah, mas o senhor está vendo por um lado
só". "E o lado que conheço. Enquanto o senhor não me
provar o contrário, continuarei mantendo essa opinião".
Você vê que o negócio, naquele tempo, não era brinca-
deira.

HA - Em um depoimento, Tancredo Neves afirmou que
Mílton Campos lhe havia falado isso mesmo. Era uma
candidatura do sacrifício...
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OSCAR CORRÊA - Era. Todo mundo sabia.

HA - Ele tinha o compromisso de fazer alguns comícios
de doutrinação democrática para firmar o partido...

OSCAR CORRÊA - E mais a obrigação de fazer os comí-
cios para assegurar a legenda, para defender a legenda.

HA - Se fosse uma candidatura para
vez não fosse ele...

OSCAR CORRÊA - Não, não. Acho que ning
sou nisso. Nós sabíamos que, naquela hora, nu
nenhuma chance de ganhar.

SB - A chance da UDN foi a dissidência no PSD, não?

OSCAR CORRÊA - Foi o milagre da dissidência do PSD.
Ninguém contava com isso. O Mílton é que possibilitou
essa dissidência. Possivelmente, se fosse outro candida-
to, ela não teria acontecido. Agora, sobre esse negócio
de ser candidato ao governo ou não, o Pinto Antunes,
que foi meu professor e do Rondon Pacheco na Faculda-
de de Direito, dizia o seguinte: "Se a UDN chegar ao
poder em acordo, o governador vai ser o Rondon. Se a
UDN chegar ao poder em briga, vai ser o Oscar Corrêa".
[risos] Eu não era e nunca fui de fazer acordo. Até na
advocacia, em muitas oportunidades, brigava e forçava o
sujeito a um acordo. Quando chegava a hora do acordo,
chamava um colega: "Fulano, já briguei tanto com esse
sujeito que não tenho condições de fazer acordo com ele.
Vá você".

SB - Antes de ser lançada a candidatura Mílton Campos,
foi aventada a possibilidade de acordo entre a UDN e o
PSD para lançar um candidato único em Minas...

113



OSCAR CORRÊA - De fato, o Carlos Luz foi lembrado
e teria o nosso apoio. Estava presente na sede da UDN
na hora em que esse problema foi discutido: as vantagens
e as desvantagens do Carlos Luz. Ponderou-se que, afi-
nal de contas, ele era muito bom sujeito, mas era tido
como um fraco (no sentido da vontade, mas depois se viu
que não era). Mais tarde, quando o Mílton e o Dutra iam
sair, houve tentativa de entendimento, para dar o gover-
no de Minas à UDN e o da República ao PSD, ou vice-
versa.

SB - O Estado de Minas" fala sobre a possibilidade de
Carlos Luz ser candidato com o apoio da UDN e do PR...

OSCAR CORRÊA - Toda vez que houve qualquer car-
go vago em Minas Gerais, ou que Minas Gerais devesse
disputar um cargo, o PSD tinha cinco nomes: Carlos Luz,
Lucas Lopes"', Ovídio de Abreu, Israel Pinheiro"' e
José Maria Alkmin. Se fosse para o Ministério da Justiça,
a ordem era essa. Se fosse para o Ministério da Fazenda,
era: Alkmin, Ovídio de Abreu, Israel Pinheiro, Lucas
Lopes, Carlos Luz. Se fosse para o Ministério de Viação,
era: Lucas Lopes, Israel Pinheiro, Carlos Luz, José Ma-
ria Alkmin, Ovídio de Abreu. [risos] Qualquer que fosse
o cargo, os cinco nomes eram esses, apenas variava a or-
dem.

SB - Benedito Valadares, não...

OSCAR CORRÊA - Não. Porque o Benedito era dono
do partido. Ele indicava os cinco. frisos!

SB - Na convenção, além de Franzen de Lima e Mílton
Campos, outros nomes foram ventilados: Gabriel Passos,
Pedro Aleixo...
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OSCAR CORRÊA - A UDN tinha Pedro Aleixo, Gabriel,
todos eram grandes nomes, mas no momento em que se
falava em Mílton e Franzen, que eram acima do bem e
do mal, os outros todos se apagavam.

SB - Com a dissidência no PSD, ocorrida pela escolha do
Bias Fortes...

OSCAR CORRÊA - A escolha do Mílton influiu muito
porque Luís Martins Soares"' - o Zito Soares -, que era
tio do Mílton, o Simões de Almeida 109 , o Antônio Caeta-
no Ho e o Júlio de Carvalho apoiaram o Mílton. Foi exata-
mente o pessoal da linha liberal. Houve então o episódio
do 3 de dezembro.

SB - A Convenção do Cine São Luís?

OSCAR CORRÊA - É, no Cine São Luís. Evidentemen-
te, a UDN colaborou um pouco. Nós mandamos gente lá
para vaiar os candidatos deles. Quando falavam: "Bias!",
vaiavam, para ajudar a fazer a claque. Nessa época, eu já
participava. Falava-se do Carlos Luz. Depois veio o
Venceslaum , como candidato de conciliação. Ele foi derro-
tado na convenção do Cine São Luís. Saiu o Bias como can-
didato do PSD. Então, achamos que íamos perder a eleição.

HA - Mas vocês já contavam com a vitória do Bias...

OSCAR CORRÊA - Não, não. Nós achávamos.., eu, pelo
menos, achava que o Venceslau seria ratificado. Mas o
Guilhermino de Oliveira' t2 e outros depois me contaram
que fizeram um trabalho. Guilhermino, de quem eu era
adversário, mas com quem eu me dava muito bem.

SB - O Valadares participou...
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OSCAR CORRÊA - Exatamente. Todos eles trabalha-
ram no sentido de jogar no chão o Venceslau, porque acha-
vam que ele acabaria se inclinando para a UDN. Você vê
como era a luta. Bastava o sujeito ter a possibilidade, mí-
nima que fosse, de amanhã fazer acordo com a UDN, ou
dar algum prestígio a ela, para ser colocado para fora. O
Venceslau, no fundo, acabaria sendo apoiado pela UDN,
pois ele era um estadista. O PSD tinha de botar um can-
didato marcadamente pessedista, como nós queríamos
botar um marcadamente udenista.

SB - A escolha de Bias Fortes teve como conseqüência
uma dissidência no PSD: o PSD Independente...

OSCAR CORRÊA - Saiu uma ala dissidente com Simões
de Almeida' 3 , Antônio Mourão Guimarães' 14 ... Eram mui-
to bons deputados. Eu assisti a um debate do Mourão
Guimarães com o Armando Ziller. Era primoroso.

HA - Por sinal, os dois sempre faziam debates acirrados

OSCAR CORRÊA - Sempre, porque o Mourão era u
capitalista, dono do Banco de Minas Gerais, e o Ziliei
O Mourão Guimarães, que todo mundo achava que, p
ser um médico, não entendia nada do assunto, se hou\
com o maior brilho no debate com o Ziller, que era peri-
goso.

SB - O Mílton Campos foi apoiado pelo PR e pelo PS[)
Independente...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Pelo PR e pelos dissi-
dentes do PSD, que entraram na legenda da UDN.

SB - Alguns saíram candidatos pela UDN, alguns pelo
PR, alguns pelo PTN. O senhor poderia falar sobre as
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articulações que levaram à formação da Coligação De-
mocrática

OSCAR CORRÊA - Não, porque isso foi feito em nível
de chefia. Eu tinha 26 anos... De vez em quando, me
chamavam para deliberar, mas quando chegava a hora da
deliberação, como todo chefe que se preza... O Benedito
usava isso: convocava o PSD para as nove horas da noite.
Às nove e cinco, entrava na reunião um companheiro e
fazia uma proposta, que ele sabia que não era para ser
aprovada. O pessoal analisava a proposta, discutia, xinga-
va, amarrava e ameaçava dissidência. Quando eram onze
e cinqüenta, entrava a proposta do Benedito, que era apro-
vada por aclamação. O pessoal não agüentava mais, apoi-
ava por aclamação. Na UDN era um pouco diferente, mas
em geral discutia-se muito, até que chegavam os chefes:
o Pedro, o Mílton, o Magalhães, o Franzen...

SB - E decidiam...

OSCAR CORRÊA - Não decidiam, mas davam a linha
da decisão mais conveniente.

SB - E o PCB nessa época? O senhor falou sobre o apoio
dele a Mílton Campos...

OSCAR CORRÊA - Apoio? Alguns votos que ele deu à
UDN.

SB - A Esquerda Democrática se manteve neutra nessas
eleições. Achava que todos os candidatos eram conserva-
dores...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas acredito que
sim.
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S13 - Como foi a campanha em Itaúna? O diretório muni-
cipal do PSD apoiou qual candidato?

OSCAR CORRÊA - Apoiou o Bias.

SB - Ele era ortodoxo. O diretório no era da ala diss-

O:\1 (OR1L\	\Jü, cm lmii,a, iau.
dissidentes, mas o pessoal era mais ortodoxo, a favor cl
Benedito. O Lincoln Nogueira Machado e o José d
Cerqueira Lima eram os dois chefes do PSD. Pode te
havido dissidente no PSD que votou, mas quem traba
lhou para o Mílton foi a UDN, que tinha, sobretudo,
Ronan Soares Nogueira, o Joaquim Nogueira Penid

SB - Quais foram as implicações dessa coligação partida-
ria para o governo Mílton Campos?

OSCAR CORRÊA - O Mílton assume o governo e no-
meia o Pedro Aleixo secretário do Interior. O Pedro Aleixo
achou que devia fazer na Secretaria do Interior o que ele
havia pregado na campanha: liberdade, democracia, igual-
dade de oportunidade, tudo direitinho. Com isso, um dos
primeiros atos do Pedro foi proibir demissões no serviço
público. Os interventores nomeados pela UDN para os
municípios foram proibidos de demitir os pessedistas que
ocupavam cargos. Então, começou uma bruta grita da
UDN: "Muito bem, nós queremos igualdade de oportu-
nidade, mas não podemos mais permitir que a máquina
montada pelo PSD continue montada". E Pedro Aleixo
começou até a ser questionado sobre a política que que-
ria fazer. Ele havia mandado um telegrama para todos os
prefeitos municipais, dizendo que evitassem qualquer tipo
de perseguição política. Quem estava no cargo devia nele
permanecer, porque ele não queria demissões. Isso era
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o que o PSD queria. O PSD começou a elogiar o Pedro,
e nós, a bater no Pedro, a discutir com ele.

SB - Mas o PSD cobrava muito do Pedro Aleixo...

OSCAR CORRÊA - Não, foi só no princípio, quando ele
entrou.

SB - Vamos voltar à campanha do senhor...

OSCAR CORRÊA - Ah, minha campanha foi uma bola.
Eu andava de jardineira. O Ronan me emprestou um au-
tomóvel, um Ford 29, de bigode. Quando cheguei a
Crucilândia, as quatro rodas saíram, quebraram, porque
não tinham mais rosca, de tão velho que era. [risos] Tam-
bém fiz campanha a cavalo e por cartas. Minha mãe, meus
irmãos - principalmente o Mário - e eu mandamos cartas
para todos os diretórios da UDN. Era comovente por-
que, às vezes, eu chegava a um lugar, e o sujeito tirava
do fundo da mala uma carta e dizia: "Doutor, recebi sua
carta, vou votar no senhor". Eu escrevia assim: "Comu-
nico ao prezado amigo que me candidatei a deputado pela
UDN. Conto com o seu apoio e dos prezados amigos,
etc." Conforme o nome do sujeito, eu mandava 5, 10, 20,
50 cédulas. Foi só assim que fiz a campanha.

SB - E em Itaúna?

OSCAR CORRÊA - Em Itaúna a disputa foi muito acir-
rada, porque havia três candidatos locais: eu, o Fajardo
Nogueira de Sousa, do PTB, apoiado pelos Nogueira de
Sousa e pelos Gonçalves, para acabar comigo, e o médi-
co Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho. Contra a ex-
pectativa geral, fui o mais votado. Tive 1.235 votos em
Itaúna. A partir daí, eles ficaram possessos.
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SB - Dos 1.267 votos da 1DN, o senhor teve 1.235. F
Fajardo, do PTB, tev,	-

OSCAR CORRÊA - l
não se elegeram. Então, começou a minha briga em Itaúna.

SB - O senhor recebeu, na cidade, apoio de alguém de
outro partido?

OSCAR CORRÊA - Não, só da UDN. O PSD me com-
bateu violentamente, a ponto de eu ter uma polêmica
num jornal com um conterrâneo, que depois ficou meu
amigo e faleceu há pouco tempo. Ele escrevia uns arti-
gos e assinava com o pseudônimo de Nabucodonosor. Eu
respondi ao primeiro artigo. Ele escreveu um segundo, e
respondi tudo numa linguagem dura. No fim, lembrei a
ele o destino de Nabucodonosor, que, como as alimári
morreu comendo capim: "O seu fim é o
Nabucodonosor". frisos] Um padre entrou no meio, p
que viu que o negócio ia ficar sério. No me perdoaram
nunca porque eu ganhei a eleição.

Haveria a nomeação de um interventor para prefeito até
as próximas eleições. Então, procurei o José de Cerqueira
Lima, filho do João de Cerqueira Lima, que era portugu-
ês e com quem eu tinha bom relacionamento. O João de
Cerqueira Lima era um milionário de Itaúna, dono da Fá-
brica de Tecidos Itaunense. O José de Cerqueira Lima
era um pessedista intransigente. Ele, o Lincoin Noguei-
ra Machado e eu fizemos uma reunião. Começamos a
conversar: "Sou majoritário em Itaúna. Pelo acordo da
Coligação Democrática, o candidato mais votado indica
o prefeito. O direito é meu, mas não quero indicar o pre-
feito sem ouvir os senhores, que são (aí era uma tentativa
de esperteza) muito mais sábios do que eu, têm experi-
ência, conhecem tudo. Então, vamos fazer o seguinte: os
senhores fazem uma lista de três nomes, incluindo gente
nossa, eu levo ao Mílton Campos e ele vai escolher,
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evidentemente, o que eu indicar". Eles ficaram umas
onças. Eram os donos de Itaúna, e um fedelho - disseram
isso, não na minha frente, mas disseram - ia indicar o pre-
feito. "Não, senhor. O senhor não indica". "Eu indico".
"Então, vamos ver quem é que manda". Fizeram uma
lista, eu fui lá e disse: "Dr. Mílton, quero que nomeie o
Parreirinha" (o Geraldo Parreiras, que depois brigou co-
migo). Ele: "Perfeitamente. Geraldo Parreiras". Eles fi-
caram umas onças porque nunca pensaram que eu teria
força para nomear.

O Mílton, toda a vida, me deu a mais absoluta autoridade
em tudo o que fiz. Se há alguém que me prestigiou em
todos os momentos, foi o Mílton Campos. Nunca me dis-
se não. Ele podia ponderar, até me convencer, mas...
Então, nomeou o Parreiras. Nesse momento, o PSD se
encanzinou e ficou contra mim. A luta foi ativa. Ficaram
os Nogueira e os Gonçalves contra o Parreirinha, que era
sustentado por mim. Como era eu quem mandava, tudo
bem. Até a primeira eleição, porque apanhei, ou melhor,
os meus candidatos a prefeito apanharam sempre. Mas
individualmente, em todas as eleições, sempre fui o mais
votado em Itaúna.

SB - O senhor estava ligado a algum chefe político local?

OSCAR CORRÊA - Ronan Soares Nogueira. Ronan era,
vamos dizer assim, o meu chefe, era o presidente da UDN.

SB - Que tipo de apoio o senhor recebeu lá?

OSCAR CORRÊA - Eles faziam tudo por mim. Ronan,
Joaquim Nogueira Penido, Vicente Penido, Parreirinha,
Perito e todos os outros companheiros faziam tudo para
me servir: pagavam as despesas todas, faziam comício,
faziam propaganda para o eleitor, traziam o eleitor para
votar, distribuíam cédulas. A única coisa que eu fazia eram
as cédulas.
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Toda a vida tive alguns chefes que faziam tudo por mim.
Em Jacutinga era o Erasmo Queirós Campos. Até as cé-
dulas ele mandava fazer lá. Quando eu chegava de jipe,
ele mandava encher o tanque porque sabia que eu não
podia gastar nada. Em todo lugar a que eu chegava, era
recebido pelo meu chefe da UDN como chefe de Esta-
do. Minha conversa era a mais objetiva do mundo. Antes
de chegar, eu avisava que ia. O sujeito mandava preparar
lombo de porco, doce de leite e vinho português. Eu che-
gava a Almenara, e o Querubim Fróis Otoni, que era o
nosso chefe, solteirão, saía às compras: "Tem lombo de
porco? Manda matar um porco, que o Oscar Corrêa che-
ga amanhã. Tem vinho? Manda buscar vinho português
onde tiver". Ia longe. Em qualquer lugar aonde eu che-
gasse, o chefe estava sempre pronto e eu pronto para
atender aos companheiros.

SB - E os comícios?

OSCAR CORRÊA - Não fazia comícios. Candidato a de-
putado não faz comício. E conversa. Nós temos que visi-
tar o Fulano de Tal, que está doente. O Fulano de Til
está meio mole, meio esquisito, vamos visitá-lo. Só isso.
No mais, eles faziam a distribuição de cédulas. No dia da
eleição eu ia para Itaúna, andava na rua, acompanhava o
Ronan.

Houve em Itaúna um caso muito engraçado. Um dos che-
fes políticos contrários era o coletor Mozart Nogueira Ma
chado. Esse era perigosíssimo. Então, o que eu fazia? No
dia da eleição eu dizia a ele: "Mozart, hoje estou casado
com você indissoluvelmente. Aonde você for eu vou. Você
almoça comigo, eu almoço com você. Eu não te solto".
Ele distribuía cortes de pano da fábrica, favores. Eu co-
meçava a andar com o Mozart às oito horas da manhã.
Aonde ele ia, eu ia junto, para não deixar ele fazer nada.
A princípio, ele achava ruim, mas depois viu que não adi-
antava. Ele não podia me impedir de andar com ele. [n-
sos] O pessoal ria: "Lá vêm os dois, o Oscar com o Mozart,
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o Mozart com o Oscar". No fim, acabava em brincadeira.
No dia da eleição, o Ronan vestia um terno de linho bran-
co, botava dentro da pasta um revólver, que ele nunca
usou, e saía para ver a eleição. Os outros trabalhavam, e
ele superintendia. Eu não tinha nenhuma interferência
no pleito.

Nos outros municípios, eu visitava os chefes. A minha
tranqüilidade em eleição decorria do seguinte: eu me ele-
gia hoje e amanhã começava a visitar os chefes para agra-
decer. Ia ver todos aqueles que eu tinha visitado antes.
Daí a seis meses, alguns diziam: "Oh, Oscar, você não
precisa mais vir aqui. Você está cansando a gente. Não
rem tanto não". Eu ia permanentemente. Mantinha o

eleitor presente. Visitava os núcleos. "Precisa de alguma
coisa?" "Não". "Nada?" "Nada". "Posso ir embora?"
"Pode". "Até logo". Ou então: "Precisamos sim. Quere-
mos que você vá conosco hoje fazer um comício". Podia
ser, por exemplo, em Januária, em Brasília de Minas ou
cm Ubaí, a 50 quilômetros de jipe. "Queremos que você
fique amanhã para ir a tal lugar assim, assim". "Estou aí."

Eu dizia: "Na eleição municipal, vocês escolham o can-
didato. Se escolherem um poste, eu apóio o poste. Mas
nas eleições estadual e federal, o candidato que eu esco-
lher, vocês apóiam. Quem manda sou eu". Meu contato
com o eleitorado era um contato de liderança autêntica.
"Quem é o candidato a deputado estadual?" "Fulano de
Tal". "Quem é o candidato a governador?"

Eu chegava a Jacutinga, e o Erasmo reunia o pessoal todo
no clube. Durante duas a três horas, eu tinha que dar um
depoimento sobre a situação nacional, estadual e inter-
nacional, quando era o caso. Eles queriam saber de tudo,
e me prestavam contas da situação municipal. Era um
contato amigo e fraterno.

HA - Parece que, em Itaúna, a política municipal era
pessedista. Já a estadual era udenista...
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OSCAR CORRÊA - O PSD ganhava sempre a eleição
municipal porque ele tinha o apoio do PTB, por causa
das fábricas. Na estadual eu sempre ganhava. Eu costu-
mava perder a de governador. Meus candidatos a gover-
nador e presidente da República quase sempre perdiam.
E o meu candidato a prefeito perdia sempre.

SB - A questão era muito pessoal...

OSCAR CORRÊA - Era. Afinal de contas, eles me co-
nheciam. Não podiam impedir que o sujeito votasse en
mim. Eu era o filho do Manoel Português e era bom d
comício. Eu me lembro de que fui fazer um comício n.
Rua da Ponte, na primeira campanha.. Era de tardinha. .\
Rua da Ponte era uma zona pobre. A estrada de ferro
passava em frente a um botequim. Havia uma cadeira e
uma mesinha de bar. Todo mundo estava falando com
medo porque, num boletim contra, disseram que nós ía-
mos apanhar lá. Botei a cadeira em cima da mesa e subi
na cadeira para falar. O pessoal tremia. Comecei assim:
"Você, Fulano de Tal, que comprou foice na minha mão,
na casa do meu pai; você, Beltrano, a quem vendi enxada
Osiris, de três libras, porque você era muito forte; você,
Cicrano..." Comecei a identificar alguns sujeitos. Ao fim
de pouco tempo, não havia como brigar comigo porque
aqueles sujeitos a quem eu havia nomeado ficariam do
meu lado. Então, pude dizer tudo o que queria.

SB - O senhor tinha um programa de mandato?

OSCAR CORRÊA - O programa que você fala é aquele
feito para apresentar o candidato? Não. Já se sabia o pro-
grama. Era o seguinte: defender os ideais, o programa da
UDN. O meu programa era vinculado ao da UDN. Era
saúde, educação, assistência, ponte, escola, etc.

SB - Modernização do Estado...
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OSCAR CORRÊA - Sim. Tudo o que o programa da
UDN dizia. Naquele tempo, você não precisava apresentar
seu programa porque tinha um partido que todo mundo
conhecia. Hoje você tem que dizer: "Sou a favor disso",
porque ninguém sabe qual é o seu partido, e se ele existe
mesmo. A primeira propaganda da sua candidatura era o
fato de você pertencer ao partido, o que levava o sujeito
a votar ou não. "Eu sou da UDN". "Eu sou do PSD, o
senhor me desculpe". "Perfeitamente".

SB - Uma análise do resultado eleitoral de 1947 mostra
que, na votação de cada deputado, estava presente a
vinculação com a política municipal...

OSCAR CORRÊA - No meu caso, não.

SB - O senhor é urna exceção. A maioria dos deputados
se elege assim. Noventa por cento dos votos vêm de uma
única zona eleitoral...

OSCAR CORRÊA - Mateus Salomé de O1iveira, de
São João dei-Rei; Fabrício Soares, de Piumhi; Dnar Men-
des, de Rio Pomba; Manuel Taveira, de Alfenas... Como
eu sabia que dificilmente conseguiria ser eleito só com
os votos de Itaúna - e tive mais votos do que esperava -

saí percorrendo o Estado. Eu costumava citar um ditado
latino, que inventei: Ubi electores, ibi Oscar Corrêa. Onde
houver eleitores, aí está o Oscar Corrêa. [risos] Se eu
soubesse que havia um eleitor numa serra a cinco quilô-
metros daqui, pegava o carro, ia até onde desse, subia a
pé e chegava à casa dele. A minha maior votação em
Itaúna foi só na primeira eleição. Nas outras, não.

SB - Mesmo assim, 80% de seus votos são de umas oito
zonas eleitorais. Em certos municípios, além de Itaúna, o
senhor teve mais força. Como o senhor explica, por exem-
plo, sua boa votação em Piumhi?
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OSCAR CORRÊA - A explicação é a seguinte: o Fabrí-
cio tinha voto em Piumhi, mas se desentendeu com o
diretório de Guia Lopes. Ele mesmo, de certa maneira,
me indicou Guia Lopes, ou melhor, abriu o jogo para eu
ir a Guia Lopes.

1-IA - Houve algum atrito?

OSCAR CORRÊA - Ele teve uns atritos com os Arantes.
Então, eu fui. Era onde havia o chefe pessedista com
quem eu briguei no dia da viagem do Mílton candidato.
Por isso saí de lá ameaçado de morte. Aliás, não foi a
primeira nem a última vez que fui ameaçado de morte.
Mandei um recado para ele: "Diga ao Fulano que, se eu
morrer, morre ele, a mulher, a filha, o filho, o genro, a
nora, as galinhas, os piolhos das galinhas..." [risos] Eu
não andava armado, mas o sujeito que estava comigo, ao
primeiro movimento suspeito... Excepcionalmente havia
ameaça de morte, em uns dois ou três lugares. Mesmo
em Itaúna houve um dia ameaça de qualquer coisa.

HA - Nessa eleição?

OSCAR CORRÊA - Não, depois. Itaúna era mais ci-
vilizada.

SB - O senhor obteve também uma votação significativa
em Belo Horizonte: em torno de 400 votos...

OSCAR CORRÊA - Sempre tive boa votação em Belo
Horizonte, devido ao trabalho de rádio e televisão. A
Rádio Globo passou a irradiar os discursos na Câmara.
Então, com a repercussão do trabalho na Assembléia e
depois na Câmara... Eu não distribuía cédulas em Belo
Horizonte. Como outros candidatos, botava umas
mesinhas com as cédulas na Avenida Afonso Pena. O dei-
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cor vinha buscar. Quando o candidato não tinha cédula
pronta, ele as batia à máquina, em casa.

SB - Isso já nas outras eleições, não?

OSCAR CORRÊA - Sim, na primeira era por carta.

HA - Também em Bonfim e Pará de Minas o senhor teve
uma votação expressiva...

OSCAR CORRÊA - Na comarca de Bonfim, eu tinha
muito voto em Itaguara, que fora distrito de Itaúna. De-
pois passei a ter voto em Crucilândia e Bonfim. Em Pará
de Minas tive poucos votos, porque essa cidade tinha sem-
pre uma rivalidade com Itaúna.

SB - A Liga Eleitoral Católica influenciou?

OSCAR CORRÊA - Influenciou, mas pouco. Ela dizia
em quais candidatos se podia votar. Eu estava entre os
votáveis. Mas não foi uma influência determinante. Mui-
to pouca gente deixou de votar em algum candidato por
causa da Liga Eleitoral Católica.

SB - A LECIT se identificava mais com a UDN do que
com o PSD?

OSCAR CORRÊA - Dependia do padre local. O proble-
ma não era a LEC, era o padre. O Deputado José
Grossi 118 , uma excelente figura com quem trabalhei na
segunda eleição, contava uma história a respeito do pa-
dre de Urucânia, tido como santo. Segundo ele, esse pa-
dre, quando dava a bênção, dizia: "Então, vamos dar a
bênção. Todos ajoelhados, não se esqueçam do José
Grossi, o nosso candidato. [risos] Vou dar a bênção a to-
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dos, porque Deus é muito bom pai, e não se esqueçam cl
nosso José Grossi. Em nome do Pai, do Filho.., olha
nosso José Grossi... do Espírito Santo, amém. Vão coi
Deus e não se esqueçam do Deputado José Grossi'
Quando o padre era assim, evidentemente tinha influên-
cia. Mas nunca me caiu do céu um padre desses. /risosJ

513 - O Dr. Fabrício nos falou que a LEC vetou o nome
dele...

OSCAR CORRÊA - Não, não deve ter vetado. A LEC
não deve ter posto o nome dele na lista. O Fabrício sem-
pre foi de linha mais à esquerda.

SB - Ele disse que a LEC também vetou - ou não colo-
cou na lista - o Professor Edgar119...

OSCAR CORRÊA - Porque o Edgar sempre foi de
esquerda.

SB - Mas muito ligado à Igreja...

OSCAR CORRÊA - Mas era de esquerda. O Edgar toda
a vida foi de esquerda. Não posso dizer com certeza, mas
não acredito que a LEC tenha vetado o nome dele. No
caso do Fabrício - que eu conheço muito bem -, talvez
ele tenha dito: "Não quero o meu nome na LEU. O
Fabrício foi dos melhores companheiros que tive, mas vi
pouca gente tão áspera num debate como ele. Eu costu-
mava dizer: "Fabrício, você é como o cáctus do Manuel
Bandeira: belo, áspero, intratável". [risos] Fabrício era
pavoroso. Era malcriado no debate. Eu costumava ser irô-
nico, brincalhão, dava bordoada, mas minha bordoada era
dissimulada: "Vossa Excelência não tem autoridade mo-
ral". O Fabrício, não. Ele saía na bordoada mesmo. Seu
tom de voz já era de arrasar o adversário.
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SB - O senhor acha, então, que a LEC não teve um pa-
pel importante em Minas?

OSCAR CORRÊA - Para mim, não. Não acredito que o
papel tenha sido fundamental, determinante.

4 CAPÍTULO

SB - Vamos tratar da Assembléia Constituinte. O senhor
poderia fazer uma análise da configuração interna da As-
sembléia de 1947?

OSCAR CORRÊA - Acho que não estou preparado para
falar dessas coisas. A Assembléia era de um nível exce-
lente. Ela tinha homens da melhor categoria moral, de
muito bom nível intelectual, todos muito cônscios da res-
ponsabilidade que tinham com a elaboração da Constitui-
ção. A prova disso é que nós fizemos uma Constituição
excelente em 1947. Ela teve como relator geral o
Tancredo Neves. Na Subcomissão de Discriminação de
Rendas e Municípios, estávamos o Pedro Braga°, o
Alberto Teixeira dos Santos"' e eu.

Costumo repetir: "Até hoje, se fosse preciso subscrever
o que fiz na Constituinte de 47, eu subescreveria". Deus
protege os inocentes, [risos] pois, naquela época, eu não
sabia nada de Direito Constitucional. E, no entanto, saiu
uma Constituição muito boa. Houve debates muito inte-
ressantes sobre vários temas. Por exemplo, sobre o parla-
mentarismo. O Xenofonte Mercadante 122 apresentou uma
emenda que determinava que os secretários de Estado
seriam nomeados e demitidos com o apoio da Assembléia.
O governador não teria poder para demiti-los.

SB - Ao mesmo tempo, o governador não teria poder para
dissolver a Assembléia...
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OSCAR CORRÊA - Exato. Sustentei que isso não era
parlamentarismo. Eu tinha estudado muito o tema no Ins-
tituto dos Advogados. Mandei uma carta para o Raul Pita,
de quem me tornei amigo. Ele era muito mais velho que
eu e me tratava com imenso apreço. Junto com a carta eu
mandava a emenda do Xenofonte para o Pita opinar so-
bre ela. E ele me respondeu que aquilo não era parla-
mentarismo, era um governo de Assembléia, congressual,
em que o governador ficaria nas mãos do Legislativo.

Havia excelentes oradores na Constituinte de 47: o
Xenofonte, o Fabrício, o Uriel Alvim 123 , o Guilhermino
de Oliveira, o Feliciano Pena 124 , o Dnar Mendes, o
Mourão Guimarães, o Armando Ziller... Todos da melhor
categoria. Os debates eram muito bons. Houve debates
ásperos, duros, entre o Dnar Mendes e o Ultimo de Car-
valho. As vezes, eles partiam para o desaforo pessoal, mas
era um debate interessante e inteligente. O Ultimo tinha
uma grande vantagem: podia não entender nada do as-
sunto, mas era de uma capacidade de humor que, se a
gente não segurasse o ponto, ia para o brejo tranqüila-
mente. Ele era inacreditável. Também o Guilhermino
de Oliveira e o Maurício Andrad& 25 eram muito inte-
ligentes.

SB - O senhor poderia traçar um perfil ideológico da As-
sembléia?

OSCAR CORRÊA - A Assembléia era de centro. Tenho
a impressão de que era neoliberal, no sentido de que to-
dos admitiam a intervenção do Estado, mas ninguém que-
ria um Estado forte, dominador. Somente o Ziller. O Fa-
bríciojá tinha tendência um pouco de esquerda, mas muito
discretamente ainda. Como a Assembléia era estadual,
esses debates não tinham grande repercussão, a não ser
quando eram entre o Antônio Mourão Guimarães e o Ar-
mando Ziller. Da mesma maneira, na Constituinte o pro-
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biema não surgiu, porque nós não podíamos fugir do mo-
delo da Constituição Federal de 1946.

HA - O senhor participou das articulações para a compo-
sição da Mesa no início dos trabalhos?

OSCAR CORRÊA - Participei pouco porque, na verda-
de, tínhamos que escolher alguém que pudesse servir,
que não fosse adversário do Mílton. Nós não podíamos
ter um presidente da Assembléia contra o Mílton Cam-
pos. Mas, se lançássemos alguém da UDN, evidentemen-
te que o pessoal todo se uniria contra nós. A saída foi
lançar o Feliciano Pena, que, embora tivesse algumas ares-
tas com o PSD Independente, tinha menos atritos com o
PSD. E ele acabou sendo eleito presidente da Assem-
bléia. Mas isso já foi um entendimento em que trabalha-
ram mais o Pedro Aleixo e o Miguel Batista Vieira"'. O
Miguel Batista depois foi presidente do Banco Mineiro
da Produção.

SB - Foi uma mesa acordada, de composição, porque o
PSD sozinho não conseguiria fazê-la...

OSCAR CORRÊA - Não podia. Havia o PR e a Ala
Liberal 127.

SB - O senhor poderia falar da Ala Liberal?

OSCAR CORRÊA - Eu não era muito a favor da Ala
Liberal. Achei que ela logo voltaria ao ninho antigo. E aí
há um episódio engraçadíssimo. A Ala Liberal nos apoiou
durante algum tempo, depois notei que ela estava se afas-
tando, nas conversas e nos debates. Então resolvi partir
para a briga. O Mílton recebia os deputados aos sábados
no Palácio, e todo sábado eu ia conversar com ele, para
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reclamar. "Dr.Mílton, tudo o que disserem na Assem-
bléia contra o senhor me faz reagir violentamente, na hora,
mas aqui dentro direi ao senhor todas as verdades que
achar convenientes". Disse-lhe: "Há um amigo meu, um
libanês, que diz que amigo é o que fala a verdade, e não
o que diz sempre amém. Então estou aqui como o Halim
Souki, que diz isso, para dizer a verdade ao senhor. Dr.
Mílton, isso não pode continuar. O governo não está fa-
zendo o que devia, está fazendo o que não devia. Essa
Ala Liberal vai traí-lo. O senhor vai ficar sozinho". "Os-
car, eu não penso assim. Acho que você não está certo.
Acho que a Ala Liberal está conosco". Até que, em de-
terminado dia, falei para o Deodato: "Vou partir para a
ignorância. Hoje, vou à tribuna". Eu era vice-líder. Nes-
se tempo, acho que o líder era o Oscar Botelho' 28 . Quem
fez o primeiro discurso na Assembléia fui eu. Critiquei a
administração do Alcides Lins, que estava nomeando, com
o Mílton já eleito governador. O secretário da Educação
do Alcides Lins 129 era o Ildefonso Mascarenhas, aquele
ilustre professor ao qual me referi quando falei do golpe
de 10 de novembro de 1937. Eu gostava demais do
Ildefonso. Como era meu primeiro discurso e falei na-
quele meu tom característico, saiu no jornal no dia se-
guinte: "Violentamente criticada na Assembléia a admi-
nistração Alcides Lins". O Ildeforiso ligou para mim:
"Oscar, como é que você faz um negócio desses? Você
sabe que o Alcides é um homem de bem, e você o xin-
gando..." "Professor, eu não xinguei ninguém, foi o tom".
De fato, o discurso não tem nada. E um apelo ao Alcides
Lins para não continuar nomeando quando o Mílton já
estava eleito. A verdade é que eu nunca tive muita afini-
dade com a Ala Liberal. Tenho sempre um pé atrás dian-
te de quem não é integrado no partido.

SB - O senhor poderia falar sobre as articulações, as lide-
ranças...

OSCAR CORRÊA - As lideranças foram escolhidas. Já
não havia discussão. O líder era o Miguel Batista. O PSD
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Independente, no dia 17, indicou o líder. Apoiou o Míl-
ton na eleição e no dia seguinte saiu da UDN e passou a
se chamar Ala Liberal.

SB - A Ala Liberal não é um grupo de pessedistas que
apoiou Mílton Campos só depois da eleição, liderada por
Zito Soares?

OSCAR CORRÊA - Não, não. Ela incluía os deputados
do PSD Independente e o Zito Soares. O Zito é o pai da
Ala Liberal. Era o líder, por exemplo, do Antônio
Canedo°°, do Antônio Caetano, que é de Ponte Nova,
terra do Zito.

Quando viram que o Mílton não estava prestigiando os
companheiros, que o Pedro estava deixando o PSD agir e
impedindo a UDN de nomear os sujeitos, as pessoas co-
meçaram a dizer: "Este governo não vai dar camisa a nin-
guém". A minha discordância com o Mílton era essa. "Dr.
Mílton, a UDN ganhou o governo! O senhor tem que
prestigiar a UDN, porque amanhã, na hora em que preci-
sar, quem vai ficar com senhor é a UDN, e não o PSD. O
Zito Soares, Dr. Mílton (veja a minha arrogância) só tem
uma virtude: ser seu tio". [nsos] Ele dizia para mim: "Não
penso como você". Eu falava: "O errado é o senhor".
No fim, os próprios oficiais de gabinete do Mílton já fica-
vam preocupados com a minha entrada lá. Eu notava que
eles não queriam que eu falasse com o Mílton. Havia um,
porém, que falava: "Entra, Oscar, estou de pleno acordo
com você". Era o José Bento Teixeira de Sales, que me
protegia. Eu chegava e falava: "Dr. Mílton, hoje é o meu
dia". Ele dizia assim: "Oscar, dizem que está tudo bem.
O Deodato saiu daqui agora e falou que está tudo bem".
Eu retrucava: "Dr. Mílton, está tudo mal. O governo pa-
rece bêbado na ponte. Não sabe para onde vai".

Então resolvi fazer um discurso contra a Aia Liberal, di-
zendo que ela ficaria com o governo enquanto este pu-
desse dar-lhe alguma coisa. Lembro-me hoje ainda: "...se
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acolheriam nos beirais do Palácio da Liberdade". Na hora
em que falei que ia fazer esse discurso, o Deodato virou
para mim e disse: "Mas o Mílton não quer que você fale".
E eu atalhei: "E o que o Mílton tem com isso, se eu é
que sou deputado? Mas como é o Dr. Mílton, vou ao Pa-
lácio da Liberdade". Cheguei lá, ele estava acabando de
almoçar: "Dr. Mílton, vim aqui porque o Deodato me dis-
se que o senhor..." "Não, Oscar, não falei isso. Eu disse
que não queria que você falasse em nome do governo,
porque você é vice-líder". "Não, Dr. Mílton, vou falar
em meu nome pessoal". Quando saí de lá, ele disse: "Você
fala. A opinião é sua. Acho que você não está certo, mas
é um direito seu. E você que é o deputado". Fui para a
tribuna e desci o pau. E foi o que aconteceu. Na hora H,
a Ala Liberal se integrou no PSD, e ficaram todos contra
o governo do Mílton.

SB - Inclusive na reforma administrativa...

OSCAR CORRA - Ijido, tudo. Daí em diante ficaram
contra o governo, e a culpa não foi minha. Eu sabia que
eles nunca deixariam o PSD por outro partido que não
desse mais vantagens a eles. Sabiam que a UDN era um
partido de sacrifícios. O sujeito ficava na UDN sem saber
se ia ganhar alguma coisa. E o pessedista sempre foi, aqui
entre nós, o que, para uns, se chama hoje pragmático e,
para outros, fisiológico.

SB - A Mesa foi composta por Feliciano Pena, Américo
Brasil Martins da Costa'

OSCAR CORRÊA - O Américo tinha uma briga perma-
nente com o Elías de Sousa Carmo t32 . As brigas dos dois
na Assembléia eram de sair fogo, quase de sair tiro. E
havia uma outra briga entre o Elias, que era de Aimorés,
Resplendor, e o Jaeder Albergaria 133 . Lá na região deles,
morria um de vez em quando. Aliás, todo dia morria um.

136



E aí subia o Jaeder na tribuna: "Sr. presidente, a situação
em nossa região está tranqüila. E verdade que foi assassi-
nado ontem Fulano de Tal, anteontem o Beltrano [nsos],
mas está tudo tranqüilo".

SB - O líder da UDN, nessa época, era Miguel Batista
Vieira. Como foi sua escolha?

OSCAR CORRÊA - O Miguel era um homem muito
bom, bom articulador, mais idoso. Então, naturalmente,
foi escolhido líder porque nós outros éramos mais jovens.
Ele tinha um relacionamento muito bom com o Mílton.
Eu estava com uns vinte e tantos, e ele, com uns cin-
qüenta.

SB - O senhor era o caçula, não?

OSCAR CORRÊA - Devia ser o caçula da UDN. Na
Assembléia tinha o Astolfinho Dutra ' 34 , do PSD, que era
um mês mais novo. Depois o Miguel Batista deixou a
Assembléia e foi ser presidente do Banco Mineiro da Pro-
dução. Aí entrou o Oscar Botelho.

SB - Por que Oscar Botelho?

OSCAR CORRÊA - Exatamente pela sua força moral.
Ele não era um homem de tribuna, mas um homem a quem
o Mílton e o Pedro chamavam de Dr. Oscar. Era um gran-
de médico em Campo Belo, homem da maior dignidade.
A única pessoa que brincava com ele era eu. Quando hou-
ve um acordo com o PSD, cheguei perto dele e disse:
"Dr. Oscar Botelho, sempre pensei que o senhor fosse
um homem de bem. E o senhor conversando com esses
pessedistas, esse baixo pessedismo, e fazendo acordo com
eles". "Mas, Oscar, eu sou um homem de bem". "Não é
não. Era". [risos] Dizia isso e caía na gargalhada.
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Fui lançado candidato a deputado federal na casa do Os-
car Botelho, em Campo Belo. Ele reuniu a UDN de lá
para um comício, na hora do jantar. Ele tinha sido candi-
dato a deputado federal e tinha perdido. O Mílton virou
para ele e disse: "Dr. Oscar, queríamos que o senhor se
candidatasse de novo". Ele disse: "Não, aqui já temos
candidato". E o Mílton: "Quem é o candidato?" "Oscar
Corrêa". Eu falei: "O senhor está louco, Dr. Oscar. Eu
não tenho dinheiro, nem onde cair morto". "Você vai ser
o nosso candidato. Vamos apoiá-lo. Vamos lhe dar aqui
6 mil votos, e você trate de arranjar os outros onde
houver".

Ele era muito interessante, muito inteligente, mas n:
falava de improviso. Como eu era vice-líder e era um e
poleta, que falava duas, três vezes por sessão, ele seu
pre me mandava falar. E eu não queria outra coisa. [risú.

- Fie t'oi escolhido pela idade, pela experiêncki. F o
senhor, por que foi escolhido vice-líder tão jovem?

OSCAR CORRÊA - Acho que é porque eu era pau para
toda obra. Eu costumava dizer: "Se é para xingar o PSD,
me manda. Se é para elogiar a UDN, me manda. Se é
para elogiar o PSD, não me manda". Como a nossa mis-
são era xingar o PSD, entio cri era bom para ser líder.
/ i/scs/

SB - O senhor acha que foi esse mesmo o critério?

OSCAR CORRÊA - Não, isso é blague. Eu me elegi
razoavelmente, era estudioso de Direito, esforçado, in-
teligente, e estava sempre disposto a cumprir missão.
Nunca recusei missão no partido. Não perguntava se era
boa ou má. E para fazer? Ninguém quer ir? Vou eu. Quan-
do o GabrieP 35 foi candidato a governador, não havia nin-
guém para apoiá-lo. Saí percorrendo o Estado com ele.
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Quando o Bilac 131 foi candidato a governador, para ser
sacrificado, pouca gente o apoiou. Andei com o Bilac o
Estado inteirinho, sabendo que ele ia ser derrotado. Era
minha obrigação. Se o meu partido vai se sacrificar, vou
para o sacrifício com ele. Acho que é isso que é o partido.
E

1 L-\ -- () (i LI C O seflhlui CIfl 1 hii obic o hijci ou

Constituinte, o Deputado Ribeiro Pena'-'-'.'

OSCAR CORRÊA - Ele era muito bom sujeito, muito in-
teligente, bom advogado, bom conversador, culto, com boa
formação, esperto como o PSD. Tanto que, na época cio
Magalhães, deu a manha de ser candidato a governadoi e
derrotou o PSD.

SB - O senhor poderia falar de seu desempenho corno
vice-líder?

OSCAR CORRÊA - Meu desempenho não foi corno
vice-líder, foi como deputado. Na liderança, era o Oscar
Botelho quem resolvia. Eu cumpria missão. "Oscar, va-
mos hoje discutir o projeto tal. Hoje aconteceu isso as-
sim, assim. Você vai à tribuna e diz que a UDN pensa
assim". Ponto final. Ele falava, eu estava lá.

SB - Vamos falar agora da Comissão Constitucional, na
qual o senhor fez um trabalho brilhante. Sabemos que, na
formação dela, o critério da representação partidária ou
da proporcionalidade foi obedecido. Mas, no interior de
cada partido, em especial da UDN, qual foi o critério de
escolha dos membros da Comissão Constitucional?

OSCAR CORRÊA - Eu tenho a impressão de que a UDN
tinha muito pouca gente, de modo que acho que muitos
participaram.
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SB - Não, só o senhor e o Dr. Fabrício...

OSCAR CORRÊA - Talvez porque éramos os dois m
aguerridos, e éramos advogados atuantes. Outros ne
eram advogados. Tínhamos, então, condição de mais rn
bilidade. E eles sabiam que, para enfrentar o Tancred
precisava-se de gente mais disposta ao debate. Na minh
subcomissão, por exemplo, não havia problema, porque
lá estava o Pedro Braga, que era uma grande figura, um
homem tranqüilo, sereno, culto. Para enfrentar o
Tancredo, que era uma raposa, precisava-se de um sujei-
to como o Fabrício, que era áspero, e de um sujeito como
eu, que era ousado.

SB - Designada a Comissão Constitucional, o senhor po-
deria falar sobre os critérios de escolha do presidente,
vice-presidente e relator?

OSCAR CORRÊA - O presidente foi o Júlio de Carva-
lho porque ele tinha sido interventor e tinha fama de bom
jurista. E o Tancredo foi o relator porque era o homem
mais expressivo do PSD, naquela época. E claro que o
Júlio de Carvalho, sendo do PSD Independente, repre-
sentava todos nós. E tinha que haver então um relator do
outro lado, do PSD. No PSD você não podia botar o
Guilhermino, não podia botar o Uriel. O Guilhermino,
porque era médico. Depois ele se formou em Direito. O
Uriel, porque era muito brigão. O Tancredo sempre foi
mais maleável, capaz de entendimento, e era um homem
já conhecido.

SB - E a vice-presidência ficou para o Deputado André
de Almeida'38...

OSCAR CORRÊA - Para o José André de Almeida, que
era do PR e era de Ponte Nova. Tínhamos que dar algu-
ma coisa para o PR, não?
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SB - Vamos tratar da Subcomissão dos Municípios e Dis-
criminação de Rendas. Qual foi o critério para a escolha
dos membros de cada subcomissão?

OSCAR CORRÊA - Acho que cada um escolheu alguma
coisa: "Quero isso, quero aquilo, até que, no fim, ficamos
com uma parte importantíssima, que era a discriminação
de rendas e município. E, por sorte, tivemos o Pedro
Braga, que era o sub-relator. Homem competente, sério,
estudioso, trabalhador. O Alberto' 39 e eu colaborávamos
com ele na redação. Ele sempre muito cordial durante os
trabalhos da Comissão. O Alberto era muito bom sujeito,
e eu também não brigava, porque a matéria era de inte-
resse geral e do interesse de Minas.

SB - A questão partidária não interferia?

OSCAR CORRÊA - Em nada. Não estávamos preocu-
pados em fazer um trabalho para o governo Mílton Cam-
pos ou para o governo pessedista, mas para o Estado de
Minas Gerais, se possível para durar até o fim dos sécu-
los. Quando se tratava de princípios gerais, basilares, da
definição do conceito de Estado, de competência, de atri-
buição, não havia nenhum interesse ideológico, partidá-
rio, a não ser em uma emenda ou outra, como no caso do
parlamentarismo. O interesse era o de Minas. Não digo
que isso foi só na nossa subcomissão. Acredito que todas
tiveram o mesmo interesse.

SB - O senhor poderia falar das pessoas que mais se des-
tacaram na Comissão Constitucional?

OSCAR CORRÊA - Só olhando a lista... Acho que não
há que destacar nada. Todos trabalharam muito. Eu acho
que todos cumpriram sua missão. O Fabrício trabalhou
muito; o Júlio era equilibrado; o Zi!ler trabalhou muito
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também, embora, quando podia, desse a penada dele. O
César Soraggi' 40 , do PRP, que era integralista, mas com
quem a gente tinha muito bom relacionamento; o
Godói 141 do PDC; o João Lima"", do PTB (ele era in-
transigente, depois ficou muito meu amigo); o Alberto
Teixeira dos Santos; o José Ribeiro Pena; o Antônio Pedro
Braga; o Xenofonte. Todos estavam preocupados cru dar
a Minas Gerais uma Constituição que fosse digna do

tucional optou pela votação secreta das emendas apre-
sentadas ao projeto de Constituição. Por que essa opção

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro disso, mas, se
houve essa opção, deve ter sido para permitir que cada
deputado, independentemente de vínculo partidário, ti-
vesse a liberdade de votar de acordo com aquilo que acha-
va que era melhor. O voto secreto é uma garantia para o
deputado, porque este, sendo vinculado ao partido, se-
gue o partido. Se ele, porém, puder seguir o partido em
votação secreta, melhor, porque não tem que prestar con-
tas a ninguém.

já tive um caso, na UDN, de voto de consciência. Eu era
deputado federal. Fui à tribuna da Câmara, em Brasília, e
fiz um discurso sobre determinada matéria, me pronunci-
ando numa linha. Dias depois, a UDN se reúne e adota a
linha contrária. Eu estava presente, levantei-me e decla-
rei meu voto contra, porque eu havia acabado de fazer
um discurso na Câmara na linha contrária. Tinha opinião
formada, e não era justo que o partido me constrangesse
a votar de maneira diferente. Então disse: "Sr. presiden-
te, qual deve ser minha conduta?" Ele disse: "V. Exa.
está liberado para votar contra a linha do partido, porque
já se declarou".
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SB - Que questão era essa?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro. Eu dizia: "Se a
UDN me constranger, eu tenho duas opções: ou voto com
a UDN no Plenário ou renuncio ao mandato. Eu não vou
votar contra o meu partido". Quando o presidente disse:
"V. Exa. está autorizado a votar na linha do seu pronunci-
amento", eu respondi: "Já que V. Exa. me autoriza a vo-
tar na linha do meu pronunciamento, tenho a dizer que
amanhã, no Plenário, vou votar com o partido, afirmando
que a minha opinião é esta, mas o partido vai votar em
outro sentido, e eu acompanho". Acho que a gente tem
obrigação de acompanhar o partido. Ou acompanha o par-
tido ou renuncia ao mandato. Se a UDN adotasse uma
tese, vamos dizer, socialistóide, socializante, não dava.
Por exemplo: o voto do analfabeto. Fui contra o voto do
analfabeto e continuo contra. Nesse caso, você tem que
cair fora. Acredito que o voto secreto tem essa vanta-
gem. O sujeito sabe que tem responsabilidade com o par-
tido. No momento em que o partido fecha questão, não
preciso dizer a ninguém e voto com o partido.

SB - Essa questão do voto secreto tem um outro lado,
não? O eleitor não acompanha o trabalho do deputado...

OSCAR CORRÊA - O eleitor tem que acompanhar o
trabalho do deputado pelo que este faz antes da votação.
Pela posição do deputado, pelos projetos que ele apre-
senta, pelo apoio que ele dá ao eleitor, não pelo voto.
Vamos dar o seguinte exemplo: o voto secreto hoje, na
Câmara, para cassação de mandato de deputado. Todo
mundo queria que o mandato fosse cassado por intermé-
dio do voto aberto. Loucura. Deputado não pode ser cas-
sado dessa maneira. E muito constrangedor votar aberta-
mente pela cassação do mandato de um colega. Ainda
que seja um salafrário. Se é um voto secreto, ele diz:
"Fulano é, de fato, um mau-elemento, vou cassar o
mandato dele".
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EIA - O senhor não acha que o voto aberto pode inibir
certas atitudes, na medida em que as pessoas estão acom-
panhando?

OSCAR CORRÊA - Quando o sujeito é de bem, não
tem inibição, porque acha que deve votar a favor e vota
assim, aberta ou secretamente. Quando é safado, ele vota
de um jeito secretamente e de outro abertamente. No
fundo vai fazer safadeza do mesmo jeito.

1 IA - Mas o eleitor, sabendo como ele votou, na e!eiçio
seguinte...te...

OSCAR CORRÊA - O eleitor não pode julgar um depu-
tado por uma matéria secundária, pelo fato de ele ter ou
não cassado um colega. Eu lhe pergunto: qual é o direito
que tenho de dizer que Fulano de Tal é culpado? Fico
com muita raiva quando vejo um repórter como o Bons
Casoy ou o Chico Pinheiro dizendo: "E uma vergonha
não cassar o mandato de Fulano de Tal". Será que eles
leram o processo? Eu aprendi uma coisa como advogado,
no primeiro dia. O sujeito me perguntava: "Doutor, o que
o senhor acha do júri? Fulano é culpado ou não?" "Con-
vide-me para a defesa ou para a acusação, que vou ler os
autos e lhe digo". Não posso dizer se o Fulano é culpado
ou não se não conheço os autos. Não posso viver na base
da informação de jornal.

SB - Mas os deputados têm conhecimento dos autos antes
de votar...

OSCAR CORRÊA - Por isso eles podem votar secreta
ou abertamente, conforme aquilo que a consciência de-
les manda. Voto a favor da cassação de um sujeito porque
acho que ele é safado. As vezes, você pode até nem ter a
prova. Você tem uma intuição, uma premonição ou pré-
ciência de que o sujeito é safado. Você vê pelo jeitão
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dele. Então você vota pela cassação, secretamente. Acho
que o voto secreto é bom para todo mundo.

No episódio do Fernando Coilor, por exemplo, os mem-
bros do Congresso tinham de votar secretamente, pois
era isso o que estava no Regimento. Fui contra o Coilor
e o combati. Vocês sabem disso muito bem: ninguém o
combateu mais do que eu. Acho, porém, que o Congres-
so Nacional não deu a ele o devido processo legal. O
texto do Regimento diz que o voto é secreto. Olha, a
minha birra nesse processo foi grande. Eu estava em São
Paulo quando vi o Orestes Quércia dando entrevista a
um jornal: "Eu, o Ibsen e o Ulisses fizemos ontem o regi-
mento do julgamento do Collor". Aqui entre nós, como
pode ele dizer: "Eu, o Ibsen e o Ulisses fizemos o regi-
mento?" Então não há um regimento da Câmara? Um
regimento do Congresso Nacional? Três sujeitos se reú-
nem para estabelecer o processo que vai julgar o presi-
dente da República. Isso é uma indignidade.

SB - Voltando à Constituinte de 1947: o senhor foi mem-
bro da Subcomissão dos Municípios e Discriminação de
Rendas. Vamos tratar dessa questão, iniciando pelos de-
bates cm torno da autonomia municipal...

OSCAR CORRÊA - Acredito cluc essa matéria não foi
objeto de contestação. Todos nós, na Carta de 1947, que-
ríamos dar ao município autonomia mais ampla. O pro-
blema que surgiu - não sei se nessa época ou depois -
foi quanto à criação de municípios. Mas isso foi outra
questão. A reforma administrativa deu uma grande com-
plicação.

SB - Mas, quanto à autonomia municipal...

OSCAR CORRÊA - O anteprojeto que a nossa comis-
são levou para a grande comissão e para o Plenário foi
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aprovado sem nenhuma dificuldade. Todos estávamos de
acordo em que o município devia ter posição proeminen-
te, porque considerávamos que a vida municipal era, afi-
nal de contas, a base, o fundamento da própria vida de-
mocrática. Então, não houve maiores debates sobre isso.

SB - E o debate em relação à autonomia das estâncias
hidrominerais

OSCAR CORRÊA - Ah, esse houve. Havia duas corren-
tes. Obviamente o PSD tinha interesse na autonomia, por-
que ele queria ganhar as prefeituras das estâncias
hidrominerais. E nós, por outro lado, tínhamos interesse
cm manter a nomeação do prefeito, que era tradicional.
Na minha opinião, de certa maneira é ainda uma boa po-
sição manter a nomeação, pelo governador do Estado, do
prefeito das estâncias hidrominerais.

SB - Da capital do Estado também?

OSCAR CORRÊA - Da capital, não. Fui e sou contra a
nomeação do prefeito da capital do Estado, mas sou a
favor da nomeação do prefeito da capital da República.
Na minha opinião, Brasília não deveria ter governador
eleito e Assembléia Distrital.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Acho que a influência da capital, ou
melhor, da política local no plano federal é muito impor-
tante, e pode acontecer o que vai acontecer agora. Pare-
ce estranho que um liberal pense dessa maneira, mas vai
acontecer que vamos ter um governador do PT e um pre-
sidente da República do PSDB. Até aí a dificuldade ideo-
lógica talvez não seja tão grande, mas suponhamos que,
em vez de um governador do PT, tivéssemos um gover-
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nador do PFL ou do PP. Ou que fosse o contrário: um
presidente do PT e um governador do PFL. O presiden-
te do PT iria tratar o PFL a pão e água, e quem iria sofrer
seria a capital.

Acho que Brasília, como a capital da República, é uma
cidade sem defesa, o poder público em Brasília está inde-
feso. Certa vez me dizia o Ministro Leitão de Abreu que
o presidente da República, em Brasília, era um refém. Eu
fui pensar bem e verifiquei o seguinte: o presidente da
República não tem como se defender em Brasília. Em
Belo Horizonte, você pode isolar a Praça da Liberdade,
fechando a Rua da Bahia, a Avenida João Pinheiro, a Ave-
nida Cristóvão Colombo, a Rua Santa Rita Durão. Em
Brasília, fechar como, se Brasília não tem rua, não tem
fronteira, não tem cerca? Suponhamos que o Palácio do
governo seja atacado. Terá que haver uma primeira linha
de defesa completa, uma segunda, uma terceira, porque
não há como impedir: Brasília não é o Eixo Monumental,
que é apenas a parte asfaltada. Se eu quiser entrar pelo
canteiro ou pelo cerrado, não tenho nenhum obstáculo.
Eu posso entrar no Palácio do Planalto por trás, pela fren-
te, pelo lado, sem que haja rua que me impeça. Se al-
guém quiser atacar a Câmara, o que você tem que fazer?
Cercar a Câmara e botar blindados a sua volta para impe-
dir que entrem. Você não tem como impedir à distância.
Suponhamos que tenha sido fechado o Eixo Monumen-
tal na Rodoviária. E daí? O sujeito passa por trás. Lá atrás
não tem cerca, pode não passar automóvel, mas passa
gente. Então, não há corno impedir a invasão.

HA - O senhor discorda da eleição em Brasília?

OSCAR CORRÊA - Esse é o aspecto da defesa do Po-
der Central. Além do mais, Brasília é uma cidade que não
tem como sobreviver. Não é uma cidade industrial, não
foi feita para isso, mas para ser a capital da República.
Foi por isso que eu votei a favor de Brasília, para tirar a
capital do Rio, para evitar a influência dos interesses
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menores, locais, no interesse maior, federal. Nós vamos
ver isso agora no orçamento. O que é o orçamento de
Brasília? E o orçamento da República dirigido para Brasília.
Com um IPTU mixuruca e uma zona industrial com

de ndóstris. Braçflii na tem como sohrev'

OSCAR CORRI \ - \ ideI	itc
mais do que deviam. Elas deviam ser municípios inde-
pendentes de Brasília. Acho que podem ter vida própria,
mas Brasília, centro administrativo, devia ter prefeito
nomeado pelo presidente da República, sem Câmara
Distrital. Devia continuar como era: o Senado da Repú-
blica legislando para Brasília. Por quê? Porque as verbas
de Brasília vêm da União cm sua grande maioria, para
não dizer na totalidade.

SB — O senhor falou que ao PSD interessava a autonomia
das estâncias hidrominerais porque ele poderia ganhar as
eleições nesses municípios. A UDN, na campanha, tam-
bém defendeu a autonomia...

OSCAR CORRÊA — Como princípio, mas na hora... A
verdade é a seguinte: a UDN ganhou a eleição em Minas
sem ninguém esperar. Com isso, fomos depois obrigados
a manter teses que havíamos sustentado na campanha e
que, naquele momento, de certa maneira, eram contra
nós. O episódio do Pedro Aleixo na Secretaria do Interior
talvez tenha sido o mais importante: ele sustentava as
teses liberais, dizendo que não se devia perseguir e de-
mitir adversários, que se devia dar a eles o mesmo trata-
mento dado aos companheiros. Isso representou para o
PSD um fortalecimento excepcional. Nós, que estáva-
mos sem cargo há mil anos - refiro-me aos companheiros
do interior —, ficamos possessos. A oportunidade que eles
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riam ser figuras desvinculadas da vida partidária. Isso exis-
tiu de fato?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro. Só posso falar
de Itaúna, porque foi o meu caso. Eu procurei nomear
um prefeito que fosse de acordo. Nomeei um que não
era faccioso, tanto que não houve reação nenhuma.

HA - Em Itaúna houve perseguição, retaliação?

OSCAR CORRÊA - Pelo que me lembro, não houve,
mesmo porque o pessoal da Prefeitura era gente boa, tra-
dicional, que estava lá há muito tempo. O problema era
só uma demonstração de prestígio, com a nomeação do
prefeito. Nomeado o prefeito, o pessoal, muito mais in-
teligente do que os deputados da época, do que eu, ime-
diatamente se ajeitou com ele. Isso era o que acontecia
em toda parte. Não houve reação porque, com o telegra-
ma do Pedro Aleixo, em resposta à reclamação pessedista,
os udenistas se retraíram um pouco, ainda que contra a
vontade.

O pessoal da UDN, quando assumia, fazia o possível para
não cometer nenhum excesso. Eles sabiam que, enquan-
to o interventor estava agindo razoavelmente, ou seja, se
tirasse um elemento mais faccioso e mantivesse o restan-
te, o Pedro Aleixo não entraria. Agora, se o sujeito che-
gava lá e começava a esbordoar demais, a exorbitar, o
Pedro viria, tranqüilamente. E aquela história: "Vai ouvir
o Pedro, primeiro". Toda vez que alguém ia falar com o
Mílton Campos sobre política local, como o Pedro era o
responsável pela parte política, ele respondia: "Você fala
com o Pedro, primeiro". /risosj Aí ele ficou sendo o Pedro
Prineiro.

SB - Apesar de a reforma administrativa só ter aconteci-
do em 1948, a definição de critérios para a criação de
novos municípios ocorreu na Constituinte, não?
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OSCAR CORRÊA - Exatamente.

SB - Várias emendas foram apresentadas em Plenário nes-
se sentido. Uma delas, de Fidelcino Viana", da UDN...

OSCAR CORRÊA - Fidelcino Viana de Araújo Filho era
baiano, mas tinha eleitorado sobretudo em Joaíma,
Jequitinhonha. Era médico, baixinho, muito bom sujeito,
muito meu amigo, grande figura. Naquela época eu esta-
va com 26 anos, e ele costumava brincar comigo: "Oscar,
você, antes de vir para cá, toda manhã, corre um pouco
atrás das galinhas no terreiro, para ver se gasta energia e
chega aqui mais calmo", /r/sosJ porque eu chegava lá com
uma energia louca.

SB - Ele apresentou uma emenda com o objetivo de fa-
cilitar a criação de municípios. Essa emenda foi votada
em destaque, com parecer contrário da Comissão Consti-
tucional, defendido por Pedro Braga. A postura do PSD,
contrária às facilidades para a criação de municípios, es-
taria relacionada ao objetivo do partido de não permitir
desmontes da máquina do PSD no Estado? A UDN pre-
tendia isso?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não. Acredito que isso
não tenha passado pela nossa cabeça; pelo menos pela
minha não passou. Não sou o político mineiro tradicional.
Em toda a minha vida pública sempre tive um péssimo
conteúdo político "mineiro", no sentido de esperto, sabi-
do, matreiro. As minhas posições, toda a vida, foram mui-
to claras. Nunca tive qualquer pensamento escondido, dis-
simulado. Nunca soube fazer jogo político. Sempre fui
homem de ímpeto. Todas as vezes em que respeito o
meu ímpeto, dá certo. Todas as vezes em que procuro
racionalizar o meu ímpeto, dá errado. Costumo dizer que,
se eu vier correndo para saltar um muro de 50 metros e,
de repente, verificar que o muro tem 100 metros, não
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tenho que pensar duas vezes. Continuo a correr e salto o
muro. Se eu voltar atrás para tomar novo impulso, vou
quebrar a cara no muro. O político mineiro sabe que pode
saltar um muro até de 100 metros, mas se ele vai saltar
um de 50 e vê que ele tem 51, ele pára, volta, vai comer
mais um pouco de macarrão, que dá energia, vai ficar dois
dias pensando, etc. Eu, não. O Juscelino também não era
político mineiro, sob esse aspecto. E o político mineiro
da zona de mineração. Eu nunca fiz plano político.

SB - O senhor poderia falar sobre o político mineiro da
zona de mineração e o da zona agropastoril?

OSCAR CORRÊA - Minha região, a Região Oeste, deu
alguns dos melhores e mais sabidos políticos mineiros:
José de Magalhães Pinto, Benedito Valadares, José Ma-
ria Lopes Cançado' 44 , Mário Matos, Alcides Gonçalves
de Souza ' 45 , Francisco Campos, Paulo Pinheiro Cha-
gas ' 4 '. Gente que gostava do jogo político. Eu, não. Eu
agüentava conversa política até certo ponto. Quando co-
meçava a ficar muito na base do diz-que-diz, do "vai pra
lá, vem pra cá", eu saía. Gostava do debate, da briga, da
luta política.

HA - Mas o Oeste de Minas não é região de mineração,
é região agropastoril...

OSCAR CORRÊA - O mineiro do Oeste é o mineiro
mais ou menos típico. Lá você encontra o mineiro da zona
de mineração, que é de Itaúna, por exemplo. Você tinha
os políticos de Itaúna que eram bons de conversa, como
o presidente do PTB, o José Francisco de Freitas,
Biscoitão. Ele era capaz de conversar com você duas, três,
cinco, dez horas sem dizer nada. Se você me perguntar
alguma coisa, sou incapaz de dar volta na pergunta. Já o
político mineiro, se lhe perguntam, não responde. Você
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perguntava qualquer coisa, por exemplo, ao Alkmin, ao
Antônio Carlos, ao Magalhães Pinto, a esses políticos de
tradição, de sabedoria política, e eles davam a resposta
que você às vezes não entendia, ou entendia do lado que
queria.

Estou me lembrando de outro político esperto e sabido:
o José Serafim, do Sul de Minas. Uma vez fui com o Ma-
nuel Taveira à casa do José Serafim para saber como ele
estava na política municipal. Precisávamos saber, porque
ele tinha prestígio. O Taveira era candidato a deputado
estadual, e eu, a deputado federal. Ele estava me apoian-
do naquela região. Chegamos à casa do José Serafim.
"Como estão as coisas aí, Zé?" "Ah, as coisas, doutor, o
senhor sabe do jeito que elas estão, porque a gente nun-
ca sabe como elas vão. A gente quer que elas vão de um
jeito, e elas não vão. Mas o que a gente pode fazer? E
isso mesmo, elas vão do jeito que elas querem". Nós éra-
mos dois caboclos escolados, o Taveira muito mais políti-
co do que eu, e ficamos os dois conversando com o José
Serafim durante uma hora. Quando saímos de lá, dáva-
mos gargalhadas, porque não conseguimos saber com
quem o José Serafim estava, [risos]

Então, esse é o político mineiro. Já o Juscelino era muito
capaz de conversa, mas era também meio estouvado. Eu,
toda a vida, fui um homem aberto, franco, leal, com uma
sensibilidade à flor da pele. Entro de tal maneira na bri-
ga, apaixono-me de tal maneira pela minha tese - e só
entro na briga porque estou apaixonado pela tese - que
fico com dificuldade para ceder quando chega a hora do
acordo. Sou um homem de convívio fácil, de idéias cla-
ras, precisas, e até radical ao sustentar essas idéias, mas
admito a controvérsia com a maior tranqüilidade. O sujei-
to pode me contestar do jeito que ele quiser, desde que
seja em termos de debate. Tive brigas com o Ultimo de
Carvalho na Assembléia, uma das coisas mais engraça-
das do mundo. Foi no segundo mandato. No governo do
Juscelino, o Ultimo se elegeu deputado. Ele era um ho-
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mcm inteligente, vivíssimo. Dizia que saiu de casa para
entrar num circo, que quebrou no dia em que ele o dei-
xou. Era muito engraçado, esperto, sabido. Tinha o me-
lhor relacionamento com ele, mas brigávamos como cão
e gato. Ficávamos naquele debate, naquele pingue-
pongue de bordoada para lá, bordoada para cá, c a
sembléia vivia cheia por causa do nosso debate.

Tínhamos a melhor bancada que já houve em Minas: a
bancada contra o Juscelino, de 1951 a 1955. Na minha
opinião, foi a melhor bancada que já houve no Brasil. Era-
mos todos professores, juristas, gente da melhor catego-
ria, e todos muito dispostos e preparados. A prova é que
nós, 22 deputados, 19 da UDN e acho que 3 do PDC'4T,
tomamos conta da Assembléia e obstruímos o projeto do
Juscelino de empréstimo de 2 bilhões de cruzeiros du-
rante nove meses. Para mim essa foi uma das melhores
coisas da história.

SB - Fale sobre esse empréstimo...

OSCAR CORRÊA - Juscelino pediu um empréstimo de
2 bilhões de cruzeiros para fazer 2 mil quilômetros de
estrada. Acho que eram 2 bilhões, era uma quantia
inenarrável. Então, nos dispusemos a combater o emprés-
timo, porque sabíamos que ele ia arrasar a UDN. Ele não
queria outra coisa. Sabíamos que ele não ia fazer estrada,
porque conhecíamos o Juscelino.

SB - Ele usaria esse dinheiro para quê?

OSCAR CORRÊA - Para os empreiteiros. Com os em-
preiteiros ele controlaria os prefeitos, os deputados, e faria
a bancada e a eleição que ele quisesse. A moda dos em-
preiteiros começou naquela época e depois tomou as pro-
porções que vocês estão vendo. O Taveira, o Fabrício, o
Dnar, o Carlos Horta 141 e eu nos reunimos lá em casa e
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resolvemos fazer obstrução ao projeto. Pegamos o Regi-
mento da Assembléia e a lista dos deputados. Verifica-
mos que o Regimento era aberto: autorizava encaminha-
mento de votação a todos os deputados e permitia duas
horas para cada um na discussão de qualquer projeto. E
mais: um deputado podia ceder a hora para outro, se qui-
sesse. Fizemos a lista dos deputados da UDN e fomos ao
Ribeiro Pena, que tinha sido vice-governador do Mílton.
O Ribeiro Pena, então presidente da Assembléia, estava
de quarentena, querendo ser imparcial, porque tinha bri-
gado conosco. Dissemos a ele: "Viemos pedir que você
cumpra o Regimento. Só isso". Ele disse: "Cumprirei o
Regimento". Então tiramos, em mimeógrafo, 500 cópias
da lista de deputados da UDN e dos outros partidos. O
projeto do Juscelino entrou, digamos, em 15° lugar na
pauta. Começamos a obstruir o primeiro da pauta. Quan-
do começou a discussão do Projeto 2.526, por exemplo,
eu interrompi: "Peço a palavra, sr. presidente", e falei
durante duas horas. Em seguida, o segundo, o terceiro, o
quarto da UDN, todos falaram duas horas. Começaram a
fazer duas, três sessões diárias: das 9 às 13, das 14 às 18 e
das 21 à 1 hora. E um de nós, na hora em que se esgota-
vam os da UDN, dizia: "Peço a palavra para encaminha-
mento da votação". Todos da UDN encaminhavam a
votação, por ordem. Isso foi durante nove meses. No fim,
eu já não agüentava mais.

Levei para lá A Arte de Furtar, atribuída ao Padre Vieira, e
começava o discurso assim: "Senhor presidente, como diz
o autor..." O primeiro discurso foi sobre a autoria de A
Arte de Furtar. O segundo começava assim: "Senhor pre-
sidente, este governo furta, de unhas afuniladas, como
diz o autor de A Arte de Furtar". Aí eu lia um trecho da
obra em que se dizia que "furtar de unhas afuniladas"
queria dizer isso assim, assim. Outro dia, eu levava lá um
trecho de Horácio, ou Virgílio, ou Cícero. "Senhor presi-
dente, já Tito Lívio dizia..."

Obstruímos o projeto do Juscelino porque sabíamos que
ele ia usar o dinheiro contra nós, como de fato usou. Vou
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dar o exemplo da estrada que liga Pedra Azul à Rio-Bahia.
Ele começava a ligação com as obras saindo de Pedra
Azul e também do lado da Rio-Bahia. Então, o pessoal da
Rio-Bahia achava que o Juscelino estava fazendo a estra-
da, assim como o pessoal de Pedra Azul tinha a mesma
impressão. No meio, não havia nada. Uma vez, fui com o
Deputado Otelino Sol` até essa estrada. Soube que ele
morreu outro dia, coitado. Era uma grande figura, muito
bom deputado do PSD, inteligente, trabalhador, sério. Era
de Jacinto, da zona do Coronel Zimbu. Fui com ele e
levei uma máquina fotográfica. Na hora em que a nossa
caminhonete atolou na estrada que o Juscelino tinha dito
que estava pronta, fotografei o Otelino, a caminhonete
atolada, o sujeito tirando os bois para ajudar, e levei para
a Assembléia. Foi uma desmoralização total.

A obstrução só acabou no dia em que já estávamos cansa-
dos. Durante nove meses a Assembléia não fez outra coi-
sa a não ser ouvir discursos de obstrução. O Carlos Horta
Pereira, que foi excelente deputado e muito bom líder,
foi à tribuna ler um requerimento e disse: "Senhor presi-
dente, se quiséssemos encerrar hoje a obstrução ao pro-
jeto do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, bastaria que
apresentássemos à Mesa um requerimento como este".
Leu o requerimento e o mandou para a Taquigrafia. O
PSD foi à Taquigrafia, copiou o requerimento, assinou-o,
entregou-o ao presidente, este o leu, nós o aprovamos, e
acabou a obstrução. Até no fim a obstrução foi
desmoralizante, porque o PSD copiou o nosso requeri-
me n to.

SB - Voltando agora ao Deputado Último de Carvalho...

OSCAR CORRÊA - Eu sempre fazia a crítica ao orça-
mento que o Juscelino mandava para a Assembléia. Era o
encarregado disso. Como eu era professor de Economia,
achavam que entendia alguma coisa do assunto. Então,
eu fazia a crítica do orçamento, principalmente na parte
da receita. Examinava, dizia que a receita estava
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supervalorizada, etc. Um dia fiz um discurso de uma hora
sobre o orçamento. Discurso sério, estudado. Na hora em
que estava acabando de falar, chegou o Ultimo: "Oscar,
quero responder ao seu discurso". Falei: "Oh, Ultimo,
vou dar a você as minhas notas. Se você não quiser pegá-
las na Taquigrafia, elas estão aqui, mas só queria lhe pe-
dir que me avise na hora em que for responder, pois que-
ro estar presente. Este é um discurso que me deu traba-
lho, e quero discutir o assunto com você". Pensei que ele
fosse levar uns três ou quatro dias para responder, mas no
dia seguinte, quando cheguei à Assembléia, às duas ho-
ras, um pouco atrasado, já tinha passado o Pequeno Ex-
pediente e o Ultimo tinha respondido ao meu discurso,
em cinco minutos. Quando soube que ele tinha falado,
fiquei possesso: então faço um discurso sério, que me le-
vou uma semana estudando os dados, e o Ultimo vai e
me responde no Pequeno Expediente, sem que eu pu-
desse apartear, na minha ausência? Falei-lhe: "Você é
muito sem caráter, é muito safado, muito sem-vergonha".
Ele falou: "Você está com raiva?" "Estou com raiva! Re-
lações cortadas! Não quero saber de você mais". Briguei
com o Ultimo e passei a não o cumprimentar. Tempos
depois, fomos todos para a Páscoa dos deputados. Todo
mundo confessou e comungou. Na hora em que saía da
missa, ele se dirigiu para mim, com a cara mais safada do
mundo, e disse: "Você não prometeu perdoar os seus ini-
migos? Então, pega na minha mão". Eu falei: "O, sem-
vergonha!" E abracei o Ultimo, e continuamos amigos.
[risos] Fomos para a Câmara Federal e continuamos ami-
gos a vida toda. Gostei muito do livro dele, suas memóri-
as são interessantes. Senti muito a sua morte.

SB - Voltando à Constituinte, o senhor apresentou, em
Plenário, uma emenda que previa a criação automática
dos municípios quando fossem preenchidas as condições
exigidas. Parece que já previa toda a discussão política
que existiria na época das reformas administrativas. O se-
nhor já havia defendido essa idéia na Subcomissão dos Mu-
nicípios?
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OSCAR CORRÊA - Ah, não sei. Confesso que não sei.

SB - Como foi a receptividade a essa emenda?

OSCAR CORRÊA - Não sei. Deve ter sido rejeitada.
Em toda a minha vida política, nunca me preocupei com
os votos que iria receber. Nunca apresentei um projeto,
uma emenda, ou dei um parecer pensando nos votos que
isso ia me dar. Sei que, em gera!, o agradecimento d-
beneficiado não vem. Em 99,9% dos casos. E aquela v
lha história de Aristides, na Grécia, que, ao ser expuis
de sua cidade, disse: "Mas que bem fiz à minha cidadc
para que me expulsassem?" Como sei disso, nunca me
preocupei com o efeito das emendas ou dos projetos que
apresentava. Sei que isso não adianta nada. Podem até
me dar uma comenda, um título de cidadão honorário,
mas, na hora de votar, votam no outro, que é o do mo-
mento.

Minha preocupação é a seguinte: tomar posições coeren-
tes. Por exemplo: essa do município. Na hora em que
chegasse um pedido de emancipação de município, eu
sabia que haveria uma disputa com a sede, que não quer
perder o distrito, ainda mais quando ele é bom. Quando
é ruim, a sede abre mão logo, mas quando é bom, com
uma boa produção e uma boa renda, enfim, quando ele
contribui para a receita do município, não quer. Para evi-
tar isso, o que seria muito mais fácil? Exigir uma popula-
ção de 10 mil habitantes e uma renda de 100 mil cruzeiros.
E o que diz o IBGE: se tem 9.999, não emancipa; se tem 10
mil ou 10.001, emancipa.

SB - 100 mil cruzeiros e 200 moradias...

OSCAR CORRÊA - Duzentas moradias. Então, essa era
uma forma de evitar briga política e injustiça por motivos
políticos. E o caso de Entre Folhas, de Caratinga. Entre
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Folhas tinha, naquela época, 17 mil habitantes, se não
me engano. Tinha renda, tudo, mas não conseguiu a eman-
cipação porque o José Augusto Ferreira Filho"' se opôs
violentamente a qualquer desmembramento de Caratinga.
O José Augusto brigou como um leão, e o distrito de Entre
Folhas só foi emancipado depois que ele deixou de man-
dar na política mineira. Ele era muito meu amigo, gosta-
va muito dele. Era um excelente orador e foi senador da
República. Ele achava que a emancipação iria diminuir o
seu reduto. Caratinga tinha que ser a grande Caratinga.

SB - Essa emenda teve parecer contrário da Comissão
Constitucional e foi rejeitada em Plenário. A que o se-
nhor atribui essa rejeição?

OSCAR CORRÊA - A isto: para não retirar da Assem-
bléia o poder político de decidir.

SB - O senhor já falou que, na Comissão Constitucional,
durante a elaboração da Constituição, pensava-se menos
nos interesses particulares...

OSCAR CORRÊA - Mas aí era o contrário. Aí era dife-
rente. Era para não retirar da Assembléia o poder de de-
cisão em favor de outros órgãos. No momento em que
torno automática a emancipação do distrito que compro-
va o preenchimento dos requisitos, por meio de atestado
da Secretaria da Fazenda, do IBGE e da Prefeitura Mu-
nicipal, etc., retiro da Assembléia o poder de decisão po-
lítica. A emancipação passa a ser mera formalidade. Acre-
dito que, de certa maneira, a Assembléia teve até razão
ao rejeitar minha emenda, porque retirava dela o poder
político. O distrito pode ter 10 mil habitantes, pode ter
certas condições, etc., mas a Assembléia pode considerar
que a saída dele do município vai criar um desequilíbrio.
O caso de Mateus Leme com Juatuba, agora, é típico. As
vezes, um critério meramente numérico pode não aten-
der a circunstâncias especiais.
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O Fleury, segundo dizem,Ji eleito (0171 o
rombo do Estado feito pelo Quércia.

E ele não teve tempo de cobrir o rombo
porque teve que tentar eleger o Munhoz. Em

Minas Gerais, nós sabemos que o Hélio
Garcia entrou no segundo turno e teve que
fazer a campanha do sucessor, porque, se
não fizesse, não haveria a virada contra
alguém que ganhou em 720 municípios e

depois perdeu em 560.
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HA - Há também outra questão. Ao se manter o poder da
Assembléia de conceder a emancipação municipal, o de-
putado que fizer esse esforço político, ao lado de uma
parcela da comunidade, ou ficar do outro lado, pode ob-
ter dividendos futuros...

OSCAR CORRÊA - Esse é um problema muito grave.
Por isso costumo dizer que nunca joguei com esse tipo
de raciocínio. Para quem emancipa um município, a parti-
da é dupla. Conforme for, ele fica malvisto na sede e bem-
visto no distrito que foi emancipado. E muito difícil pon-
derar qual será o maior lucro. Você nunca sabe se vai ter
mais voto no distrito emancipado do que os que vai per-
der na sede.

HA - Na elaboração da última Constituição, quando se
discutia esse problema, a Assembléia vivia cheia de pes-
soas dos dois lados interessados, trabalhando em lobbies.
Naquela época também foi assim?

OSCAR CORRÊA - O Iobby era muito forte. Mas quero
dizer o seguinte: a Assembléia, quando recusou minha
emenda, ponderou esses aspectos políticos. Hoje com-
preendo que minha emenda engessava a Assembléia. E a
Assembléia não pode ser engessada, porque ela é o po-
der político.

SB - O senhor afirmou, num discurso, que a Subcomissão
do Município e Discriminação de Rendas defendeu a
gratuidade das funções de vereador, tendo em mira seu
caráter relevante, aprendizado político essencial, etc.
Hoje, como o senhor vê a questão da remuneração de
mandato?

OSCAR CORRÊA - Mexeu em caixa de marimbondo.
Considero que o cargo de vereador é, por sua natureza,
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serviço público relevante e gratuito, nos termos tradicio-
nais em que foi criado. Naquela época, eu via meu pai e
os outros membros do Conselho Deliberativo indo para a
Câmara Municipal trabalhar, tendo o prazer e a honra de
lutar pelos interesses municipais sem ganhar nada - pelo
contrário, gastando, porque eles tinham que deixar os afa-
zeres, etc. Depois vi, menino ainda, na Câmara de Itaúna,
os vereadores lutando para continuarem como tal, gas-
tando dinheiro para se elegerem, todos se sacrificando
em benefício do município. Além do mais, aprendi que a
vida pública é feita exatamente para o homem que pode
se sacrificar pelo interesse geral. Depois, verifiquei que,
com essa nova moda da remuneração dos vereadores, o
cargo passou a ser emprego, privilégio, usufruto de be-
nefícios. Vi que muitas pessoas que não têm condição de
exercer outra atividade se candidatam, se elegem e pas-
sam a fazer daquilo meio de vida. E muito mais fácil a
pessoa ser vereador em alguns municípios, especialmen-
te do interior, onde não há nenhuma despesa, passando a
ganhar um dinheiro que, no exercício da atividade profis-
sional normal, não ganharia, e cuidando não mais do inte-
resse público, mas de outros interesses. Infelizmente, é
esse o quadro. Não se trata da totalidade, mas existem
muitos assim. A partir daí, convenci-me de que o cargo
de vereador deveria continuar a ser considerado serviço
público relevante e gratuito. O mais que se poderia ad-
mitir era a remuneração em municípios grandes e na ca-
pital, tanto que a emenda que apresentei agora, na tenta-
tiva de reforma constitucional, estabelecia o montante
do pagamento. Vai-se dizer que isso é inconstitucional.
Não é, porque estava no texto federal, pelo qual pode-
mos fixar os limites da autonomia municipal.

HA - O senhor poderia explicar melhor essa emenda que
apresentou agora, como foi convidado...

OSCAR CORRÊA - O Prefeito Paulo Maluf me convi-
dou para ser um dos membros da comissão constitucional
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que ele criou em São Paulo. Aceitei com relutância, po
achei que a comissão deveria ser constituída só dc
paulistas. Nós saíamos daqui e íamos a São Paulo. O pre-
sidente era o Manuel Gonçalves Ferreira Filho...

HA - Isso foi no ano passado?

OSCAR CORRÊA - A revisão constitucional foi há pou-
co tempo, no ano passado. Entre as emendas que apre-
sentei está uma ao artigo 29: "Município, regido por lei
orgânica, etc., etc. Número de vereadores: proporcional
à população do município, observados os seguintes limi-
tes..." O máximo de vereadores que admiti foi 41 nos
municípios com mais de 5 milhões de habitantes. Acho
um absurdo essas câmaras municipais inchadas. O míni-
mo de 7 e o máximo de 11 nos municípios com até 300
mil habitantes. Mas depois viria: "Inciso V - o cargo de
vereador é serviço público, relevante e gratuito. Excep-
cionalmente, poderá ser remunerado, tendo por base o
subsídio fixo dos deputados estaduais". Em cidades de
100 mil a 500 mil habitantes, a remuneração seria 1/8 desse
subsídio. Se um deputado estadual ganhasse 8 mil reais,
o vereador não poderia ganhar mais do que mil reais. Em
cidades de 500 mil a 1 milhão de habitantes, 1/7. De 1
milhão a 5 milhões de habitantes, 1/6. De mais de 5 mi-
lhões, no máximo 1/5.

Na verdade, o que eu queria era que se voltasse a consi-
derar o cargo de vereador serviço público relevante e
gratuito, porque essa foi a escola em que, na minha opi-
nião, se formou o caráter das grandes figuras mineiras.
Elas aprenderam, desde cedo, que serviço público políti-
co é, por natureza, gratuito. Quando fui candidato a de-
putado estadual, não pensei no dinheiro que iria ganhar.
Pelo contrário, pensei no dinheiro que iria perder. Quan-
do fui secretário de Estado, em Minas Gerais, também.
Não estou querendo contar vantagem. Isso que estou di-
zendo aconteceu com Mílton Campos, Bilac Pinto, Ba-
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Iceiro, .-\diuto , com todos nós e tambdni Loin o
pessedistas, Alkmin e outros. Todos deixaram a vida pat
ticular, na qual poderiam ter um êxito muito maior, fic
ricos, para viver vida modesta, de dificuldades, porql
estavam prestando serviço público.

No momento em que o cargo de veread
remunerado, em que os municípios do interior passam
ter carros de passeio, cada vereador com um automóvel,
um gabinete, um "não sei o quê", acabam as verbas mu-
nicipais. O vereador fica mal-acostumado, e também o
eleitorado, porque ele, para se eleger, começa a fazer fa-
vor aos eleitores. Daí passa a fazer favor como candidato
a deputado estadual e a deputado federal. Em síntese, a
escola é o município. Falei isso na Federação das Indús-
trias, quando o José Alencar 152 era presidente. Você ad-
mite que, numa cidade como Belo Horizonte, o sujeito
receba um jeton: ele vai ter que deixar o serviço, vai ter
que ir à Câmara Municipal, mas não como profissão. Ele
mantém a sua profissão. Vereador não é um profissional.
Vereador é alguém que tira um pouco do seu tempo para
servir à comunidade, e não para servir-se da comunidade.

HA - Essa comissão que o senhor mencionou, do Prefei-
to Paulo Maluf, visava à reforma constitucional...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. A princípio, pensei que
era para estudos municiplis, mas não. A comissão tratou
de tudo.

HA E a referência ao nome do senhor? Qual a sua liga-
ção com o Prefeito Paulo Maluf?

OSCAR CORRÊA - A ligação é muito simples. O Pre-
feito Paulo Maluf toda a vida me distinguiu muito, cordi-
almente e... agora você me apertou... Quando fui minis-
tro da Justiça, lançaram a minha candidatura à Presidên-
cia da República. Eu não queria ser candidato porque
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achava que a minha candidatura desmoralizava a minha
pregação. No momento em que faço uma pregação, que
é bem acolhida, e aceito ser candidato a presidente da
República, fica parecendo que fiz a pregação para ser
candidato. Guardo a minha coerência. Na minha vida pú-
blica e pessoal, a única coisa em que ninguém pode jogar
pedra, graças a Deus, é na minha coerência. Pensei: "Não
posso ser candidato a presidente da República". Não é
que eu não desejasse. Seria uma coisa muito boa, ficaria
muito feliz, comporia muito bem a minha biografia, que
já está muito boa, dando-lhe o retoque final, o coroamento.
As vésperas de uma convenção do PDS, o então Deputa-
do Paulo Maluf me procurou, em meu gabinete. Antes eu
havia sido procurado por um grupo de São Paulo, indus-
triais, alguns dos maiores, que de certa maneira me esti-
mulavam. O Sr. Paulo Maluf me procurou para perguntar
se eu era candidato à Presidência da República. Se eu
fosse, ele me disse - eu não tenho por que duvidar -,
[risos] ele não seria e me daria apoio. Toda a vida ele foi
muito cordial comigo, me trata muito bem, embora nun-
ca me tenha pedido nada, nem eu a ele. Nessa época,
quando ele fez a comissão, talvez por indicação do Pro-
fessor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é grande
constitucionalista e meu cordial amigo, indicou meu nome,
e apresentei, entre outras emendas sobre partidos políti-
cos, essa sobre a vereança como serviço público relevan-
te e gratuito. Tenho a impressão de que ela não foi incor-
porada ao projeto.

HA - O senhor poderia citar os nomes dos empresários
que o procuraram?

OSCAR CORRÊA - Vou deixar isso para o momento pró-
prio. Quando eu falar na candidatura de algumas pessoas
à Presidência da República.

SB - Voltando à Constituinte de 47, a subcomissão de
que o senhor participou tratou também da discriminação
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de rendas. Quais foram as principais inovações nessa área
na Constituição de 1947?

OSCAR CORRÊA - Primeiro, confesso que não me lem-
bro. Segundo, a Constituição de 47, em Minas Gerais,
tinha que obedecer à discriminação de rendas da Consti-
tuição de 46. A Constituição Estadual não era senão uma
projeção da Constituição Federal. Como a discriminação
de rendas vem na Constituição Federal, a Estadual só
podia fazer alguma coisa se houvesse uma brecha, uma
ação complementar. Por exemplo: um limite. Autoriza a
Constituição Estadual a fixar um limite de IPTU, entre
10 e 20%...

SB - Há, nessa área, algumas coisas importantes na Com
tituição de 47: imposto de transmissão causa mortis po
gressivo, com algumas isenções; imposto de transmissi
intervivos com algumas isenções; imposto territorial re-
gressivo153

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Tempos atrás, fui ler
a Constituição Estadual de 47, no trecho referente a mu-
nicípios e discriminação de rendas. Eu o subscreveria hoje.
Costumo dizer: "Deus protege os inocentes", porque eu
era um inocente, com 26 anos... Deus me inspirou, tal-
vez. O Pedro Braga e o Alberto Teixeira já eram mais
experientes. A comissão era muito boa. Esses impostos
progressivo e regressivo são coisas muito bem estabelecidas,
que ainda hoje têm sido objeto de aprovação e de debate,
oh viam ente.

SB - Parece que foi polêmica uma questão que envolvia
discriminação de rendas, relacionada com o município. O
Deputado Pedro Braga apresentou uma emenda às Dis-
posições Transitórias extinguindo, a partir de janeiro de
1948, os débitos dos municípios resultantes de emprésti-
mo contraído com o Estado. Sua justificativa foi que o
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ônus da dívida dificultava o desenvolvimento dos muni-
cípios e, conseqüentemente, do Estado...

OSCAR CORRÊA - É o tal caso: por mais que eu goste
do Pedro Braga, essa emenda deve ter sido elaborada por
algum pessedista que queria ver o Estado e o Mílton em
maus lençóis.

SB - Três emendas foram apresentadas por deputados
pessedistas, as quais ampliavam o benefício proposto por
Pedro Braga. Ele impunha determinadas condições, ou-
tros pessedistas queriam suprimir as condições para o
perdão da dívida. O senhor defendeu a manutenção da
dívida municipal...

OSCAR CORRIA - Defendi. Pelo seguinte: isso é um
prêmio ao mau pagador, ao fintador. Além disso, o Estado
de Minas não estava em condições de fazer essas
benesses. O Mílton encontrou o Estado em situação difí-
cil. íamos facilitar as coisas para o município, e o Estado
ia ser prejudicado, pois não teria como fazer nenhuma
obra. Da mesma maneira, agora considero um absurdo
falar em perdão de dívidas estaduais. Se eu fosse presi-
dente da República ou ministro da Fazenda, esses gover-
nadores e esses bancos que devem estariam perdidos. Por
que São Paulo deve 20 bilhões, Minas e Rio de Janeiro, 8
bilhões? Porque os senhores governadores usaram o di-
nheiro ou para obras, que não sei se foram feitas, ou para
eleger os seus sucessores, como é o caso de São Paulo. O
Fleury, segundo dizem, foi eleito com o rombo do Esta-
do feito pelo Quércia. E ele não teve tempo de cobrir o
rombo porque teve que tentar eleger o Munhoz. Em
Minas Gerais, nós sabemos que o Hélio Garcia 114 entrou
também no segundo turno e teve que fazer a campanha
do sucessor, porque, se não fizesse, não haveria a virada
contra alguém que ganhou em 720 municípios e depois
perdeu em 560. Portanto, acho o seguinte: dívida pública
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não se perdoa, porque é um estímulo a novas dívidas públi-
cas, que se desejarão depois também perdoadas.

Tenho outro episódio para contar. Em 1955, cheguei à
Câmara Federal e, desde logo, para honra minha, fui in-
dicado vice-líder da bancada. Havia, pelo Regimento da
Câmara, emendas que só podiam ser apresentadas subs-
critas pelo menos por um líder ou vice-líder. Nessa épo-
ca, fui procurado por um deputado de São Paulo que me
pediu que subscrevesse uma emenda dele autorizando o
perdão de certas dívidas fiscais. Ele dizia: "Com o per-
dão parcial de 50%, as firmas podem pagar os outros 50%
da dívida à União. O que elas não podem é pagar 100%.
Elas não têm dinheiro para isso". Eu, inocente, chegado
de Minas Gerais, achava isso uma coisa interessante, por-
que a União estava precisando de dinheiro. Como o líder
não estava, procurei o Prado Kelly: "Dr. Kelly", o Depu-
tado Fulano de Tal está me trazendo aqui esta emenda e
quer que eu, como vice-líder, a subscreva porque..." Ele
me respondeu: "Corrêa, a emenda, em princípio, parece
perfeitamente razoável, só que tem o seguinte: ele vai
ganhar nisso 10%". Dos 50% que as firmas não iam pagar,
ele iria ganhar 10%. Elas pagam 50%, ele ganha 10%,
fica por 60%. É claro que eu não subscrevi a emenda, e
ela não foi apresentada. Isso é para ver como esse negó-
cio de dívida me marcou muito. Ao se perdoar uma dívi-
da, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Você não
sabe quanto está perdoando, se é tudo ou só 85%, porque
há alguém pegando "quinzinho" por fora.

SB - O senhor poderia falar sobre a posição e os interes-
ses do PSD e da UDN diante dessa questão?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro do que houve. Acre-
dito que os motivos dos pessedistas fossem os seguintes:
o primeiro era, evidentemente, aparecer diante dos
municípios como benfeitores; o segundo era criar pro-
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blemas para o Mílton. Em síntese, juntava-se o útil ao
agradável. Melhorava-se a posição do PSD junto aos
municípios que tinham a dívida perdoada, e isso ia re-
percutir no orçamento mineiro, pelo qual o Mílton
Campos era responsável.

SB - A ênfase da Constituinte foi a questão municipal...

OSCAR CORRÊA - Foi.

SB - Havia alguma base doutrinária, ou eram os interes-
ses da política pragmática ou partidária que estavam em
jogo? Na Assembléia ordinária, que corria paralela, as
grandes discussões eram provenientes de briga nos mu-
nicípios...

OSCAR CORRÊA - Não se tratava de questão doutriná-
ria, mas partidária. Eram lutas dentro de cada município
entre a UDN, o PSD, o PR e o PTB, que eram os quatro
grandes partidos. E, mais do que isso: a luta polarizada
entre dois políticos como Jaeder Albergaria e Elias de
Sousa Carmo; Américo Martins da Costa e Elias de Sousa
Carmo; Dnar Mendes e Ultimo de Carvalho; Fabrício
Soares e Maurício Andrade.

HA - A questão municipal era mais centrada nas pessoas
e nas famílias, ou havia uma posição ideológica?

OSCAR CORRÊA - Não acredito que fosse posição ide-
ológica. Era uma posição partidária mesmo. Quem era da
UDN era da UDN, quem era do PSD era do PSD. O pro-
blema era também de pessoas, em alguns lugares, mas
em uma boa parte nem havia briga pessoal. Eu era da
UDN, o PSD era meu adversário, quando não era meu
inimigo. Quando havia problemas pessoais, costumava ser
inimigo. Quando era só uma questão partidária, era ad-
versário. O PR toda a vida foi um partido que nós não
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A UDN era muito mais presa a princípios
do que o PSD. Entre os princípios e a

conveniência política, a UDN dava, vamos
dizer, 60% aos princípios e 40% à

conveniência. O PSD fazia exatamente o
contrário: 60% à conveniência e 40% aos

princípios, na melhor das hipóteses.
Por isso é que perdemos semp repara o PSD.

Enquanto nós estávamos amarrados a
princípios, eles estavam soltos nas

conveniências.
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podíamos tratar nem como companheiro, nem como ad-
versário: ora ele estava conosco, ora estava contra nós.
Era sempre uma espécie de fiel da balança, ou infiel da
balança. [risos] Os perristas - muitos deles são meus
amigos - que me desculpem. O PR estava sempre dis-
posto a apoiar alguém a quem ele ia dar a vitória. Depois
começou a haver também a consciência partidária
petebista. Mas essa era muito menos enraizada do que a
udenista e a pessedista, que prevaleceram durante mui-
tos e muitos anos. Acredito que até hoje, em alguns luga-
res, se diz: "Fulano é da ex-UDN, Fulano é do ex-PSD".

SB - Uma questão que gerou um debate candente na
Assembléia Constituinte foi a adoção do parlamentaris-
mo. Emendas nesse sentido foram apresentadas pelo De-
putado Xenofonte Mercadante na Comissão Constituci-
onal e pelos Deputados José Rennó 155 e Armando ZilIer
em Plenário. O senhor sempre se posicionou contra o
parlamentarismo proposto, apesar de ser um parlamen-
tarista convicto. Poderia falar sobre as discussões des-
sa questão?

OSCAR CORRÊA - Falo com o maior prazer. Virei par-
lamentarista quando, em 1943-44, entrei para o Instituto
dos Advogados. A partir daí, convenci-me de que o parla-
mentarismo era a solução para o Brasil, e estou cada vez
mais encanzinado nessa idéia. Quando houve a apresen-
tação da emenda pessedista, do Xenofonte Mercadante,
verifiquei que ela não era parlamentarista. Ela era contra
o governo Mílton. Ela queria tirar do Mílton o direito de
escolher os secretários de Estado. Eles tinham de ser
aprovados pela Assembléia Legislativa. Ia ser um gover-
no congressual. Tenho a impressão de que essa emenda
seria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal.

SB - A Assembléia poderia provocar, por maioria absolu-
ta dos seus membros, a demissão do secretariado, votan-
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do uma moção de desconfiança. Mas não havia o contra-
peso...

OSCAR CORRÊA - Ah, não havia, no sentido de se dis-
solver a Assembléia. Na época, chamei esse parlamenta-
rismo de caolho e vesgo. Coxo, mutilado. No havia a
contrapartida da dissolução da Assembléia. Tanto mais
quando o sistema adotado na Constituição Federal era
presidencialista. O Supremo chegou a recusar umas emen-
das parlamentaristas apresentadas no Rio Grande do Sul
porque, com o regime presidencial predominante na Re-
pública, fica muito difícil operacionalizar o regime parla-
mentarista nos Estados.

SB - No discurso que fez a respeito, o senhor dizia que
parlamentarismo proposto era inconstitucional, mas acha,
que a adoção do parlamentarismo clássico no Estado n
seria inconstitucional...

OSCAR CORRÊA - Confesso que flk) mc lembro mais.
A verdade é que o PSD não queria outra coisa senão to-
mar do Mílton o governo.

SB - O Deputado Xenofonte Mercadante, numa discus-
são, perguntou por que o senhor não apresentava uma
emenda, já que considerava a dele coxa, manca. E o se-
nhor respondeu: "Apresentem vocês, que são maioria"...

OSCAR CORRÊA - Confesso que não me lembro do
episódio. Tenho a impressão de que, na época, eu já ti-
nha notícia de qualquer representação contra a intenção
do Rio Grande do Sul. De qualquer maneira, era o tal
caso: por que agora, quando nós ganhamos a eleição,
vocês querem instituir o parlamentarismo? Vamos fazer
parlamentarismo a partir da eleição que vem. E uma trai-
ção ao eleitorado. A minha tese é essa. Sustentei agora o
regime parlamentar, mas quando se falou que a Assem-
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bléia Constituinte, essa Reconstituinte, podia mudar, eu
disse: "Não, senhor. Depois de haver o plebiscito, não se
pode mais falar em parlamentarismo no Brasil. Só depois
da outra Constituição".

SB - Por falar nisso, o senhor participou da campanha
que antecedeu o plebiscito?

OSCAR CORRÊA - Participei loucamente. Fiz, pelo me-
nos, umas 20 ou 30 conferências, em todos os recintos.
Cheguei à seguinte conclusão: o parlamentarismo perdeu
o plebiscito por causa do Congresso Nacional. Em todo
lugar aonde eu ia, a primeira pergunta que me faziam era
a seguinte: "Ministro, achamos a sua conferência muito
boa, o senhor foi muito bem, gostamos muito de suas idéi-
as, mas o senhor acha que parlamentarismo dá certo com
esse Congresso que está aí?" Não adiantava eu explicar
que esse Congresso iria passar, que todos os Congressos,
de certa maneira, são uma representação da sociedade.
Eu fui a auditórios com mil jovens, realizando debate li-
vre, aberto. Toda a vida gostei desse tipo de debate, prin-
cipalmente com jovem. Desde que você dê ao jovem o
argumento, ele se convence. O que ele não quer é ser
empulhado. Como professor, sempre tive o melhor diálogo
com os estudantes, porque "pode, pode, não pode, não
pode", dava o argumento, e estava acabada a discussão.

SB - O Deputado Mateus Salomé posicionou-se, em Ple-
nário, contra a criação da Comissão Permanente. O se-
nhor falou que havia uma tendência do PSD em ampliar
os poderes do Legislativo e assim proteger-se do Execu-
tivo, então ocupado pela UDN. Por que a UDN se
posicionou contra a Comissão Permanente?

OSCAR CORRÊA - Foi praxe, durante muito tempo,
uma Comissão Permanente que servia, vamos dizer, corno
uma miniatura do Legislativo no período de recesso.
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Confesso que não me lembro agora muito bem. Deve-
mos ter chegado à conclusão de que essa Comissão nun-
ca fez nada em tempo algum. Hoje há, nos regimentos,
uma delimitação de poderes da Comissão Permanente.
Naquele tempo, a competência era genérica. Então, era
apenas uma forma de pagar jeton a meia dúzia de deputa-
dos. Depois, chegou-se à conclusão de que se devia pa-
gar /eton a todos os deputados, fossem da Comissão Per-
manente ou não. Então, não havia mais motivo para a
Comissão Permanente. //7s0sJ

SB - O argumento do Mateus Salomé foi que isso signifi-
caria uma delegação excessiva de poder dos deputados à
Comissão...

OSCAR CORRÊA - Nesse caso, o Mateus - grande fi-
gura, puro, leal, dedicado, adversário do Tancredo Ne-
ves em São João dei-Rei - estava exagerando. Havia o
medo de que a Comissão Permanente, durante o período
de recesso, acabasse tomando alguma medida que com-
prometesse a Assembléia. E como o PSD era majoritá-
rio... O Mateus deve ter pensado o seguinte: o PSD tem
cinqüenta e tantos deputados, e a UDN, 1515(. Se a Co-
missão Permanente tivesse 15 membros, ele teria 10, e
nós, 5. Isso na melhor das hipóteses. Então, essa Comis-
são poderia, durante o recesso, tomar alguma medida que
afrontasse o governo do Estado do qual eia fosse
adversária.

SB - Por que não houve uma reação significativa, numa
Assembléia conservadora, à emenda de Armando Ziller
que determinava que "no interesse social, o Estado pro-
moverá a extinção progressiva do latifúndio"? E bom lem-
brar que pela primeira vez se usou o termo "latifúndio"
numa Constituição...
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OSCAR CORRÊA - Aí entra o interesse público. No caso
do Ziller, não era o comunista que estava falando. Ele
estava sustentando uma tese com a qual nós todos está-
vamos de acordo. Achávamos que era um absurdo haver
o latifúndio. Aliás, fico uma onça quando falam em lati-
fúndio improdutivo. Latifúndio é uma extensão de terra
improdutiva, por falta de exploração racional. Tanto pode
ter 50 como mil alqueires. O latifúndio não é a extensão
em si: é o fato de não dar a produção que devia dar. Não
estávamos na Assembléia para proteger o Coronel Fula-
no de Tal, que tinha 10 mil alqueires com 50 cabeças de
gado e cobrava do empregado até o pedaço de chão que
ele ocupava. Acredito que a Assembléia votou com o es-
pírito de Assembléia, com o espírito público. Por isso acre-
dito que nem deve ter havido grande discussão.

SB - Nenhuma. Parece que houve uma reação dos gran-
des proprietários rurais ao artigo da Constituição que ins-
tituía o imposto territorial regressivo. "Sobre os terrenos
de cultura, o imposto territorial será regressivo, de modo
que pague maior tributo o proprietário que cultivar me-
nor área""'.

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, mas aí entra o mes-
mo raciocínio. Da mesma maneira que éramos contra o
latifúndio, queríamos forçar a produtividade da lavoura,
da agricultura, sobretudo. Nós tínhamos interesse em es-
timular o produtor a dar a maior produtividade possível
ao seu terreno. Continuo sustentando essa tese. Aliás, no
penúltimo livro que publiquei, ainda falo nisso. A Consti-
tuição de 1988 tratou mal essa questão, porque ela não
explicita bem o tema. Na medida em que a pessoa culti-
va melhor a sua terra, dá contribuição maior ao interesse
geral, ela deve ser menos sobrecarregada.

SB - O senhor não se lembra da reação dos grandes pro-
prietários?
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OSCAR CORRÊA — Comigo não reagiram. Aliás, nin-
guém reagia comigo. Todo mundo tinha medo da contra-
reação.

SB - Pela leitura dos anais, percebe-se que várias ques-
tões relevantes, algumas relacionadas com o Poder
Legislativo, não foram debatidas no Plenário. E o caso,
por exemplo, da extensão da iniciativa das leis às Câma-
ras Municipais e aos eleitores"', uma inovação da Carta
mineira em relação à Carta federal...

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que essa ex-
tensão não é novidade na Constituição de Minas
(jHC ela j fiIIrJ\Ll Clfl 1IHTfl1 ( fltflhiÇaí) 1fltCriOr.

SB - Na Constituição Estadual de Minas de 1936...

OSCAR CORRÊA — Por isso é que não houve debate. l
muito difícil você conseguir que uma emenda, uma me-
dida qualquer, seja aprovada por, digamos, dois terços das
Câmaras Municipais para poder vigorar como projeto de
lei. Aqui entre nós, essa iniciativa popular é uma grossa
demagogia. Em vez de eu colher um milhão de assinatu-
ras, chamo aqui, pelo telefone, o Deputado José Pereira
e peço a ele que apresente o meu projeto. E muito mais
fácil.

SB — Desde que tenha acesso ao deputado...

OSCAR CORRÊA - Todo mundo tem acesso a um de-
putado. Quem é que não tem?

SB — O senhor acha que havia uma tendência do Ple-
nário de transferir para a Comissão Constitucional a
elaboração da Carta?
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OSCAR CORRÊA - As matérias mais técnicas e menos
políticas eram debatidas na Comissão. Toda vez que você
traz uma matéria técnica para o Plenário, você corre um
grande risco. Costumo dizer que uma das piores coisas
do mundo é um deputado vir ao Plenário tratar de um
tema técnico e aparecer outro que não entende nada do
assunto e começar a apartear. Cria os maiores problemas
para o deputado que conhece a matéria. Vi um debate na
Câmara, há pouco tempo, sobre "ação direta de
inconstitucionalidade". E para morrer de rir. Um deputa-
do que entendia do assunto, fazendo um discurso, e um
outro, que não entendia nada, atrapalhando. E difícil. Seria
a mesma coisa que eu discutir como se faz uma
cineangiocoronariografia com um médico especializado
na matéria. Talvez por isso é que, sabiamente, as matéri-
as mais técnicas eram resolvidas na Grande Comissão e
se dizia: "Olhem, vejam se vocês, lá no Plenário, não atra-
palham". A Grande Comissão era de tal maneira repre-
sentativa do Plenário que o Tancredo e o Pedro Braga
poderiam dizer ao pessoal do PSD o mesmo que nós, da
UDN, poderíamos dizer aos nossos: "Ah, isto é o melhor.
Vocês calem a boca". Acredito que tenha sido isso.

SB - Uma questão também polêmica foi a eleição indire-
ta para vice-governador. Em discurso feito no Plenário, o
senhor afirmou que, na Comissão Constitucional, uma
emenda do Deputado Xenofonte Mercadante, a qual es-
tabeleceu eleição indireta, prevaleceu contra o seu voto.
O senhor poderia falar sobre os debates ocorridos na Co-
missão Constitucional relativos à eleição do vice-gover-
nador?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Toda a vida fui a
favor da eleição direta. Na época, havia um condiciona-
mento, que era o fato de o governador do Estado ser con-
tra. Tudo o que se fazia na Assembléia tinha, desde logo,
um componente partidário. O Mílton era da UDN, e a
maioria era do PSD.
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SB - Por que a opção da Assembléia pela eleição indire-
ta? Só pelo fato de o governador ser da UDN?

OSCAR CORRÊA - Porque na eleição indireta o PSD
sabia que elegia tranqüilamente quem ele quisesse, por
causa da grande maioria na Assembléia. Até vou dizer
mais. Vou ser até justo com o PSD: se a UDN tives
maioria na Assembléia, talvez preferisse também a elc
ção indireta. Por que vou correr o risco no Estado de Min
Gerais, que naquela época tinha quatrocentos e tantos
municípios, se posso fazer uma eleição indireta na Assem-
bléia, na base de um entendimento, para eleger o Fulano
de Tal vice-governador?

HA - Então, quanto ao princípio, o senhor concorda em
tese com a opção do PSD?

OSCAR CORRÊA - Acho que era uma opção política,
pragmática, principalmente para o PSD. Para a UDN, podia
não ser. Aí é que faço uma diferença fundamental entre a
UDN e o PSD. A UDN era muito arraigada a princípios.
Se, por exemplo, eu tivesse feito um discurso pela elei-
ção direta, não havia força que me obrigasse a aceitar a
indireta, ainda que eu soubesse que o candidato da elei-
ção indireta fosse o Mílton Campos e que ele ia ganhar
por unanimidade. Já no PSD não tinha isso. Não quero
xingar o PSD, mas a UDN era muito mais presa a princí-
pios do que ele. Entre os princípios e a conveniência po-
lítica, a UDN dava, vamos dizer, 60% aos princípios e
40% à conveniência. O PSD fazia exatamente o contrá-
rio: 60% à conveniência e 40% aos princípios, na melhor
das hipóteses, quando não era 70% e 30%. Quero dizer
com isso que o PSD era muito mais político, mais esperto
e sabido. Por isso é que perdemos sempre para o PSD.
Enquanto nós estávamos amarrados a princípios, eles es-
tavam soltos nas conveniências.
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SB - Por ocasião da eleição do vice-governador, o jornal
Estado de Minas' 59 trata da situação de equilíbrio das for-
ças políticas na eleição indireta: Dilermando Cruz"`, do
PR, contaria com o apoio da UDN; Ribeiro Pena, do PSI
teria o apoio do PTB e do PDC. O PSD Indeperiden
ainda se mantinha em posição indefinida. O senhor pocic-
ria falar sobre as articulações políticas que antecederam
essa eleição? Qual foi a posição da UDN? Ela apoiou, de
fato, a candidatura do perrista Dilermando Cruz?

OSCAR CORRÊA - Eu não sei exatamente como foi.
Foi eleito o Pena, não foi? Nessa época eu era muito jo-
vem. Era novo demais para participar das grandes con-
versas. Não poderia entrar numa discussão em que esta-
vam Benedito, Pedro Aleixo, Mílton Campos e Alkmin.
Eu era, vamos dizer assim, amador. O que posso dizer é
que o Pena foi eleito vice-governador com o compromis-
so de renunciar. E depois resolveu não renunciar. Ele
mandou uma carta ao Mílton, dizendo que não renuncia-
ria. E o Mílton deu o seguinte despacho: "Arquive-se com
a carta". Ele mandou arquivar a declaração em que o Pena
dizia que não ia renunciar junto com a carta recebida an-
teriormente, em que dizia o contrário. Sempre tive um
excelente relacionamento com o Pena, que era um bom
cidadão, bom deputado, sério, trabalhador, bom advogado,
bom político, com todas as virtudes.

SB - Fala-se que o Ribeiro Pena foi induzido por Pedro
Aleixo a renunciar e que não havia um compromisso an-
terior.

OSCAR CORRÊA - Pode ter sido. O Pedro Aleixo era,
nos comícios, o melhor argumentador político que conheci.
Então, acredito que ele, conversando com o Pena, possa
tê-lo convencido de que era de interesse geral, para a
tranqüilidade de Minas, que ele renunciasse.
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SB - O que ele teria em troca?

OSCAR CORRÊA - A presidência da Assembléia, que
ele obteve depois.

HA - Quem que fez esse acordo com o Ribeiro Pena?
Quem foi o articulador?

OSCAR CORRÊA - Deve ter sido o Pedro. Ele era se-
1 1 T
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OSCAR CORRÊA - Praticamente não havia. Havia o
funcionário público, digamos, o chefe de um conselho
qualquer de funcionários que ia lá pedir aumento de ven-
cimentos ou aumento do número de cargos, mas era tudo
conhecido, aberto. Lobhv, propriamente, não havia.

SB - E movimentos sociais?

OSCAR CORRÊA - Movimentos normais de reivindica-
ção salarial de funcionário público, mas nada de forças
estranhas ao funcionalismo. Nunca ninguém foi pedir
nada. Não havia isso na Assembléia, pelo que me consta.
Não sei se era porque o Oscar Corrêa tinha fama de ser
muito bravo, nunca ninguém me procurou para pedir nada.
Minha mulher brincava comigo: "Fulano de Tal foi com-
prado pela Standard 011 por 200 mil dólares. Oscar, não
te oferecem nada? Você não está valendo nada?" [garga-
lhadas]

SB - Outro tema que sobressai, pela leitura dos anais, é o
que se chama "acerto de contas", que são os discursos de
pessedistas sobre os desmandos do governo Mílton Cam-

182



pos em redutos adversários, e os discursos de udenistas
sobre a infelicidade para o País e para Minas dos gover-
nos de Vargas e de Benedito Valadares. Qual o significa-
do e a repercussão de um requerimento seu, feito em
maio de 1947, solicitando, entre outras coisas, a revisão
dos atos administrativos estaduais desde 1937?

OSCAR CORRÊA - Desse não me lembro. Eu me lem-
bro de que apresentei um requerimento sobre as estânci-
as hidrominerais. Naquela época, um dos absurdos contra
o qual clamávamos eram as despesas pagas pelo Estado
nas estâncias hidrominerais. Quando oGetúlio e o Bene-
dito iam para as estâncias - Poços de Caldas e Araxá,
principalmente -, as despesas eram todas pagas pelo Es-
tado de Minas Gerais, inclusive as de jogo. Se o Fulano de
Tal jogava no cassino e perdia 80 mil cruzeiros, quem paga-
va era o Estado. Se ganhasse, o dinheiro era dele. Essa
era uma coisa que nos atingia muito. Logo que entrei
para a Assembléia, apresentei um requerimento solicitan-
do o levantamento de todas as despesas pagas pelo Esta-
do nas estâncias hidrominerais no governo Benedito
Valadares. Mandei, veio e comprovou. Pagamentos da
boate: tanto; despesas de não sei o quê: tanto.

HA - Do Benedito?

OSCAR CORRÊA - Do Getúlio, do Benedito, dos se-
cretários de Estado, de todo mundo, como se diz, da pa-
tota que ia para lá. Logo em seguida, em 1948, quando as
respostas chegaram, houve um congresso de estâncias em
Poços de Caldas. Entre os convidados estávamos eu e
vários deputados. Saímos correndo as cantinas, bebendo
vinho, e um dos nossos colegas bebeu tanto que ficou
numa "água" violenta. Depois entrou no congresso pe-
dindo a abertura do jogo, quando o Dutra era contra. Foi
um fuzuê dos diabos. Esse colega, coitado, morreu. Era
um bom sujeito, petebista.
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Eu me hospedei no Pálace Hotel de Poços de Caldas. Na
hora de sair, fui pagar a conta. Deus me inspirou a pagar.
"O senhor não paga porque é convidado do congresso".
"Eu quero pagar a minha conta. Não saio sem pagar".
Consegui pagar a conta. Foi a minha sorte. O Djalma
Andrade tinha uma coluna, História Alegre de Belo Hori-
zonte, no Estado de Minas, onde ele comentava os episó-
dios em verso e prosa. Ele dizia na sua coluna mais (
menos isso: "O Sr. Oscar Corrêa, logo que assumiu
mandato, pediu que fossem enviadas as notas das desp
sas do Estado nos congressos nas estâncias hidrominerai
Agora, S. Exa. foi a um congresso. Será que ele foi trazei
a lista antiga ou aumentar a lista?" Logo que cheguei a
Belo Horizonte, no dia seguinte, mandei uma carta para
o Djalma Andrade, que era muito meu amigo. Ele ficava
assentado junto com o pessoal da taquigrafia, assistindo
aos debates, anotando e fazendo versinhos, sátiras. Era
um grande poeta e um cronista admirável. Mandei dizer
a ele que tinha ido buscar a lista, e não aumentá-la, pois
tinha pago a minha conta, de acordo com os recibos os.
tal, tal e tal, de tanto, tanto e tanto. Quando chegou essa
lista, a reação dos pessedistas contra mim foi muito gran-
de, porque nela estavam os nomes de vários deles. A
maioria estava em plena atividade e vigor políticos. En-
tão, vinha lá: despesas de Fulano, Beltrano, Sicrano, três
ou quatro juntos: 80 mil cruzeiros. Vinha tudo. Houve uma
grande reação quando a lista chegou. Quis responsabili-
zar o governo do Estado, mas...

SB - Tancredo fala que, por manobra dele, essa devassa
ficou a cargo do Executivo e nunca foi executada. Ele
fala, inclusive, que esse pedido de devassa foi uma satis-
fação que o senhor deu às suas bases, já que a campanha
do partido se baseou na moralização...

OSCAR CORRÊA - Não foi. A moralização sempre foi a
linha do partido. A satisfação que se dava às bases era o
cumprimento do programa do partido.
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SB - O senhor podia traçar um perfil do Zilier?

OSCAR CORRÊA - O Zilier era um homem simpático,
inteligentíssimo, muito bem armado de argumentação a
favor da tese dele, conhecia muito bem a situação brasilei-
ra, mineira e internacional. Era bom expositor, pessoalmen-
te agradável, de modo que nós todos gostávamos muito dele.
Era o tipo do chefe comunista que a gente sabia que não
comia criancinha. [risos] Era muito boa figura.

HA - Qual deles comia criancinha?

OSCAR CORRÊA - Quanto a alguns outros, a gente sa-
bia que eram capazes de comer criancinha, porque eram
sujeitos atrabiliários. Sabíamos que o Ziller, se tomasse o
poder no Brasil, procuraria melhorar as condições do povo.
Evidentemente que os adversários iriam sofrer, mas ele
não iria fazer nenhuma violência contra ninguém. Ele era,
vamos dizer, um comunista democrata, enquanto os ou-
tros nos davam a impressão do comunista totalitário. Stalin
era o exemplo que a gente tinha da pessoa que, para as-
sumir o governo, fez uma razia geral.

SB - Qual a posição da UDN mineira diante do processo
de impugnação do PCB?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que a UDN
não ficou a favor. Deve ter ficado contra. Não sei se hou-
ve pronunciamento..

SB - O único pronunciamento foi do Dr. Fabrício Soares,
contra a impugnação...

OSCAR CORRÊA - Porque o Fabrício toda a vida foi de
esquerda.
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SB - A UDN apoiou esse discurso do Deputado Fabrício
Soares ou ele foi uma manifestação individual?

OSCAR CORRÊA - Acredito que tenha sido individual.
Acredito que a UDN toda apoiou, em pensamento, o dis-
curso do Fabrício, mas não apoiou em nota.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Talvez, na época, não fosse conve-
niente açular o Dutra. Ele estava tentando um acordo
nacional, se não me engano, a conciliação, um acordo
partidário. Então, não era bom para a UDN, sabendo que
o Dutra estava encanzinado nisso, por causa de um negó-
cio que estava decidido pelo PSD. Na Câmara Federal,
vários deputados da UDN combateram a cassação.

SB - Primeiro houve o processo de impugnação, depois,
a cassação dos mandatos dos deputados do PCB...

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que toda a
UDN votou contra a cassação.

SB - Mesmo em Minas?

OSCAR CORRÊA - Em Minas não houve cassação de
mandato.

SB - Houve a do Ziller14

OSCAR CORRÊA - Se houve, votei contra. Garanto que
a UDN votou contra.

SB - Toda a bancada?
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OSCAR CORRÉA - Acredito que

HA - O senhor acha que a impugnação do Partido Comu-
nista foi uma das condições do acordo interpartidário? Isso
chegou a ser ventilado na época?

OSCAR CORRÊA - Não sei. Nessa época, eu era juve-
nil da UDN. Só comecei a participar mais ativamente das
grandes decisões quando cheguei, como principiante, em
1955, à Câmara Federal. A partir de 1951, comecei a pa
ticipar mais dos negócios em Minas. Então, eu já era d
putado de segundo mandato. Já tinha mais relacionamen-
to, já não era mais calouro. A partir de 1955, passei a par-
ticipar mais da vida federal. Mas só participei mesmo dos
Conselhos da República no último mandato, de 1963.

SB - Vamos falar sobre o Plano de Recuperação Econô-
mica e Fomento da Produção, do governo Mílton Cam-
pos...

OSCAR CORRÊA - Ah, esse foi uma grande coisa.

SB - Ele não foi discutido significativamente na Assem-
bléia. Por quê?

OSCAR CORRÊA - O problema era o seguinte: esse foi
o primeiro plano integral de desenvolvimento econômi-
co apresentado em Minas Gerais. Então, ninguém estava
em condições de discuti-lo. Uma das coisas que caracte-
rizavam aquele nosso tempo era a falta de conhecimento
de dados exatos. O sujeito que tinha responsabilidade,
mesmo do PSD, não podia combater dizendo que os da-
dos estavam errados. E os da UDN não tinham interesse,
nem iam examinar. Achavam que os dados estavam cer-
tos, porque eram do Giannetti. Como era um plano bom,
integrado, e, afinal de contas, Minas estava precisando
de estruturar o seu governo, predominou o interesse ge-
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ral, interesse de que o Juscelino depois se valeu muito.
Inclusive através da Cemig, que é criação do Mílton, mas
que ele depois quis tomar para si. Há um discurso meu
analisando, botando lado a lado os dois projetos.

SB - Para alguns udenistas, a Constituição já nascera pre-
cisando de reforma. Houve, inclusive, uma negativa dos
deputados da UDN de assinar o Ato das Disposições Tran-
sitórias, com o argumento de que elas trariam benefícios
pessoais, em detrimento da ação administrativa. Quais
foram os principais artigos das Disposições Transitórias
que levaram os udenistas a essa atitude?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Eu me lembro ape-
nas do argumento geral: o PSD tinha interesse em fazer a
boa fama, porque sabia que quem ia pagar era a UDN.
Eles acrescentaram todos os favores e benefícios, como
acontece em todas as Constituições, nas Disposições
Transitórias, porque sabiam que quem ia pagar era o ou-
tro. Esse argumento é permanente, eterno. E a mesma
coisa que as antigas e célebres caudas orçamentárias, que
depois foram proibidas. Nelas vinham todos os favores
que os deputados queriam fazer.

SB - Em discurso proferido em Plenário, por ocasião da
apresentação de suas emendas ao projeto de Constitui-
ção, o senhor afirmou que a Constituição Federal lhe pa-
recia "incompleta ou falha". Afirmou ainda que "exce-
lentes iniciativas, diretrizes mais progressistas, inovações
mais amplas", que se pretendeu fazer em Minas, muitas
delas encontraram como único obstáculo os princípios fi-
xados na Constituição Federal""'. O senhor poderia fa-
zer uma análise da Constituição de 46 ou, talvez, um pa-
ralelo entre ela e a Constituição Estadual de 47?

OSCAR CORRÊA - Confesso que não me lembro dos
pontos a que eu queria me referir. A verdade é que mui-
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tas iniciativas de reforma que a UDN tomou no plano
federal, quanto à Constituição de 46, foram podadas pci
PSD. Precisamente porque o PSD - aí entra o aspect
partidário - sabia que era maioria e não queria arcar con
esse tipo de responsabilidade. Em todo avanço que se
quer fazer, numa legislação constitucional, existem duas
vertentes: a do partido que acha que vai ganhar e não
quer conceder, a não ser aquilo que acha que pode fazer,
e a do partido que pode ganhar mas, como acha que vai
perder, pode exagerar um pouco.

Veja-se, por exemplo, a Constituição de 88. Quando ela
foi feita, o PMDB estava tranqüilo, certo de que o Ulisses
seria o presidente da República. Ele era o "Senhor Dire-
tas", o dono da República, presidente da Assemblé
Constituinte, presidente do PMDB, presidente de n
sei o quê, candidato à Academia Brasileira de Letra
Portanto, ele tinha tudo. Então os membros do PMDB
disseram: "Vamos fazer uma Constituição bem bonita, bem
ampla, porque o Ulisses é quem vai usufruir esses direi-
tos da Constituição". Por que tudo ali é feito nesse senti-
do? Porque o Ulisses seria, na pior das hipóteses, primei-
ro-ministro. Então, como ele achava isso e naquele tem-
po pensava-se que o parlamentarismo iria vingar, a Cons-
tituição é francamente parlamentarista.

Os poderes que ela dá ao Congresso são de tal natureza
que anulam o Poder Executivo. Se a Constituição de 88
for aplicada como está no artigo 49, incisos V e X, o Po-
der Executivo não existe. No inciso V, diz ser de compe-
tência exclusiva do Congresso Nacional: "Sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa".
Então, o Congresso pode sustar qualquer ato do Poder
Executivo, tanto que sustou um ato do Sarney. Eu, como
ministro da Justiça, quis brigar com o Congresso, mas o
Sarney, que não é de briga, falou: "Não, Oscar. Deixa.
Não mexe com isso". Depois vem o inciso X, que é pior
ainda: "Fiscalizar e controlar diretamente ou por qual-
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quer de suas Casas os atos do Poder Executivo, incluídos
os da Administração Indireta". Então, o Poder
Legislativo, por essa Constituição, fiscaliza e controla
todos os atos do Poder Executivo diretamente. Se você
levar isso a sério, o que é controlar? Fiscalizar está bem,
estou de pleno acordo, mas controlar é dominar. E impe-
dir, forçar, obrigar.

É por isso que estou dizendo que o PMDB, quando fez a
Constituição, pensou: "O parlamentarismo vai passar, o
primeiro-ministro vai ser o Ulisses. Com isso, vamos ter
o controle da Assembléia, porque somos o maior partido
do Ocidente". O Francelino tinha perdido o prestígio, o
maior partido do Ocidente, que era a Arena, passara a ser
o PMDB. Então o PMDB ia dominar o País, tranqüila-
mente, com uma Constituição que dava total poder ao
Congresso, do qual o primeiro-ministro é projeção, prin-
cipalmente da Câmara.

Algo semelhante aconteceu na Constituição Estadual.
Você não podia fazer, na Constituição de 1946, o que o
PSD não queria. Houve, por exemplo, a briga, que me foi
contada pelo Mílton, para a nomeação dos ministros do
Tribunal Superior Eleitoral. O PSD queria controlar as
nomeações. Tinha combinado com a UDN que as nome-
ações - que eram muito importantes, porque é o Tribunal
quem decide a validade de eleições - seriam feitas em
listas formuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Com-
binou isso e, na última hora, entrou com uma emenda
dizendo: "Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral
serão de livre nomeação do presidente da República",
que era o Dutra. Conto isso no meu discurso de saudação
ao Prado Kelly. Diz o Mílton que o Kelly, que era o vice-
presidente da Comissão Constitucional, chegou perto dele
e disse: "Quero que você veja hoje como vou agir. E
depois me diga se me portei bem". Ele era um parlamen-
tar excepcional. Já sabia da emenda e preparou-se bem.
Começou a sessão na Comissão Constitucional. Estava
combinado que o presidente da Comissão, o Nereu Ra-
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mos, não ia apresentar a emenda. O Nereu Ramos anun-
ciou: "Em votação a emenda do Partido Social Democrá-
tico... São de livre nomeação do presidente da República
os ministros do Tribunal Superior Eleitoral". O Kelly fez
aquele sinal de espanto: "Sr. presidente, peço a palavra...
A surpresa com que vejo agora apresentada esta emenda
é destas que quase me inibem de falar"... Começou a
fazer um belo discurso, que tinha preparado e estudadc
como se fosse de improviso. Fez um discurso espetaci
lar: "Sr. presidente, em face da quebra do acordo, renu
cio, em caráter irrevogável, à vice-presidência da Comi
são Constitucional". E foi juntando os papéis e... Aí,
Nereu: "Kel!y, Ke!ly... Está suspensa a sessão por meia
hora". Aí então: "E um absurdo, como é que fazem isto?
Apresentam uma emenda dessas depois de um acordo que
nós fizemos..." E o Mílton assistindo a tudo. O Kellv,
"naquela surpresa", nunca pensou que fosse acontecer
aquilo. Decidiu que não tinha jeito. Aí abriu-se a sessão:
"Mantenho a minha demissão!" "Não, eu faço questão...
está retirada a emenda... fazemos um apelo ao eminente
colega Prado Kelly para que continue a emprestar..."
"Não". "Fazemos um apelo a todo o Partido Social De-
mocrático..." Aí o Kell y voltou, chegou perto do Dr. Míl-
ton e disse: "O, Mílton, que tal? Agi bem?" [risos]

Muitas emendas apresentadas não foram aprovadas. E
muitas reformas não foram aprovadas porque a UDN era
minoria. Eu me lembro de algumas coisas boas da Cons-
tituição de 46, como o direito à posse da terra. Eram
emendas da UDN que conseguiram passar, apesar da re-
ação do PSD.

SB - Além de se dedicar aos trabalhos constituintes, pa-
rece que o senhor, na época, exercia outras atividades...

OSCAR CORRÊA - Eu advogava e continuei advogan-
do um pouco. Participei de alguns júris muito importan-
tes - um deles com o Xenofonte Mercadante. Foi no dia
7 de setembro de 1949 ou 1950. O Mílton era governa-
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dor do Estado. O negócio foi o seguinte: em Carangola,
terra do Xenofonte, havia uma briga muito intensa no dis-
trito de Divino do Carangola. O prefeito, Genserico Nunes
de Oliveira, era do PSD e tinha uma briga com o pessoal
da UDN. Ele acabou se indispondo com um soldado do
destacamento. O comandante do destacamento, Tenen-
te Alfredo Diniz Gomes Júnior, era português. Um dia o
soldado chega perto dele e diz assim: "Comandante, não
agüento mais esse prefeito. Qualquer hora eu o mato". O
tenente disse, com simplicidade: "Pois mate!", que é uma
reação que qualquer um de nós teria. "Quer matar, mata!"
O soldado, então, matou o prefeito, dizendo que o fez a
mando do tenente, que foi incriminado e preso. O júri era
em Carangola. Fomos para lá fazer o sumário e ficamos lá
muito tempo. Eramos advogados do tenente. Na acusa-
ção estavam o Xenofonte e o Pimenta da Veiga. Na defe-
sa, o Edson Tolentino, irmão da Risoleta (do Tancredo),
e eu. No dia em que levamos o tenente para o interroga-
tório, fomos com escolta. Estava conosco o Capitão
Pordeus. Era de noite. Em determinado ponto da estra-
da, havia uns tocos. Parece que eles queriam impedir a
nossa chegada. Estávamos todos armados. Foi a segunda
vez que carreguei arma. Cheguei a tirar o revólver do
porta-luvas, porque achei que íamos ser atacados. O cli-
ma era de guerra. Depois, o júri foi desaforado para Belo
Horizonte. Acabamos ganhando. O Tenente Alfredo Diniz
foi absolvido. Depois, ele foi capitão, etc. Era muito bom
sujeito. Não tinha culpa. O júri acabou mais ou menos às
sete e meia da manhã. Fomos, então, assistir à missa das
oito, na Praça da Liberdade.

SB - Os deputados, cm geral, mantinham suas atividades
profissionais?

OSCAR CORRÊA - Mantinham. Só não mantinham os
políticos que estavam proibidos de advogar: o Mílton, o
Pedro... Como os deputados não estavam proibidos, o Fa-
brício, o Taveira, o Dnar e eu íamos para o Fórum ao
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meio-dia e voltávamos para a Assembléia à uma hora para
participar da sessão.

SB - O senhor poderia falar sobre a remuneração do man-
dato nesse período? Em 1947, já na Assembléia ordiná-
ria, o senhor fez um discurso posicionando-se contra um
projeto que defendia o aumento...

OSCAR CORRÊA - Os deputados ganhavam relativa-
mente pouco, mas era uma quantia que dava perfeit,
mente para sobreviver. Toda a vida considerei que a
mento de vencimentos, de subsídios, é uma medida que
não se deve tornar. O subsídio é fixado pela Assembléia
numa legislatura para prevalecer na seguinte. Se a pes-
soa tinha aceitado ser deputado e achava que o subsídio
era pouco, o que ela tinha que fazer era arranjar alguma
coisa para completar seu orçamento, em termos de traba-
lho profissional, ou renunciar ao mandato.

EIA - E o rendimento do trabalho profissional?

OSCAR CORRÊA - Em geral, rendia muito pouco. Mi-
nha mulher costumava brincar comigo dizendo que, se
não fosse a advocacia, até que o dinheiro daria. O proble-
ma era o seguinte: eu defendia o réu, mas não recebia
nada, porque o pessoal de Carangola, o pessoal da UDN
que estava envolvido não podia pagar, nem eu podia co-
brar deles. O que eles me deram depois foram uns votos
na eleição seguinte. Tive um outro júri muito importan-
te, em Uberaba, no qual também não podia cobrar nada,
porque o cliente era vice-presidente da UDN de Cam-
pos Altos. Como é que eu ia cobrar custas de um cliente
meu amigo, meu eleitor? Só quando o caso era muito gran-
de ou quando o sujeito não era eleitor é que eu cobrava.

HA - Aumentava muito, assim, a clientela?
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OSCAR CORRÊA - Aumentava a procura de graça. Por
exemplo: no júri você não ganhava nada, mas ia fazer um
discurso, mostrar que era bom de tribuna. Nesse momen-
to, mostrava que era bom de voto. Então, a advocacia
não era para ganhar dinheiro, era para ampliar a área de
atuação. Nessa época fui, por exemplo, a Santa Bárbara,
Barão de Cocais, Uberaba, Carangola. Não é nada, não é
nada, você pega 20, 30, 40 votos.

HA - O objetivo, também, era o voto...

OSCAR CORRÊA - Praticamente. A advocacia era, va-
mos dizer assim, subsídio para ganhar a eleição. Para am-
pliar a área eleitoral.

SB - Vamos falar da reestrutu ração funcional da Assem-
bléia Legislativa. Após tantos anos de fechamento, como
era o quadro funcional da Assembléia nesse período?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro, mas sei que era
muito bom. Posso dizer o seguinte: era pequeno e com-
petente. Não era reivindicantc.

SB - Os deputados tinham assessoria técnica?

OSCAR CORRÊA - Ninguém tinha nada. Estou dizen-
do isso num discurso que vou fazer sobre o Odilon Braga.
Eu fui deputado de 1947 a 1967. Vinte anos. Nunca nin-
guém me ajudou num parecer. Todos os meus pareceres
foram feitos por mim, e isso foi a grande escola que tive.
As vezes, quando um sujeito fala: "Mas, ministro, o se-
nhor perdeu tanto tempo na Câmara...", eu respondo:
"Perdi não. Foi quando ganhei o meu tempo". Chegava
um caso de imunidade parlamentar ou de imposto
territorial à Assembléia mineira. Eu tinha que estudar o
assunto, porque não tinha assessor e não podia fazer feio.
A inexistência de assessoria foi a minha grande vanta-

197



gem, 11 c	1	^ i ti	HC pJ()Lr	cI) r	i jir

-LJ1iIui	uUiJ tJLtI Lairrbeni sobre o espaço tísiL

OSCAR CORRÊA - Espaço físico não havia. Aqui f
uma conclusão geral sobre a diferença entre o meu ter
po e o de agora. No meu tempo o espaço físico era mír
mo, o espaço moral era máximo. Hoje, o espaço mora]
mínimo, e o espaço físico é máximo. Em qualquer lu
aonde eu chegasse, encontrava as portas abertas: "P(

IcuLido! ItJ ()

SB - Os deputados tinham gabinete?

OSCAR CORRÊA - Nenhum deputado tinha gabinete.
Havia um gabinete do partido. Em geral havia dois ou
três secretários e um datilógrafo para bater parecer. A gente
trazia o discurso de casa, escrito à mão, e o mandava para
a Datilografia, para a Taquigrafia. Tudo meu era escrito à
mão, porque eu sempre fui mau datilógrafo. Só estou po-
dendo trabalhar agora no computador porque corrijo na
hora. Naquele tempo, até na Câmara Federal, no último
mandato em Brasília, nós, da UDN, só tínhamos uma sala,
que ficava debaixo da escada, no prédio novo, onde está
hoje o Banco de Crédito Real. A sala era menor do que
este apartamento, e lá ficavam os datilógrafos e o líder,
numa mesa ao lado. Aqui, no Rio, tínhamos uma sala no
andar de cima, onde ficava o líder, e havia uma sala na
frente e outra atrás e uma porta de correr.

SB - Qual foi a repercussão dos trabalhos constituintes
na sociedade?

OSCAR CORRÊA - Acredito que houve pouca reper-
cussão. A verdade é que a redemocratização se fez um
pouco de repente, não? Não deu para chamar muito a
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atenção. Não houve pressões, /obbies, nenhum tipo de atu-
ação, a não ser de funcionário público, porque Minas Ge-
rais, vocês sabem, é terra de funcionário público.

Toda vez que saía a publicação de um decreto no Impé-
rio, nos seguintes termos: "Autoriza a doação de dois con-
tos de réis para a Sociedade de São Vicente de Paulo de...",
você sabia que era no Nordeste. Quando dizia: "Cria cin-
co empregos de carcereiro no município de...", você sa-
bia que era em Minas Gerais. /nsosJ Agora, quando esta-
va escrito assim: "Altera o parágrafo 2°, inciso III, letra
'b', do artigo 4° da Lei..., modificado pelo artigo 4° da
Lei..., que alterou o inciso III do artigo...", você sabia
que era de São Paulo, uma grossa esperteza, e tinha mui-
to dinheiro no meio.

5 CAPÍTULO

SB - Vamos tratar agora, especificamente, da sua atuação
na Assembléia Legislativa, começando pela participação
nas comissões. O senhor participou de várias: Redação,
em 1947, da qual foi vice-presidente; Assuntos Munici-
pais e Interestaduais, em 1949 e 1950; Trabalho e Or-
dem Social, também em 1949 e 1950; Energia e Trans-
portes, de 1951 a 1954; Comissão Especial de Aprovei -
tamento do Vale do São Francisco; Comissão Especial
para a Elaboração de Leis Complementares à Constitui-
ção. Quais eram os critérios de escolha dos membros das
comissões?

OSCAR CORRÊA - Naquele tempo, a bancada era pe-
quena e, modéstia à parte, preparada e disposta. Então,
qualquer um de nós podia participar de qualquer comis-
são. Era um pouco por opção pessoal. A Comissão do Vale
São Francisco - talvez a mais interessante de todas - foi
muito importante porque nós chegamos à conclusão de
que era preciso dar ao São Francisco a importância que
ele tinha na economia mineira, ou devia ter. Resolvemos
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fazer um estudo profundo para transformar o São Fra
cisco num Tennessee. O nosso desejo foi esse. Desc
que, depois, levei para a Câmara Federal, tanto que
também fui relator da Comissão do São Francisco. Em
1959, ou 1960, fomos aos Estados Unidos e percorremos
todo o Vale do Tennessee, para vermos os trabalhos da
Tennessee Valley Authority, que controlava o Tennessee,
o Mississipi e seus afluentes como um reservatório de
água com comportas, eclusas. Era o que nós pretendía-
mos fazer no São Francisco.

No Brasil, o transporte fluvial praticamente não existe.
Entendíamos que o São Francisco devia desempenhar o
que o transporte fluvial representa em todo o mundo. Na-
quele tempo ele tinha até um bom transporte fluvial. F17
uma das viagens mais bonitas da minha vida no São Fra
cisco. Saímos de Pirapora, num pequeno vapor chama
Antônio Nascimento, que devia ter umas 20 cabines. Eri-
mos 14 deputados (cada um em uma cabine), mais uns
dois ou três assessores. Fomos parando em São Francis-
co, Januária, Manga, Carinhanha, para analisar a situação
e conversar com as populações ribeirinhas. Um trabalho
divertido e sério, porque tínhamos, de fato, interesse em
conhecer as necessidades da região. E disso surgiram al-
guns relatórios, que foram enviados para a Câmara Fede-
ral, onde cheguei a ser relator-geral da Comissão. O pre-
sidente era o Manuel Novais, o célebre "dono" do São
Francisco. Na legislatura estadual, eu me lembro apenas
dessa viagem que fizemos.

SB - O trabalho dessa comissão deu algum fruto?

OSCAR CORRÊA - Acredito que sim, porque, de qual-
quer maneira, nós apresentamos relatórios. Pelo menos,
a Assembléia tomou conhecimento das necessidades das
populações ribeirinhas. Nós mesmos apresentamos emen-
das favorecendo os municípios da região. Aquela velha
história: posto de saúde, escola, pontes em córregos ou
rios para as populações se comunicarem...
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HA - Além da navegação, havia também a questão da
infra-estrutura...

OSCAR CORRÊA - Também. Havia um deputado lá -
Quintino Vargas u7 -, que foi o "dono" da Comissão. Foi
ele quem propôs sua criação. O Quintino Vargas era um
coronel da região de Pirapora, homem muito inteligente,
profundamente marcado pelo interesse público, com um
espírito dominador, de grande autoridade moral, homem
sério, trabalhador, digno. Tinha construído um nome de
chefe político. Tenho a impressão de que ele era o presi-
dente da Comissão e de que eu era o relator ou o sub-
relator. Então, saímos com o Quintino e fomos percor-
rendo a região. Foi uma comissão séria, trabalhamos mui-
to, apresentamos um relatório que redundou em alguns
benefícios para a região em matéria de assistência social
pública.

SB - E em termos de aproveitamento do rio?

OSCAR CORRÊA - Aí os trabalhos trouxeram poucos
benefícios, porque nós, da Assembléia, não conseguimos
que o governo incluísse verbas no orçamento para a re-
cuperação do rio. Um dos problemas do São Francisco é
o assoreamento. Parece-me que hoje a navegação está
paralisada. Naquele tempo, já havia os práticos. A gente
tinha que andar com o prático. Só ele conseguia desco-
brir o vau, o leito do rio, onde podia passar o navio. No
mais, já estava tudo assoreado. Nós não encalhamos ne-
nhuma vez porque tínhamos um prático que sondava as
águas. Mas encontrávamos navios e barcos encalhados.
E uma pena. A paisagem no meio do rio, em alguns luga-
res, parece mar. O pôr do sol e o nascer do sol são uma
beleza! Como se você estivesse em alto mar, tranqüilo.
Foi uma pena não podermos prestar maiores serviços por-
que o orçamento, como sempre, não era suficiente. No
entanto, foram feitos OS relatórios e apresentadas emen-
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das. Algumas, evidentemente aquelas mais executáveis
para o orçamento mineiro, foram aprovadas.

SB - Também foi importante a Comissão Especial para a
Elaboração de Leis Complementares à Constituição...

OSCAR CORRÊA - Exato. Mas não me lembro de nada
especial. A gente fazia tudo isso como decorrência do
Direito Constitucional, e não me lembro, especialmente,
de nenhum texto que tivéssemos elaborado. Quero, po-
rém, dizer o seguinte: as comissões todas se reuniam, to-
das trabalhavam, todo mundo comparecia a todas. Não
havia falta de quorum.

SB - O senhor poderia falar da rotina de trabalho na As-
sembléia?

OSCAR CORRÊA - A sessão começava por volta de uma
e meia ou duas horas da tarde. Chegávamos e íamos para
a sala da UDN (tinha também a sala do PSD) e depois
para o Plenário. Quando não havia nada no Pequeno E'
pediente e havia um assunto importante numa comissl
íamos para a comissão. Quando mandavam chamar para
votação em Plenário, suspendíamos os trabalhos, votáva-
mos e voltávamos à comissão.

SB - E a importância do trabalho das comissões?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que tudo o
que as comissões decidiam o Plenário aprovava.

HA - Quando havia debates acalorados em Plenário, sus-
pendiam-se os trabalhos das comissões?

OSCAR CORRÊA - Em geral, os trabalhos eram
suspensos. Mas, quando o debate era entre dois deputa-
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dos que estavam brigando por Tirumirim ou Rio Pomba,
o negócio era deles, então a gente continuava na comis-
são. Os trabalhos na comissão, em geral, não proporcio-
navam discussões acaloradas, o tema era posto em ter-
mos de interesse geral, em termos técnicos. As comis-
sões eram, de fato, comissões técnicas. Em geral, não
chegava lá o debate político.

HA - Havia obstrução de projeto nas comissões?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro de ter havido obs-
trução em nenhuma comissão. Nem no tempo do Juscelino,
quando fizemos a grande obstrução a que já me referi.

SB O senhor falou do Deputado Quintino Vargas. O
senhor se lembra de outras figuras importantes, que so-
bressaíram nas comissões?

OSCAR CORRÊA - Na UDN, lembraria Moacir
Resende 1 ' 8 , Amadeu Andrada 169 , Fabrício Soares,
Fidelcino Viana, José de Faria Tavares"", Elias Sousa
Carmo, Quintino Vargas, Mateus Salomé, Manuel Taveira,
Miguel Batista - que era o líder -, Oscar Botelho. Mas
em todas as bancadas havia gente da melhor categoria.
Talvez não houvesse o que salientar, porque cada um re-
cebia e relatava o seu projeto, que era discutido e, em
geral, aprovado. O projeto só era rejeitado quando não
havia interesse, quando não era importante. Não digo que
a turma fosse homogênea, mas era muito dedicada.

SB - Independentemente da filiação partidária?

OSCAR CORRÊA - Independentemente. Não havia in-
teresse político, a não ser, é claro, quando a matéria era
estritamente política.
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SB - As questões partidárias, no interior das comissões,
davam origem a polêmica?

OSCAR CORRÊA - Não, porque em geral a comissão
não opinava sobre questões partidárias. Matéria partidá-
ria, de cunho político, sobretudo político-eleitoral, não
chegava à comissão. Chegava, por exemplo, projeto so-
bre agricultura. Se ele era de interesse da agricultura mi-
neira mesmo, todo mundo votava a favor. Caso se perce-
besse que havia interesse político-partidário, a
ta\a contra, e o PSD votava a favor. Ou vice-vci

-- () cnhor poderei raljr sobre o projeto dc criicu di
Cemig? O senhor era da Comissão de Energia...

OSCAR CORRÊA - Quando o Mílton começou a im-
plantar o Plano de Recuperação Econômica, a parte de
energia tinha de ser, evidentemente, tratada.

SB - Foi até incluída nas Disposições Gerais a criação de
um fundo de eletrificação ( 3° do artigo 14 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual)...

OSCAR CORRÊA - Exato. Então, foi criada a Cemig
pelo Mílton. Era um projeto enxuto: "Fica criada a Cen-
trais Elétricas de Minas Gerais, com poderes para cui-
dar da administração, reunir a energia..." Aquela ge-
neralidade.

HA - Foi em 1949, não?

OSCAR CORRÊA - O projeto do Mílton é de 49. Veio o
Juscelino e, em 53, pega o projeto do Mílton e cria a
Cemig, mas acrescenta muitas coisas que, no fundo, não
acrescentavam nada. Se eu digo: "Fica criada a Centrais



Elétricas de Minas Gerais, para cuidar da solução do pro-
blema da energia elétrica em Minas Gerais", não preciso
dizer: "...incluindo torres elétricas, distribuição, etc." Isso
tudo é dar o gênero e depois vir com a espécie. Então,
peguei os projetos do Mílton e do Juscelino e fui cotejan-
do artigo por artigo, para provar que o do Mílton era tec-
nicamente melhor e que o do Juscelino era, exclusiva-
mente, uma explicitação desnecessária, que às vezes di-
minuía a extensão do projeto do Mílton. Isso não impe-
diu que ele fosse aprovado e que a Cemig então passasse
a ser considerada por todo mundo parte do binômio ener-
gia/transporte, quando, na verdade, ela é anterior. E cria-
ção do Mílton.

SB - O fundo de eletrificação foi essencial para colocar a
Cemig em funcionamento. Ele foi previsto pela Consti-
tuição de 1947, mas só foi regulamentado no governo do
Juscelino....

OSCAR CORRÊA -. Confesso que não me lembro disso.

SB - Por que se demorou tanto para regulamentá-lo?

OSCAR CORRÊA - Talvez porque não havia fundo para
distribuir. No Brasil, só se faz lei quando surge o dinhei-
ro. Por exemplo, vão reivindicar uma lei complementar à
Constituição para distribuição de verbas às populações
de baixa renda. E uma hipótese. Enquanto não aparecer
o dinheiro, ninguém pensa em fazer a lei complementar.

SB - A Cemig foi criada, de fato, no governo Juscelino,
não?

OSCAR CORRÊA - Acredito que ela já estava criada.
Talvez não estivesse em funcionamento, como o que foi
dado pelo Juscelino, que fez da energia e do transporte
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os dois temas principais de seu governo. No governo
Mílton a energia era um tema como agricultura, indús-
tria, comércio, transporte fluvial... Fazia parte de uma
equação geral. O Juscelino concentrou seu interesse nes-
sas duas áreas. Tinha que dar mais ênfase.

SB - E as eleições municipais de 1947?

OSCAR CORRÊA - Perdi a eleição em Itaúna. Sempre
perdi lá.

SB - Em Itaúna, os candidatos eram José Francisco de
Freitas, do PTB, e Antônio Augusto de Lima Coutinho,
que era do PRP e teve apoio da UDN e do PSD. O PRP
tinha alguma força em Itaúna?

OSCAR CORRÊA - Não. O PRP era representado pelo
Dr. Antônio Augusto de Lima Coutinho, da linh,
integralista do Plínio Salgado. Como ele era médico, pou
co importava se fosse do Plínio Salgado ou do Luís Cano
Prestes. A verdade é que era um bom médico, amigo de
todo mundo, e tinha razoável prestígio. Quando ele sur-
giu como candidato, do outro lado estava o Biscoitão, o
José Francisco de Freitas, do PTB. Então, ficamos com
o 1 na Coutinho.

SB - O apoio da UDN e do PSD à candidatura dele foi,
então, uma forma de vencer o PTB?

OSCAR CORRÊA - Urna forma de vencer o PTB. Mas
acredito que o PSD deve ter dado um apoio mais formal
do que real. O PSD era muito ligado ao PTB local. Dava
apoio a ele, até por problema de ordem político-eleitoral-
econômica. O PTB era o dono do pessoal das fábricas de
tecidos. O Biscoitão era dono, principalmente, do eleito-
rado da Companhia Industrial Itaunense. Então, o pesso-
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ai do PSD tinha interesse cm não brigar com o PTB, para
não criar problema na fábrica.

HA - O PTB teve uma fase antes do José Francisco e
outra depois? Parece que, no início, ele era mais ligado
ao PSD. Depois, quando passa a ter um prestígio maior,
com o José Francisco, começa a correr mais ou menos
cm faixa própria...

OSCAR CORRÊA - Não, eu não acho isso. Porque o
PTB, em princípio, não tinha nenhuma expressão nacio-
nal. Eu me lembro de que, no início, o chefe do PTB de
Itaúna era o Antônio Silvino, um sapateiro que fazia o
melhor pastei do mundo. Ele tinha um botequim. Fica
constando como parte importante do meu depoimento
que o melhor pastel do mundo era o pastei de carne do
Antônio Silvino, de Itaúna. Ele era o presidente do PTB
e tinha, relativamente, pouco prestígio. Naquela época,
o PTB não estava ainda ideologizado. Não estava ainda
convicto da sua ideologia. Depois, acabou tendo mais voto
do que a UDN.

Ainda me lembro de que, numa tarde, resolvi acabar com
o PTB de Itaúna e fui ao botequim do Antônio Silvino.
Ele se sentou à mesa, eu me sentei com ele, juntou gen-
te em volta. Falei: "Vim aqui hoje para provar a você que
o seu candidato, o Sr. Getúlio Vargas, não presta". Fiquei
lá comendo pastel e arrasando com ele. Ao fim de uma
hora de debate, eu lhe disse: "Então você concorda co-
migo que o Getúlio não presta, que o seu partido não
presta, que está tudo errado?" Ele falou: "Concordo".
"Então, continue votando no Getúlio e no seu partido,
mas me dá pastel!" frisos]

Nesse primeiro período o PTB não tinha grande impor-
tância. Ele passou a ter maior importância quando o José
Francisco criou o sindicato. Como o sindicato era o "dono"
dos empregados da fábrica Itaunense, o pessoal da fábri-

207



ca não tinha nenhum interesse em abrir luta com ele. Não
por motivos políticos, mas econômicos. Se eles abrissem
luta política violenta e o sindicato mandasse o pessoal
fazer greve... Em Itaúna, praticamente, nunca houve gre-
ve. Houve uma tentativa, há um ou dois anos. Alguém foi
lá e começou a provocar a greve, fazendo discurso. O
pessoal foi se ajuntando. Aí chegou o gerente da fábrica:
"Mas por que vocês estão fazendo greve?" "Ah, para re-
ceber o..." Ele falou: "Pode passar lá no caixa, porque o
contracheque já está pronto". Não dá para fazer greve
assim, não é?

Então, a UDN se uniu ao PSD para apoiar o Dr. Coutinho.
Acredito que os chefes pessedistas devem çer votado nele
porque eram todos seus amigos. Nessa época, o PSD de
Itaúna devia ser dirigido por Lincoin Nogueira Machado,
José de Cerqueira Lima e outros, como o Mozart No-
gueira Machado. Ele era primo do chefe da UDN, que
era meu padrinho político e me sustentava até à mort
se fosse preciso. Mozart distribuía cortes de pano que
Itaunense lhe mandava. Naquele tempo, o eleitorado
fazia na base do corte de pano: de morim, de pano de
vestido, etc., que eram dados em sua casa. Que me des-
culpe a memória dele, mas é verdade.

HA - Qual era a fábrica do Geraldo Alves Parreiras?

OSCAR CORRIA - \ïo, isso é outra coisa. O Geraldo
Alves Parreiras, o Oscar Dias Corrêa e outros montaram
a Siderúrgica Itatiaia. Primeiramente era a Fergás.

HA - Isso em 1949?

OSCAR CORRÊA - Deve ter sido por volta de 1949.
Foi quando fui tirar dinheiro no banco. Quando fui tirar o
empréstimo para mim, o diretor Josafá Santiago deu-o
com a melhor boa vontade. Quando fui tirar para a nossa
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companhia, ele disse: "Eu empresto para o senhor; para a
sua companhia, não". Tive que tirar o empréstimo em
meu nome. A companhia podia ser muito boa, mas ele
não a conhecia. O Geraldo Parreiras era o sócio majoritá-
rio e o gerente. Ele foi o indicado por mim para ser pre-
feito...

1-IA - Ele foi indicado pelo senhor cm 1947 e tomou pos-
se como prefeito interventor. Depois é que houve a Com-
panhia Itatiaia, da qual o senhor participava como acio-
nista...

OSCAR CORRA - Exato. Depois brigamos com ele.
Melhor: ele brigou conosco.

S13 - O senhor poderia falar um pouco sobre a Compa-
nhia?

OSCAR CORRÊA - O Parreirinha, como nós o chamá-
vamos, era um rapaz de boa família, muito ligado ao Artur
Contagem Vilaça, que era o nosso chefe, ao lado do Dr.
Dano. Então, o Parreirinha propôs fazer a companhia, o
Vilaça aderiu à idéia, e, no momento em que o Vilaça ade-
riu, eu imediatamente aderi também. Cada um de nós en-
trou com uma pequena cota, porque ninguém tinha muito
dinheiro. O Parreirinha, então, começou a fazer ferro-gusa
na Companhia. Foi muito bem até certo tempo.

Depois, na época em que o Juscelino estava na Presidên-
cia da República, o meu irmão José Dias Corrêa Sobrinho
- o melhor advogado que eu conheci e que tinha idéias
muito vivas para negócio - conseguiu aprovar no Gela 171

autorização para montar uma fábrica de virabrequim em
Itaúna. E ele queria fazer a fábrica na Itatiaia, a compa-
nhia que nós tínhamos criado. Então, fomos conversar
com o Parreiras para lhe dizer que a fábrica, que tinha,
digamos, 2 milhões de cruzeiros de capital, precisava de
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passar para 30, 40 ou 50 milhões de cruzeiros. Para isso,
íamos chamar novos sócios, mas ele continuaria a ser o
diretor administrativo, porque nem eu nem o Zé iríamos
mudar para Itaúna. Queríamos que ele continuasse diri-
gindo. Mas ele, que era muito inteligente, mas não era
tão sério quanto nós pensávamos, começou dando o gol-
pe no Artur Contagem Vilaça, que era padrinho e chefe
dele, botando-o para fora. E, como teve medo de querer-
mos tomar conta da empresa, uma das coisas que fez foi
me demitir.

Eu era advogado da empresa há mais de dez anos, além
de sócio e diretor jurídico. Ele me botou para fora, talvez
com medo de perder o controle, quando nós não quería-
mos controlar coisa alguma. Queríamos montar uma fá-
brica de virabrequim. Você já pensou: a indústria automo-
bilística depender de uma fábrica de virabrequim em
Itaúna? Uma fábrica que o José arranjou com as relações
que ele tinha no Rio... Ele era do INSS. Foi ele quem fez
a unificação da Previdência Social. Bem ou mal, foi ele
quem fez. Ele é o autor do projeto.

Então, o Parreiras nos botou para fora. Aí eu já não est.
va mais mexendo com política de Itaúna. Pensei: "O que
vou fazer, hem?" A minha vingança é "maligna", como
diz aquela personagem do Chico Anísio. Esperei passa-
rem-se 11 meses e entrei com uma ação de indenização,
porque eu era empregado estável e tinha sido posto para
fora. A prescrição era de um ano. Fui então reintegrado,
com o pagamento de todos os atrasados em dobro. Então
ele, para me mandar embora de novo, me pagou a maior
indenização que tinha havido em Itaúna até aquela época.

SB - E a sociedade?

OSCAR CORRÊA - Vendemos as ações para ele. Como
ele não tinha dinheiro para comprar, recebemos em ter-
renos. Recebemos um terreno em Azurita, onde tive um
sítio durante algum tempo. Recebemos também uns lo-
tes em Itaúna. Ainda tenho um ou dois lotes perto da tal
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indústria Fergs. Acho que agora ela se chama Siderúrgi-
ca Itatiaia, porque ele fundou duas para passar de uma
para outra. Aquelas histórias... O certo é que cortei rela-
ções com ele, mas não tenho raiva dele. Ele fez a dele, e
eu fiz a minha, de ordem jurídica. Ficamos quites.

HA - E a fábrica de virabrequim?

OSCAR CORRÊA - Ninguém mais falou nela. Perdeu-
se a oportunidade. No momento em que ele nos botou
para fora, não podíamos fazer nada.

HA - O senhor não tentou montá-la com outras pessoas?

OSCAR CORRÊA - Ah, não, porque ninguém tinha cacife
para isso lá, a não sermos nós, que tínhamos relaciona-
mento fora, no Rio de Janeiro. O Célio Goiatá, advogado
com quem trabalhei muito tempo, dizia que Itaúna era a
.ludéia do Brasil. O que havia de capital lá era impressio-
nante. Você tinha a Itaunense, a Santanense, a Fábrica
de Fundição e as fábricas de outros materiais. Você tinha
OS maiores acionistas do Banco Comércio e Indústria, do
Banco Nacional, do Banco da Lavoura, da Companhia
Industrial Belo Horizonte, da Companhia Renascença
Industrial. Tudo gente de Itaúna. Portanto, podia-se per-
feitamente fazer a fábrica de virabrequim, desde que hou-
vesse confiança. No momento em que o Parreiras brigou
com o Artur Vilaça e comigo, não dava mais para fazer.

HA - O Vilaça foi prefeito de Itaúna?

OSCAR CORRÇ\ - Vol. Fie e o Dr. Dano.

SB - Na Assembléia Legislativa, o senhor foi vice-líder
na primeira legislatura e teve uma atuação de destaque
como deputado. Por que nunca foi líder?
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OSCAR CORRÊA - Aí é que a UDN entra na história.
Como já lhes disse, sempre fui homem de tribuna e deba-
te. Nunca fui de cochicho e conversa. Eu não sou bom
nisso. Esse negócio de golpe para cá, trama para lá, essa
trama política que envolve esperteza (no bom sentido)
não é a minha especialidade. Gosto do debate aberto.
Sou homem de batalha campal. Você bota a sua tropa de
lá, eu boto a minha cá, quem ganhar ganhou. Logo que
cheguei à Assembléia Legislativa, o líder era o Miguel
Batista. Ele foi para o Banco Mineiro da Produção. Ficou
líder o Oscar Botelho, que não gostava de falar de impro-
viso. Então, me indicou para vice-líder. Quando ele que-
ria falar qualquer coisa, me dizia: "Oscar, vai para a tribu-
na, porque o sujeito está falando isso assim, assim. Não é
possível que isso continue". Eu então interrompia o ora-
dor: "V Exa. me permite um aparte?" Pronto.

SB - Então, a função do senhor como vice-líder era mui-
to mais...

OSCAR CORRÊA - A minha função era a de um
líder que defendia as teses da UDN, sobretudo as do lí-
der da UDN. Quando não ia o líder, ia eu. Eu estava sem-
pre muito bem amparado na liderança. Isso aconteceu não
só lá, como aqui. Primeiro, porque eu não tinha condição.
Como é que eu - menino de 26, 27 anos - havia de que-
rer conversar com o Benedito Valadares, o José Maria
Alkmin, o Israel Pinheiro? Não dava. Quem tinha que
conversar com eles era o Pedro Aleixo, o Mílton Cam-
pos, Oscar Botelho, Miguel Batista. Além do mais, eu
gostava de falar na tribuna. Se você me mandasse falar
sobre a influência do cachimbo de barro na civilização
moderna, eu, com aquela irresponsabilidade dos 27 anos,
falava uma hora, coisa que não faço mais hoje. Com isso
passei a ter um bom nome na Assembléia e adquiri fama
de brigador, de debatedor.

Tinha boa presença de espírito, estava começando a apren-
der alguma coisa, tinha formação cultural razoável (para a
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época, pois para hoje seria até muito boa, porque atual-
mente já não se tem nenhuma) e atuava no meio de uma
bancada muito boa, que me ajudava. Então, podia ir para
a tribuna tranqüilo, porque, a qualquer momento em que
me visse em dificuldade, o Fabrício Soares, o Dnar Men-
des, o Manuel Taveira, o Mateus Salomé, o Moacir
Resende, que era um médico excelente de Carmo da
Cachoeira, qualquer um deles estaria disposto a me aju-
dar. E, na bancada seguinte, melhor ainda, porque essa
era a bancada da briga mesmo. Por isso tive mais realce
no Plenário e fui vice-líder.

Por que não fui líder? Fui líder aqui, na Câmara dos De-
putados, já no fim, mas não fui lá, exatamente por isso.
Eu não tinha idade para certos acertos. Eu não podia con-
versar com o Pena, nem com o Benedito, porque eu não
tinha, digamos, prestígio. Para me opor a uma idéia do
Pena, eu não falava pelo partido como falava o Pedro
Aleixo ou o Mílton, ou o próprio Oscar Botelho, que ti-
nha, além da autoridade moral, a respeitabilidade pesso-
al, em virtude da idade.

SB - O Dr. Fabrício nos disse que foi líder em 1956, quan-
do o senhor não era mais deputado estadual. Ele renun-
ciou à liderança por causa daquele episódio da visita do
Pena Boto"' a Minas e do discurso do Deputado Dnar
Mendes em homenagem a ele. O Dr. Fabrício discordou
daquela homenagem e renunciou à liderança. Ele disse
que preferia uma atuação que não fosse de líder, porque
achava que o líder tinha que ser o denominador comum,
o que não era o perfil dele '.

OSCAR CORRÊA - A minha situação era a mesma, ou
seja, eu não seria um bom líder. Eu não era um homem
para conversa. O que era o líder da UDN? Era o homem
que, na discussão de um projeto, quando o PSD propõe
uma coisa e a UDN, outra, tinha de conversar com o
pessedista para chegar, pelo menos, a uma forma
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intermédia, com a UDN ganhando, se possível, de 51 a
49 votos. Eu, não. Eu iria para ganhar de 70 a 30, no
mínimo. Então, não servia para líder. Eu não era e nunca
fui homem de transigência. Se penso desta maneira, vai
ser desta maneira, ou vamos brigar. Quem ganhar ganhou.

SB - Quanto ao Dr. Fabrício...

OSCAR CORRÊA - Quanto ao aspecto ideológico, o Fa-
brício era o mais radical dos nossos deputados. Ele discu-
tia até com a gente na tribuna. As vezes, você lhe dava
um aparte e acabava brigando com ele, porque ele não
cedia nem para o companheiro. O Fabrício era mais inte-
ligente do que eu, uma grande figura, com uma linha de
esquerda que não era a minha. Por exemplo: achei que o
Pena Boto era uma boa figura. No episódio em que
Café Filho foi deposto e o Carlos Luz assumiu o goven
e teve que embarcar no Almirante Tamandaré, o Pci.
Boto agiu muito bem. Então, acho isso: no momento em
que o líder não está de acordo com o partido, não quer
ceder à opinião do partido, ele só tem um caminho: sair.
Hoje não acontece isso mais.

HA - Chegou a ocorrer entre o senhor, o Dr. Oscar
Botelho ou outro líder do partido algum atrito por ques-
tão de temperamento?

OSCAR CORRÊA - Nunca. Nós todos, da bancada, tí-
nhamos temperamentos completamente diferentes. Dis-
cutíamos muito quando tínhamos opiniões divergentes.
Um exemplo é o da visita ao Juscelino no dia em que ele
tomou posse. "Deve ir, não deve ir... o Juscelino não pres-
ta para nada, sabemos quem é esse sujeito, é um
salafrário..." No momento em que se votou e o resultado
foi a favor da visita (eu votei votei contra), fomos todos.
Discutíamos muito, mas havia uma irmandade. Tínhamos
que ir porque, afinal de contas, nós éramos uma bancada
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pequena. Se nos dividíssimos no governo do Mílton, ele
estava acabado. O nosso partido sabia que tinha que de-
fender o Mílton, porque o PSD estava de boca aberta
para nos engolir: ao Mílton e a nós.

SB - Em 1958, com a questão da crise do candidato da
T DN à Prefeitura de Belo Horizonte, Fabrício Soares re-

nunciou ao mandato. Ele seria o candidato, mas quem
acabou sendo foi Nílton Veloso' 74 , apoiado por Magalhães
Pinto...

OSCAR CORRÊA - É, mas aí já entrava um pouco a luta
que sempre houve na UDN entre a ala do Magalhães e a
ala do Pedro. Essa é uma briga que surgiu, ou melhor,
tomou corpo no governo do Magalhães. O Magalhães era
mais pragmático, vamos dizer assim, e o Pedro, mais ide-
ológico. Não quero dizer com isso que eles abdicassem
dos princípios do partido. Apenas, enquanto o Pedro acha-
va que devia levar a luta a ferro e fogo, o Magalhães acha-
va que devia levar só a ferro e não a fogo, ou só a fogo e
não a ferro, ou nem a fogo nem a ferro, conforme as cir-
cunstâncias. Cada um tinha um temperamento. O Maga-
lhães entrou para a Secretaria das Finanças, e o Pedro
entrou para a Secretaria do Interior, e então começou a
luta entre os dois para ver quem seria o sucessor do Míl-
ton. A bancada começou a se cindir. Recusei-me sistema-
ticamente a tomar partido por um ou por outro.

Aliás, isso é muito engraçado, porque minha mulher e meu
sogro eram eleitores do Magalhães e passaram a ser meus
eleitores depois que casei. Fui candidato a deputado es-
tadual, e eles votaram em mim. Se eu fosse candidato a
deputado federal, eles teriam votado no Magalhães na
primeira eleição. Só votaram em mim depois. A Diva era
muito amiga da Célia Magalhães Pinto, tanto que a Célia
foi nossa madrinha de casamento.

Eu dizia: "Sou da União Democrática Nacional, não sou
nem de Pedro nem de Magalhães. Acho isso uma vergo-
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nha". Certa vez, era mais ou menos meia-noite quando o
Edgar da Mata Machado me ligou: "Oscar, nós estamos
aqui, acabando de redigir um manifesto de apoio ao Pedro
Aleixo". Respondi: "Edgar, primeiro não assino manifes-
to de cuja redação eu não tenha participado. Segundo,
não assino manifesto à meia-noite. Terceiro, não assino
manifesto para ninguém que queira cindir a UDN". Ele
dizia que foi a resposta mais malcriada que recebeu na
vida dele. Eu achava um absurdo dar qualquer tipo de
oportunidade aos adversários. A UDN só existia pela uni-
dade, pela coesão, pelo fato de ser um partido íntegro.
Aquela história: "Um por todos, todos por um". E a mes-
ma coisa que você pegar os três mosqueteiros, que eram
quatro, e dividir dois a dois. Não dava. Toda a vida fui
contra isso.

Houve uma convenção da UDN e, numa noite, saí com o
Pedro Aleixo de automóvel. Incumbiram-me, de certa ma-
neira, de "seqüestrar" o Pedr
urna "rabanada" no \Iaa1 hãc

SB - isso na sucessão...

OSCAR CORRÊA - Não sei quando foi. Foi numa con-
venção, numa reunião do diretório estadual. Disseram-
me: "Oscar, você segura o Pedro Aleixo". Eu tinha, nes-
sa época, um Chevrolet 48. Fui à casa do Pedro de carro
e disse: "Dr. Pedro, vou levá-lo para a reunião do
diretório". Na hora em que ele entrou no carro, eu disse:
"Dr. Pedro, estou incumbido de não levá-lo à reunião do
diretório enquanto não conseguir acalmar o senhor. Por-
tanto, vamos andar em Belo Horizonte". "Mas..." "Dr.
Pedro, não pode ser, entenda, eu sou mais jovem do que
o senhor..., mas não é possível, a UDN não pode..., não
resiste..." Resultado: andei com o Pedro uma meia hora
ou uma hora. Depois, quando ele já estava mais calmo,
levei-o ao diretório, e correu tudo bem. Portanto, sou
homem de partido. Não sou do Brigadeiro Eduardo Go-

216



mes, nem do Prado Kelly, nem do Gabriel. Quando a UDN
optou pela candidatura Gabriel Passos, fui dos poucos que
saíram com ele. Muita gente ficou ressabiada porque era
do Pedro, outros porque eram do Magalhães, outros por-
que eram do Giannetti. Esses eram os três candidatos.

SB - O Dr. Fabrício Soares disse que nunca apoiou a can-
didatura do Gabriel Passos por ele ter sido procurador-
geral da República no governo Getúlio Vargas...

OSCAR CORRÊA - No tempo do Getúlio. Data venha
do Fabrício, o argumento é absolutamente descabido: ele
foi nomeado pelo Getúlio, mas em vários pareceres, em
várias opiniões que emitiu, foi contra ele. E acabou sain-
do quando o Getúlio deu o golpe"'. Ele ficou contra o
Getúlio. O Gabriel foi uma grande figura. Depois, ficou
muito mais na linha do Fabrício do que da minha, porque
passou a ser um nacionalista exacerbado, transmitindo esse
nacionalismo para seu filho Celso Passos"'.

O Gabriel disputou o governo de Minas com o Juscelino.
Ele tinha chance de ganhar. Não ganhou exatamente por
isso, porque homens como o Fabrício não trabalharam.
Muitos que eram do Magalhães não trabalharam porque
o candidato não era o Magalhães. Outros que eram do
Pedro não trabalharam porque o candidato não era o Pedro.
Eu trabalhei para o Gabriel, como trabalharia para qual-
quer um. Quando veio a campanha do Bilac contra o Bias,
o Bias estava nomeado 177 , e muita gente não aluiu uma
palha. Saí com o Bilac, dando apoio a ele, o que é impor-
tante para o candidato. Eu chegava com ele a Itaúna,
Divinópolis, Salto da Divisa, a todos os lugares onde eu
era votado e ele não teria ingresso.

SB - Quando o Dr. Fabrício renunciou ao mandato, em
1958, ele enviou uma carta ao Sousa Carmo, que era pre-
sidente do diretório, se desligando do partido e falando
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que a UDN estava se transformando na UBN, a União do
Banco Nacional, porque as questões do partido estavam
sendo resolvidas dentro do Banco...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro do episódio e senti
muito a saída do Fabrício. Mas o que ele disse, evidente-
mente, era uma injustiça. Ele foi um dos mais valentes
companheiros que tivemos, um dos melhores deputados.
Mas, em algumas coisas, era pior do que Oscar Corrêa:
falava aquilo que não estava pensando, e depois era tar-
de. Ele deve depois ter pensado: por que mandei essa
carta? Ele sabia, perfeitamente, que o Magalhães tinha
influência no partido como o Pedro teve. O Pedro era o
dono do partido, mas o Magalhães foi entrando de tal
maneira, lentamente, espertamente, matreiramente,
pessedisticamente, vamos dizer assim, que acabou toman-
do o lugar do Pedro.

SB - Teria havido uma mudança de orientação na UDN a
partir de determinado momento? Houve o período dos
"bacharéis": Pedro Aleixo, Mílton Campos..., este, o úl-
timo dos "bacharéis" a ser presidente do partido...

OSCAR CORRÊA - Não há diferença. A UDN toda a
vida foi dos bacharéis. Na presidência da UDN houve o
Otávio Mangabeira, o José Américo de Almeida, o Ma-
galhães Pinto, o Herbert Levy, o Juracy Magalhães, que
não eram bacharéis, mas a linha foi a mesma. Apenas...

SB - Seriam mais pragmáticos?

OSCAR CORRÊA - Talvez a forma de atuação fosse
diferente. O Magalhães abrandou, talvez, a reação da
UDN. Em vez de xingar alguém de safado, ele o chama-
va de matreiro. Em vez de xingar de sem-vergonha, ele
chamava de espertinho.
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HA - Voltando à questão do Dr. Fabrício, em relação à
Prefeitura, o apoio financeiro do Banco talvez tenha in-
fluenciando no resultado da convenção...

OSCAR CORRÊA - Eu sei o que é convenção. Estou
dizendo isso com muita tranqüilidade. Uma das melhores
coisas, um dos espetáculos mais democráticos que vi neste
país foi a convenção que perdi"'. E perdi por quê? Por-
que o Magalhães estava contra mim. Francamente con-
tra mim e a favor do Roberto Resend& 79 . A UDN achou

o governador do Estado querendo o Roberto
Resende, era dar murro em ponta de faca apoiar o Oscar
Corrêa. Então, acredito que houve a mesma coisa no epi-
sódio Nílton Veloso/Fabrício. O nosso Nílton morreu ou-
tro dia, foi uma grande figura, bom companheiro, leal,
trabalhador. Na cámpanha do Oscar Júnior ele foi de uma
lealdade a toda prova, de modo que devo à memória dele
essa homenagem. Mas o Nílton era ligado ao Magalhães.
Na verdade, o Magalhães não comprou voto. Ele não in-
fluiu em nada, financeiramente.

O Nílton tinha uma gráfica onde fazia cédula de graça
para vereadores, companheiros, amigos que não podiam
pagar. Tinha, realmente, prestígio. Além disso, fazia polí-
tica em bairros de Belo Horizonte, tinha diretórios
distritais, etc. O Fabrício ou qualquer um de nós não ti-
nha a mínima condição de disputar com ele, em conven-
ção, a vaga de candidato da UDN à Prefeitura de Belo
Horizonte. Todo mundo pensava que o Magalhães solta-
va dinheiro, mas ninguém era mais unha-de-fome do que
ele. [risos] Na campanha dele, o Banco Nacional cobrava
até as comissões de transferência de cheque. Se eu dis-
ser amanhã que o Antônio Ermírio de Morais está do meu
lado, e o Antônio Ermírio disser que está do meu lado,
ele não precisa dar nenhum tostão.

SB - As eleições para a Mesa Diretora da Assembléia
sempre foram precedidas de intensos debates. Qual a
importância política da composição da Mesa?
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OSCAR CORRÊA - A direção dos trabalhos na Assem-
bléia era sempre importante. O fato de se colocar ou não
um projeto em discussão, a preferência que se dá a esse
ou àquele... Já pensou uma Mesa contra o governo? O
governo tem interesse no Projeto A. O presidente da
Assembléia é do partido contrário, que tem interesse em
não aprovar o projeto. Ele então diz que, regimentalmen-
te, o Projeto A deve entrar no último lugar da pauta. Quan-
do o presidente é do governo, se o regimento permite,
ele pode até fazer uma manobra e dizer: "Esse é um pro-
jeto de interesse, foi enviado agora pelo governo. E um
projeto que tem prioridade, e vou colocá-lo no primeiro
lugar da pauta". Estou dando um exemplo elementar.
Então, a presidência da Mesa, quanto ao aspecto de inte-
resse público e partidário, tem a vantagem de poder fa,
litar ou dificultar a votação que interessa ao governo.
sob outros aspectos, tem sempre algumas benesses a
zer. Ela pode designar comissões, mandar o deputado
representar a Assembléia em São Paulo (naquele tempo
não havia Exterior), mandá-lo em viagem ao interior no
carro da Assembléia... Esses pequenos favores que ha-
via, naquela época, em ponto mínimo e que hoje se tor-
naram praxe.

SB - Qual foi o significado da eleição de Alberto Teixeira
dos Santos Filho, que era do PSD dissidente e se elegeu
pelo PTN para a presidência da Mesa Diretora em 1947,
com o apoio do PSD ortodoxo e do PTB, ou seja, de to-
dos os que eram contra a UDN?

OSCAR CORRÊA - Eles, com certeza, chegaram à con-
clusão de que dentro do partido deles não havia um can-
didato que tivesse votos suficientes. Eu não me lembro,
mas o mais provável é isso.

SB - O PSD estava dividido...
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OSCAR CORRÊA - Podia ser também isso. Vamos ad-
mitir a hipótese de eles lançarem, por exemplo, o can-
didato A ou B. Não me lembro agora dos nomes. Se eles
lançassem o A, o B juntava-se à UDN e derrotava o A. Se
eles lançassem o B, o A juntava-se à UDN e derrotava o
B. Então, é melhor lançar o C, com o qual o A e o B estão
de acordo.

SB - O governo tinha intenção, na época, de eleger um
udenista para a presidência da Assembléia?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não, porque nunca ti-
Vemos maioria na Assembléia para pensar na presidência.

SB - Tinham o apoio da Ala Liberal e do PSD Indepen-
dente...

OSCAR CORRÊA - Com a Ala Liberal e o PSD Inde-
pendente não era possível eleger a presidência. Nós sem-
pre fomos minoria na Assembléia.

SB - Vamos tratar da polêmica reforma administrativa de
1948, a primeira depois da nova Constituição; Houve um
intenso movimento emancipacionista. Esse movimento se-
ria, por exemplo, pela participação do município naqueles
10%...

OSCAR CORRÊA - É exatamente por isso. Como hou-
ve um período sem a Assembléia, um período muito lon-
go sem liberdade pública, havia um grande número de
distritos que há 5, 10, 15 anos estavam preparados ou
estavam se preparando para se transformarem em muni-
cípios. Então, no momento em que se declara a possibili-
dade de uma reforma administrativa, todas as pretensões
afloram. Estou fazendo conjecturas, confesso que a mi-
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nha memória, para 1948, está muito apagada, muito lon-
ge, porque foi um período muito complicado para mim:
fiquei noivo, casei, tive filho, fiz concurso, participei de
eleição.

SB - Na época, houve acusações do PSD ortodoxo de
que a reforma administrativa proposta pelo governo Míl-
ton Campos tinha um caráter de golpe político, no senti-
do, talvez, de dividir municípios...

OSCAR CORRÊA - De desfazer as lideranças. Não adi-
antava nada dividir municípios. O PSD deve ter dito isso
mesmo. Suponhamos, no Norte, nas regiões dos três gran-
des chefes do PSD local - Coronel Zimbu, de Almenari
Jordânia e Jacinto; Coronel João de Almeida, de Pedi
Azul; e Coronel Idalino Ribeiro, de Salinas: se você pu
gasse qualquer município deles e dividisse em dois o
três, o chefe continuaria a ser Zimbu, Idalino e João de
Almeida.

SB - Mas houve casos como o de Caratinga, do qual o
senhor já falou...

OSCAR CORRÊA - Sim, mas aí não era propriamente
medo de perder liderança. Aí era, digamos, o orgulho da
Grande Itaúna. Eu não queria que Santanense, Conquis-
ta e Itatiaiuçu se tornassem independentes, porque que-
ria manter o município de Itaúna com 200 mil habitantes.

HA - Na medida em que o governo do Estado estava
promovendo uma reforma administrativa, possibilitando
a emancipação dos distritos, essa questão não seria uma
ostentação política, conferindo força política à UDN?

OSCAR CORRÊA - É o que eu já lhe disse. Isso é un
faca de dois gumes. Vocêiinhi no distrito e perde
município, na matrii.
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SB - Por ocasião dessa reforma administrativa, o PSD es-
tava dividido. Havia o PSD Independente, que tinha dado
apoio à candidatura Mílton Campos, e a Ala Liberal, que,
depois da eleição de Mílton Campos, tinha formado ou-
tra dissidência, apoiando o seu governo. Então, nesse
período, parece que o PSD se une e forma o chamado
"rolo compressor". Depois disso, segundo Tancredo Ne-
ves, o PSD votou a reforma administrativa nos moldes
que lhe interessava'80...

OSCAR CORRÊA - Acredito.

SB - já Orlando Carvalho, que na época era diretor do
Departamento de Assistência aos Municípios, em uma
conversa informal, falou que não, que a reforma adminis-
trativa adotada foi a proposta pelo governo. O senhor
poderia falar sobre isso?

OSCAR CORRÊA - Não posso falar, mas acredito no
seguinte: entre a palavra do Orlando e a do Tancredo, a
alma do Tancredo que me desculpe, sou muito mais a do
Orlando. O Orlando é cientista competente, enquanto o
Tancredo era mais político. Acredito que o PSD tenha
feito muita coisa - é claro que quem tem a maioria faz
muita coisa -, mas há muita coisa também que é difícil
mudar num projeto.

Suponhamos o caso da emancipação do distrito de Entre
Folhas. Eu sou da UDN, mas chega o Zé Augusto perto
de mim: "Oh, Oscar, não é possível que você vá querer
acabar comigo. Se você votar a favor da emancipação de
Entre Folhas, você vai acabar comigo em Caratinga, por-
que os adversários estão fazendo disso motivo da minha
destruição". Então, é um tipo de argumento que a gente
acata. A menos que a UDN de Entre Folhas chegasse
perto de mim e dissesse que aquilo era uma questão sua,
eu votaria com o José Augusto. Eu quero dizer que, numa
hora dessas, o relacionamento partidário, que era muito
bom, leva você a votar a favor ou contra.
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Então, é possível que o 1hncrcdo tenha dito que votou
tudo e que não tenha sido tudo. Por quê? Porque agiam
interesses pessoais sem nenhum respaldo político. Que-
ro dizer que na Assembléia nunca houve interesse que
não .fosse do relacionamento pessoal. Eu podia votar com
um pessedista em matéria na qual a UDN não tivesse
opinião formada. Como um pessedista podia votar comi-
go. Lembro-me de que uma vez fui à tribuna e comecei a
debater. De repente o Aníbal Gontijo 181 , que era do PSD,
me aparteia. Como ele era do PSD e eu não entendi mui-
to bem o aparte, parti para cima dele. E ele: "Oscar, es-
tou a seu favor", [risos] Então, acredito que a reforma
administrativa não tenha sido nem a do PSD nem a do
governo. Deve ter sido a do governo, com alterações,
veiculando os desejos pessedistas, com algumas derro-
tas. Talvez o Tancredo, muito espertamente - renda-se-
lhe justiça, ele era a fina flor da esperteza pessedista -,
cn}j dito JOO ftIIJ L1flt11 \itIiI.

SB - O Deputado Fabrício Soares, nessa época, critica o
critério de interesse partidário como base para criação de
municípios...

OSCAR CORRÊA - Aí a questão cai naquele interesse
técnico: no fato de a Assembléia se reservar o direito de
decidir a questão, e às vezes por critério político, o que
de certa maneira é bom e de certa maneira é ruim. Agora,
existe o recurso. O Supremo Tribunal tem cassado deci-
sões que dão a quem não tem ou que tiram de quem tem.
Lembro-me de que vi, no Supremo Tribunal, vários ca-
sos do Rio Grande do Sul em que municípios provavam
que tinham um requisito que a Assembléia não reconhe-
cia. O Supremo, então, mandava dar a emancipação. E
havia outros casos em que o município matriz provava
que o distrito não tinha o requisito. O Supremo mandava
recusar a emancipação. Estamos, portanto, caminhando
para urna solução exata. Técnica e jurídica.



SB - Em 1953 houve uma nova reforma administrativa e
judiciária. Na ocasião, a imprensa veiculou uma movimen-
tação da UDN, que pretendia o apoio do PTB e do PR
para combater os interesses do PSD...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Era a hora em que
eu não entrava, a hora do conchavo. Na hora da conversa
miúda não dá, nunca fui desse tipo, nem quando era líder
da UDN. Na Assembléia mineira, os bons para esse tipo
de conversa, além do Oscar Botelho, eram o Guilherme
Machado, o Rondon Pacheco, o Taveira... Já o Dnar, o
Fabrício e eu não servíamos para isso. O nosso tempera-
mento era diferente, mais extrovertido, mais aberto.

SB - O senhor poderia falar sobre o clima político dessa
reforma?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Eu me lembro dos
representantes dos interesses do município e dos distri-
tos. Pegavam a gente na entrada da Assembléia, pedindo
para votar a favor ou contra. Mas era um negócio muito
amadorístico. Nada de /obb'y . O sujeito sabia que eu tinha
um amigo, por exemplo, em Entre Folhas, e pedia-lhe
para ir à Assembléia me solicitar para votar a favor da
emancipação. Mas era um negócio muito pessoal, sem
nenhum caráter de organização ou sistêmico.

SB - Para Tancredo Neves, quando o governo regula-
mentou o critério de avaliação das propriedades rurais,
para fins de arrecadação, os fazendeiros impuseram ao
governo um critério que lhes era favorável, exercendo
pressão diretamente sobre o Executivo' 82 . Grandes de-
cisões econômicas eram resolvidas pelo Executivo sem
serem, significativamente, debatidas na Assembléia?

OSCAR CORRÊA - Estou achando muito esquisito o
Tancredo declarar isso. Ele, como eu, não podia se lem-
brar de nada disso.
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O negócio era a UDN contra o PSD. Nós
achávamos que o bem do Brasil esti'i

sendo defendido pela UDN
A UDN era o bem, e oPSD era o mal. O que
a UDN quer éo bem do Brasil, o que o PSJJ
queréo bem dele próp rio. No PSD devia ser

a mesma coisa: "Nós queremos o bem do
Brasil, e a UDN quero bem da UDN".
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SB - Talvez ele tenha consultado algum material...

OSCAR CORRÊA - Ele deve ter consultado o seu ma-
terial, e eu também vou consultar o meu. [risos] A verda-
de é que, naquele tempo, os problemas econômicos não
eram ainda de maior agrado para o debate legislativo. Aí
eu faço a seguinte distinção: a única e grande homena-
gem que presto ao Juscelino se deve ao fato de ele ter
trazido o problema econômico para o debate político.
Temos que reconhecer que foi ele quem, afinal de con-
tas, encarnou a idéia de desenvolvimento. Até aí o deba-
te era muito mais político e envolvia temas como cidada-
nia, liberdade, democracia. Porque a nossa luta era con-
tra o Getúlio. Até 1954, quando ele se suicidou, a nossa
luta era acabar com o mito Getúlio, que era um mito dita-
torial. Houve o golpe de 30, o Decreto 19.138, e depois
veio a Constituição de 37. Ele governou até 1945, vol-
tou e queria dar outro golpe, com o João Goulart, na re-
pública sindicalista. Até 1964, vivemos permanentemen-
te sob a preocupação da perda da liberdade. Então, a UDN
foi um partido que se preocupou muito mais com a liber-
dade política do que com a liberdade econômica. Nós
passamos, naquela época, a nos interessar pelo tema da
liberdade econômica. Digo isso com autoridade, porque
fui um dos primeiros a enfrentar o tema, pelo fato de ter
estudado economia e feito concurso para cátedra nessa
matéria. Quando ia à tribuna tratar de um tema econômi-
co, eu notava, porém, que o interesse do Plenário era mui-
to menor do que quando ia debater um tema político e xin-
gar o Juscelino.

FIA - A predominância da parte política, cm detrimento
da econômica, não se devia também à dificuldade de en-
tendimento das questões econômicas?

OSCAR CORRÊA - Eu a atribuo exatamente ao fato de
nós termos vivido toda a vida sob a ameaça de perda da
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liberdade política, sob o regime do Getúlio. Aquilo ficou
enraizado no nosso pensamento. Subiu o Dutra e não nos
deu tranqüilidade. O Dutra, aqui entre nós, era muito bom
presidente, um "pau-mandado" do Getúlio, em quem con-
fiávamos desconfiando. Sabemos que o Getúlio só apoiou
as forças democráticas quando não teve jeito, quando
afundaram o navio nas costas brasileiras. Depois, em
1950 183 , ele voltou e nomeou o Jango ministro do Traba-
lho. Começou-se a falar em república sindicalista. Come-
çamos a pensar: vem novo golpe. Então, a preocupação
econômica estava um pouco à parte.

HA - Mesmo nos debates?

OSCAR CORRÊA - Principalmente nos debates. Você
pode olhar na Câmara. Não quero dizer que não havia,
por exemplo, o problema do coco de babaçu, do petró-
leo, etc. Digo apenas que o fenômeno econômico não
era considerado substrato do debate político, não havia o
entrosamento que há hoje entre o debate político e o
econômico. Você hoje não pode falar em inflação sem
cuidar do tema político. A inflação ajudou a chamar a aten-
ção para o problema econômico. Como havia antes uma
estabilidade econômica razoável, o sujeito que ganhava
4 mil réis continuava ganhando esse valor durante um,
dois, ti
escala
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to, começou também a inflação aguda; a inflação crôni
brasileira vem desde 1808. Com o desenvolvimento e i
construção de Brasília, a inflação desianchou. O Jusceli-
no é o responsável por isso. Essa é a grande acusação
que lhe faço. Aí o problema econômico passou a ser o
principal. O sujeito não pensava mais na liberdade, mas
em comer feijão com arroz. Ele estava pensando na sub-
sistência.



SB - ma questão polêmica em Minas foi a instalação da
Mannesmann em Belo Horizonte. O Deputado Fabrício
Soares se posicionou contra, com o argumento de que o
consumo de energia elétrica da empresa seria muito gran-
de. Ele achava mais razoável que o interior tivesse mais
acesso à energia...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro do debate. Nessa
época, devo ter pensado o seguinte: o Fabrício está con-
tra a Mannesmann como empresa, pois toda a vida foi
contra o capitalismo. Ele deve ter dito que ela era um
tentáculo capitalista.

SB - Ele falou que se tinha que fazer uma opção entre
instalar a Mannesmann e eletrificar o interior...

OSCAR CORRÊA - Entre eletrificar Piumhi e Guia
Lopes e edificar a Mannesmann? E, acho que é interes-
sante.

SB - Ele falou, inclusive, que teve uma conversa, poste-
dormente, com o Lucas Lopes. Este disse que havia pen-
sado muito nas duas hipóteses e achou que a Mannesmann
era essencial para a industrialização...

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro de ter tomado
posição. E se não tomei posição é porque não estava apai-
xonado por nenhuma das duas causas.

SB - Em duas ocasiões, 1950 e 1958, falou-se da volta do
Senado Mineiro, o Senadinho. Quais os principais defen-
sores da idéia?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, porque era contra.

SB - Por que o senhor era contra?



OSCAR CORRÊA - Acho que o Senado é uma boa insti-
tuição conservadora, para equilibrar a República. Em Mi-
nas não havia necessidade de Senado. Era uma sobrecar-
ga a mais, sem vantagem. Num período em que já há uma
renovação grande na vida pública, não vejo por que se
deve manter um órgão apenas para assegurar um equilí-
brio que hoje se faz com o Poder Judiciário. E hoje,
modernamente, há o Legislativo com a Câmara e o Sena-
do, que tem outras funções e divide um pouco a respon-
sabilidade, sobretudo na área de política externa; e há
ainda o Poder judiciário, que passa a ser o órgão de equi-
líbrio.
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do Senadinho?

OSCAR CORRÊA - Dar emprego a alguns sujeitos que
não tinham mais condição de disputar eleições de quatro
em quatro anos. Possivelmente seriam eleitos por oito
anos, ou mesmo nomeados. Seriam biônicos, como se di-
ria posteriormente. Foi um movimento que não teve re-
percussão. Tanto não teve que não me lembro de nin-
guém que estivesse à frente disso.

SB - E sobre a história de um discurso do Deputado Mau-
rício Andrade na Assembléia Legislativa?

OSCAR CORRÊA - É uma das histórias mais engraça-
das que ocorreram na Assembléia. Já contei a história dos
meus apartes respondidos? Considero, na minha vida pú-
blica, uma das coisas mais notáveis o que ocorreu no di
cm que resolvi levar resposta escrita a aparte que me s



ria pedido. Preparei um discurso de tal ordem que eu sa-
bia que em determinado ponto o deputado Fulano de Tal
me pediria um aparte sobre certa matéria. Todos nós, ao
fim de algum tempo, começamos a ter uma espécie de
predileção por certos temas. Então, toda vez que alguém
trata desses temas, você, naturalmente, entra neles. Eu
sabia que esse deputado me pediria um aparte e que o
Ultimo de Carvalho me pediria, logo em seguida - fiz de
propósito - um aparte sobre a matéria seguinte. Então,
Preparei duas respostas: uma para esse deputado e outra
para o Ultimo. E botei uma no bolso direito e outra no
esquerdo. Fui para a tribuna e comecei a fazer o discurso.
Quando o deputado pediu o aparte, eu disse: "V. Exa.
pode apartear-me, porque trouxe escrita a resposta ao seu
aparte". E, retirando o papel do bolso, coloquei-o sobre a
aba da tribuna. Dado o aparte, continuei: "Sr. presidente,
passo a ler a resposta que trouxe escrita ao aparte do emi-
nente deputado"... "Passo ao sr. deputado, para confe-
rir". Aí foi aquela gargalhada geral. Todo mundo riu, até
o deputado. Então, o Ultimo falou: "V. Exa. tem resposta
para mim por escrito também?" Falei: "Tenho. Pode pe-
dir o aparte". E coloquei o referido papel sobre a tribuna.
Ele o pediu, e eu disse: "Sr. presidente, passo a ler a res-
posta que trouxe escrita ao aparte de S. Exa." Aí, foi qua-
se necessário encerrar a reunião, /risosJ porque ria o pre-
sidente, o Ultimo, eu, a bancada, o povo. Foi um negócio
de louco.

O caso do Maurício Andrade foi o seguinte: o Mílton man -
dou um projeto para a Assembléia relativo à agricultura.
O Maurício Andrade era um bom deputado, atuante, mas
ficou um pouco auto-suficiente: ele costumava ficar pas-
seando no Plenário, com as mãos debaixo do paletó, e de
vez em quando parava no microfone e dava um aparte.
Então, ele foi à tribuna e espinafrou o projeto do Mílton.
Passam-se os tempos, e o Juscelino manda um projeto
praticamente igual ao que tinha sido derrotado no tempo
do Mílton; que o Maurício, como líder do PSD, tinha der-
rotado. E o Mílton Sales 4 (que nós chamávamos de

233



"Ferrinho de Dentista"), que era um deputado espoleta,
inteligente, vivo, atuante, descobre o discurso do Maurí-
cio contra o projeto do Mílton, que agora era um projeto
do Juscelino. Copiou o discurso do Maurício e me preve-
niu: "Oscar, vou ler da tribuna, como se fosse meu, o dis-
curso do Maurício contra o projeto do Mílton, que é o
mesmo projeto do Juscelino. Você dá um jeito de o Mau-
rício me apartear, defendendo o projeto do Juscelino,
porque ele estará aparteando o discurso dele, [nsos] Você
provoca o Maurício". Só eu, que era outro espoleta, fi-
quei sabendo da artimanha do Mílton Sales. Quando o
Maurício começou a andar de um lado para o outro no
Plenário, pedi ao Mílton Sales: "V. Exa. me dá um apar-
te?" Ele disse: "Perfeitamente". "E interessante como
V. Exa. está aí combatendo o projeto do governador Jus-
celino de Oliveira (eu não falava a palavra Kubitschek), c
o seu líder, o Deputado Maurício Andrade, passeia a s
auto-suficiência no corredor do Plenário e não reage".
Maurício riu: "Não reajo porque não adianta". O Mílt
continuou a ler o discurso do Maurício: "Este projeto
urna vergonha. Como é que têm coragem de mandar ti
projeto desses? Como é que se tem coragem de dl'/
que isso é um projeto espetacular?" O Maurício, ent
aparteou: "O projeto é muito bom. Como é que V. E\
está combatendo um projeto como esse, da maior in-
teligência, um projeto que atende aos interesses da
agricultura mineira?..." O Mílton Sales disse apenas:
"Muito obrigado a V. Exa." Quando o Mílton se calou,
o Maurício pensou: "Ele está fraco", e começou a ba-
ter mais ainda no discurso. Então, eu cochichei com os
outros: "O discurso é do Maurício". Aí começamos a
rir. A medida que nós ríamos, o Maurício se animava
mais. Quando o Mílton Sales acabou, disse: "Sr. presi-
dente, o discurso que acabo de ler, que foi tão intensa-
mente aparteado pelo nobre Deputado Maurk
Andrade, é o discurso proferido por ele mesmo coo
o projeto que agora se vota e que ele agora defenu
publicado no Diário da Assembléia no dia tal..." O Ma
rício caminhou para cima do Mílton: "Isso é coisa quc
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se faça?" Queria bater no Mílton. Foi um negócio de
louco, um tab/eau, de uma hilaridade sem par.

SB - Por que o senhor não falava Juscelino Kubitschek?

OSCAR CORRÊA - Eu tinha uma birra velha com o Jus-
celino. Então resolvi chamá-lo de Juscelino de Oliveira.
Aí o Ultimo me perguntou: "Por que que V. Exa. não
chama o governador de Juscelino Kubitschek? Eu vou
chamar você de Oscar Dias". Eu falei: "Você pode me
chamar de Oscar Dias ou Oscar Dias Corrêa, como quei-
ra". "Eu vou passar a chamar o Mílton Campos de Mílton
Soares". "Mílton Soares não pode. O pai dele era
Rodrigues Campos"-. Podia chamá-lo até de Mílton
Rodrigues Campos, mas não de Mílton Soares. E eu não
chamo o Sr. Juscelino de Juscelino Kubitschek porque o
pai dele se chamava João de Oliveira. Kubitschek vem
da mãe. Eu não posso chamar o governador do Estado o
nome da mãe". [risos]

1-IA - O senhor disse que vinha de longe essa questão
com Juscelino. Quando começou?

OSCAR CORRÊA - No governo Benedito, quando o Jus-
celino foi nomeado prefeito de Belo Horizonte e come-
çou as obras da Pampulha e a compra dos lotes. A célebre
compra dos lotes a que já fiz referência.

HA - Foi uma questão política?

OSCAR CORRÊA - A questão era meramente política.
Eu nem conhecia o Juscelino. Só o conheci no dia em que
ele tomou posse e nós fomos cumprimentá-lo. Vim a me
encontrar com o Juscelino, até cordialmente, depois que
votei nele para a Academia Mineira de Letras, mas isso é
outra história, já de mil novecentos e setenta e tantos.



SB - Vamos tratar da situação e da oposição na Assem-
bléia Legislativa. O senhor poderia falar sobre as carac-
terísticas e a linha de atuação da oposição pessedista ao
governo Mílton Campos?

OSCAR CORRÊA - Ah, era de intransigência. O PSD
não se conformava em ter perdido a eleição para o Míl-
ton. Tudo que o Mílton mandava para a Assembléia, o
PSD combatia. O PSD "não deu colher de chá" para o
Mílton Campos. Sua atuação era contra o governo, e não
contra a UDN. Era o modo que ele tinha de se apresen-
tar ao eleitorado como oposição e faturar na eleição se-
guinte. Portanto, era uma oposição sistemática, talvez até
mais do que a nossa ao Juscelino, porque a nossa, pelo
menos, ainda se cobria de argumentos. Eu me lembi
muito de uma frase que disse o Antônio Caetano de Sous
muito bom sujeito e muito simpático, deputado do PSI
de Ponte Nova, da Ala Liberal, quando um dia nós fom
conversar com ele. Perguntamos se ele não queria passar
para a UDN, e ele disse: "Eu não posso passar. A UDN
tem exposição de motivos demais". [risos] A maioria não
tem exposição de motivos, a maioria vota. A tese do PSD
era a seguinte: não podia dar razão ao governo. O projeto
é do governo? "Sr. presidente, o PSD vota contra!"

SB - Existiam nuanças na postura da oposição, ou seja,
pessedistas mais moderados e outros mais radicais?

OSCAR CORRÊA - Não. Havia pessedista moderado
apenas quanto ao debate. Os mais atuantes, pelo que me
lembro, eram o Guilhermino de Oliveira, o Uriel Alvim e
o Maurício Andrade. Havia os mais moderados, como o
Júlio de Carvalho, que acabou até vinculado à UDN. Havia
ainda o Mourão Guimarães, que era do PSD Indepen-
dente.

SB - Mas na oposição existiam alguns como Tancredo
e v es...



OSCAR CORRÊA - Não. Havia os que falavam. O
Tancredo só falava nos grandes momentos. Ele não ia
para o debate, só ia para fazer declaração final de voto. O
tom do Guilhermino e do Uriel, por exemplo, era mais
duro. O do Tancredo era mais ferino. Eu tinha raiva do
Tancredo quando ele ia à tribuna, aqui na Câmara Fede-
ral ou em Minas Gerais: "Sr. presidente, vamos votar o
Orçamento do Estado de Minas Gerais. Vamos dar à UDN
a oportunidade de aprovar esse Orçamento...". Aquilo era
um negócio que dava vontade de dar no sujeito, não?
Então, você ficava com ódio. Já o Guilhermino, não, era
mais peito aberto. O Uriel, também. Com  o Tancredo, os
debates eram mais travados, porque ele era irônico.

SB - A oposição tinha algum caráter ideológico?

OSCAR CORRÊA - O negócio era a UDN contra o PSD.
Nós achávamos que o bem do Brasil estava sendo defen-
dido pela UDN. A UDN era o bem, e o PSD era o mal. A
minha visão do problema, durante muitos anos, foi essa.
C) que a UDN quer é o bem do Brasil, o que o PSD quer
é o bem dele próprio. Então, não posso ser a favor do
PSD, tenho que ser contra. Esse pensamento, na UDN,
era muito arraigado. E no PSD devia ser a mesma coisa:
"Nós queremos o bem do Brasil, e a UDN quer o bem da
UDN".

SB - Hoje, como o senhor vê essa análise?

OSCAR CORRÊA - Hoje, acho que radicalizei. Hoje
não, há muito tempo. No PSD havia bons homens. Aliás,
nunca acusei ninguém moralmente, mesmo quando ata-
cava politicamente. Só acusava alguém moralmente quan-
do tinha documentos comprobatórios. Quando eu falava
que o Juscelino era desonesto, era porque tinha prova, e
ainda tenho, de que ele era desonesto. Mas não chamei o
thncredo e o Bias Fortes de desonestos, pelo contrário.
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Corriam histórias sobre o Israel, como aquela: comeu o
doce, bebeu o rio, deixou o vale - quando ele saiu da
Vale do Rio Doce. [risos] Tenho a impressão de que isso
era fofoca. Ele foi um bom prefeito para a capital, não sei
de nada positivo, objetivamente. Como governador de
Minas, portou-se bem. Aí ele cumpriu a tradição mineira.
Faço essa justiça aos governadores pessedistas, como o
Bias e o Israel.

Naquela época, achávamos que os homens do PSD esta-
vam se aproveitando da posição que tinham e que nós, da
UDN, éramos os cruzados da moralidade pública. Depois
verifiquei que isso não era tanto assim. Que havia na UDN
também... A única diferença é que naquele tempo você
podia apontar, por exemplo, dentro da UDN, apenas uni
ou dois sujeitos que eram safados: "Fulano

SB - Eles estão VI\OS

OSCAR CORRÊA -
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
que, no PSD, o número de negocistas era muito maio.
como era no PTB, pela própria proximidade com o gi
verno. Vou contar um episódio a respeito da nossa ind
tria de ferro-gusa, a Itatiaia. Houve uma época em que
Itatiaia precisou de dinheiro para comprar carvão. Se
tirasse no Banco do Brasil, podia comprar carvão pa
armazená-lo até dezembro. Quando viessem as águas,
continuaria funcionando porque tinha carvão armazena-
do. Para tirar dinheiro no Banco do Brasil em condiçõ'
normais, tinha que pedir um empréstimo, fazer avaliaç
etc. Isso levava um mês. Não dava tempo de comprai
carvão. Um deputado petebista disse o seguinte: "1
10% eu tiro isso em 15 dias". O Parreirinha veio me pr
curar. Eu disse: "Não me consulte. Evidentemente, sou
contra, mas não quero que você deixe de fazer o negócio
e ponha em risco a estabilidade da empresa pelos meus
preconceitos, que podem parecer exclusivamente de or-
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dcrn partidária, mas são de ordem mora!". Nisso ele foi
absolutamente impecável. Falou: "Então, vamos ter pre-
juízo, mas não vamos comprar o carvão". E não comprou,
para não dar os 10% ao deputado. Eram 5 milhões que
íamos tirar no Banco do Brasil. O sujeito queria 500 mil.

HA - Era mineiro?

OSCAR CORRÊA - Mineiro, meu amigo, do PTB... Na-
quela época eram 10%, agora mudou, não? frisos!

SB A oposição mantinha as mesmas características nos
trabalhos constituintes e, posteriormente, na Assembléia
ordinária

OSCAR CORRÊA - Não. Acho que na Constituinte o
trabalho da oposição foi muito menos partidário. Tanto
do lado da UDN como do PSD, o conceito partidário foi
muito abrandado. Predominou muito o interesse de dar a
melhor solução. Depois da Constituição, na Assembléia
ordinária, começam a interferir os interesses eleitorais, a
briga municipal, que obriga o deputado a tomar conta.
Eu, por exemplo, tive brigas homéricas com o Adolfo
Portela 116 por causa da Rede Mineira de Viação, na qual
meu sogro trabalhava como engenheiro. Conheci os pro-
blemas da Rede por intermédio do meu sogro, que pos-
suía um dos melhores "caráteres" que já vi. Homem es-
crupuloso, sério, digno, honrado, sabia de todas as falca-
truas que os adversários faziam. Então, parti para uma
briga violenta na Assembléia Legislativa, por causa da
Rede Mineira de Viação. Eu estava no Rio de Janeiro,
cm 1948, em lua-de-mel há uma semana e fui obrigado a
voltar, porque havia um projeto sobre a Rede que estava
sendo votado e eu tinha que participar da votação, pois
eu é que entendia do riscado. Era uma briga de interesse
geral, com ligações político-partidárias, entre [DN e PSD.
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SB - Por ocasião da eleição da Mesa da Assembléia, fica-
ram claras as desavenças entre o PR e a Ala Liberal do
PSD. Bernardes Filho` denuncia a não-participação da
Ala Liberal na eleição de Mílton Campos e o apoio do
governo do Estado a esse grupo, em detrimento da pró-
pria UDN e do PR. O senhor já afirmou que, além de não
ter afinidade com a Ala Liberal, não acreditava na sua
fidelidade. Outros deputados udenistas pensavam corno
o senhor?

OSCAR CORRÊA - Alguns outros também pensavam
assim. Apenas, em homenagem ao Mílton, não diziam.
Não queriam abrir luta com a Ala Liberal. Ficavam com
aquela expectativa: "Oscar, você está precipitando as
coisas. A Ala Liberal pode ainda formar conosco".

SB - Mas ela era formada com vocês...

OSCAR CORRÊA - Estou dizendo que, no futuro, ela
poderia continuar formando conosco.

HA - Dando apoio nas eleições...

OSCAR CORRÊA - É, nas eleições futuras. No meu
feeling, vamos dizer assim, estava sentindo que a Ala Li-
beral estava caminhando para se somar de novo ao PSD.
Eu senti isso muito cedo. Os que acreditavam que ela
não ia se aglutinar com o PSD e podia continuar a nos
apoiar achavam que eu estava precipitando. Era o caso
do Mílton e do Deodato. Alguns da UDN pensavam as-
sim, com responsabilidades políticas que eu não tinha,
porque eu era dono dos meus votos. Não era da linha do
Pedro, do Mílton, do Magalhães, nem da linha de nin-
guém. Eu tinha absoluta liberdade de dizer o que pensas-
se. O mais que podia acontecer era eu perder 50 votos
aqui e ganhar 100 lá.
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HA - Mas para o governo Mílton Campos era importante
o apoio na Assembléia para a aprovação de projetos...

OSCAR CORRÊA - Exatamente por isso é que o Míl-
ton me pediu que falasse em meu nome, e não em nome
da bancada. Para conseguir que a Ala Liberal mantivesse
esse apoio, tudo o que se podia dar a ela se dava.

SB - E ao PS[) Independente?

OSCAR CORRÊA - Também. Acredito que isso, de cer-
ta maneira, devia corresponder à realidade, porque é
aquela história: quem é de casa, você acha que não preci-
sa satisfazer. Ele já está do lado de cá. Você quer con-
quistar o que está do lado de lá - o que nunca me pareceu
certo em política. E por isso que toda a vida, em política,
a minha posição sempre foi muito tranqüila. E meu com-
panheiro? Está comigo? Tenho que contar é com este. O
outro, se eu der alguma coisa a ele, vai comer e cuspir no
prato. Por isso sempre me dei bem com o meu eleitor.
Quem votou em mim na primeira vez votou na segunda,
na terceira, na quarta e na quinta. E não votou na sexta
porque não fui candidato. Se fosse preciso comprar cédu-
la para votar, comprava. Ele sabia: "Estou com Oscar
Corrêa, o Oscar Corrêa está comigo". Sabia que eu não o
deixaria. Foi isso que toda a vida me deu eleição, com
votação crescente e despesa decrescente. [risos]

SB - Qual o nível de reivindicação desses coligados? O
que reivindicavam, e em que medida o governo atendia?

OSCAR CORRÊA - Ah, era tudo mais ou menos um
fisiologismo barato. Era nomeação de coletor, de delega-
do de polícia, de diretor de escola, construção de uma
ponte aqui, um grupo escolar ali. Era tudo coisa muito
simples. Minas não tinha nada para oferecer. O que o
governo podia dar naquela época? Nada. A moeda de
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compra e troca era muito pequena. Não havia aquele ne-
gócio de dar para uma empreiteira uma obra de grande
vulto. Era tudo muito restrito.

SB - Como era o apoio dado pelos coligados - PR, PSD
Independente e Ala Liberal - ao governo Mílton Cam-
pos? Eles defendiam o governo na tribuna?

OSCAR CORRÊA - Não. Quem fazia a defesa do go-
verno era a UDN. Os outros podiam votar conosco um
projeto, nos apoiar em algumas medidas, mas, na hora em
que alguém atacava o governo, éramos nós os seus de-
fensores. Talvez porque não dávamos tempo, ou porque
eles ficavam tardos, e tínhamos que ir para frente. Lem-
bro-me de que conquistei muito voto assim.

SB - O senhor poderia dar as características de cada um
desses grupos? Do PSD Independente, do PR...

OSCAR CORRÊA - Quem estava no PSD Independen-
te naquela época? O Soares Canedo, o Antônio Cacta-
flO'

SB - Júlio de Carvalho, Ozanam Coelho

OSCAR CORRÊA - No fundo, era tudo PSD. Era o PSD
questava procurando, de novo, a porta de entrada para
o partido. A saída foi traumática para eles. A prova disso é
que o sujeito nem mudava de partido: PSD Independen-
te, Ala Liberal. Tudo isso tem caráter provisório. Quando
o sujeito sai de um partido para outro, ele muda o nome
logo. Se é do Partido Democrático, muda para o Partido
Republicano. Se é do Republicano, muda para o Partido
Trabalhista. Era uma espécie de estágio no limbo, en-
quanto ele arranjava uma forma de se compor de novo.
Portanto, no fundo, todos estavam apoiando o Mílton
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porque estavam sendo empurrados pelo PSD, que quis
lhes impor um candidato que eles não queriam. No mo-
mento em que passou a eleição, o desejo deles era voltar
COMO um filho pródigo ao PSD.

SB - Qual o significado, para o governo Mílton Campos,
da reunificação do PSD?

OSCAR CORRÊA - Ah, para o Mílton era muito impor-
tante a presença da Ala Liberal, do PSD Independente,
porque eles davam a ele, de qualquer maneira, uma posi-
ção na Assembléia suscetível de fazer vingar algumas vo-
tações. No momento em que a UDN ficou sozinha, não
teve mais condição de fazer coisa nenhuma. Não teve
mais nenhum quori//il, a não ser Iara deblaterar.

SB - Qual foi o motivo imediato da reunificação? Seria a
expansão da UDN na área dos pessedistas?

OSCAR CORRÊA - O motivo foi apenas este: a proxi-
midade da eleição e a busca da legenda para a eleição.
Não podiam entrar na UDN, e não havia legenda da Ala
Liberal e do PSD Independente.

SB - A UDN estava disposta a aceitá-los?

OSCAR CORRÊA - Estava, mas aí entrava a disputa lo-
cal. Vamos admitir a hipótese do Antônio Caetano, que
era de Ponte Nova. Do lado de cá, estava o José André
de Almeida, do PR, e devia haver alguém da UDN. Não
sei qual era o candidato a deputado votado lá. Acho que
era o Elias. Na hora de votar, o eleitor da UDN encontra-
a dentro do partido um candidato que já estava lá. Entre

votar no candidato da UDN e no do PSD Independente
ou da Ala Liberal, ele votava no da UDN, que já estava
com o governo. Então, não havia interesse para o dissi-

243



dente do PSD cm vir para a UDN. Ele tinha sido eleito
com votos pessedistas e continuaria a ser eleito com es-
ses votos.

SB - Mas dois candidatos do PSD Independente se ele-
geram, em 1947, pela UDN. Outros, pelo PR...

OSCAR CORRÊA - Elegeram-se, mas com votos deles.
Eu lhe garanto o seguinte: ninguém da UDN votou em
alguém do PSD Independente. Os dois do PSD que par-
ticiparam da chapa da UDN foram eleitos com o prestí-
gio deles. Se não fosse isso, não se elegeriam. E nós de-
vemos ter ficado com raiva. Por nossa conta, queríamos
que os dois que estavam abaixo, da UDN, passassem para
cima.

SB - O senhor não acha que a questão municipal, OLI a
expansão da UDN em áreas do PSD, tenha interferido
nesse processo?

OSCAR CORRÊA - Não. Isso não preocupou, porque
não existiu. Se você pegar a votação da UDN em Minas
Gerais, em todas as eleições ela foi mais ou menos a
mesma, por volta de 30 a 400 mil votos. E o que a 1 DN
tinha.

SB - Em determinado momento, uma ala do PTB aderiu
e deu certo apoio ao governo Mílton Campos, não?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. É possível que tenha
dado, mas não acredito que fosse nada de substancial.

- Vamos tratar agora do governo jK e Clóvis Salga-
do, com a UDN na oposição...

OSCAR CORRÊA - Esse é o "grande governo".
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SB - A oposição udenista ao governo JK foi muito acirra-
da, não?

OSCAR CORRÊA - Foi. Muito justa e muito acirrada.

513 - O partido, inclusive, elaborou um dossiê contendo
denúncias contra a administração e o enviou ao diretório
nacional da UDN. Qual o teor dessas denúncias e qual a
repercussão do dossiê em âmbito nacional e estadual?

OSCAR CORRÊA - As denúncias foram todas elabora-
das com base no que levantamos em Minas Gerais. Nós
verificamos que o Juscelino, na sua passagem pela Pre-
feitura, não se houve com a correção que se exigia dele.
A começar pelo problema da compra dos lotes, que foi
discutido largamente na Assembléia. Isso está nos anais.
Deve haver lá até discurso do Fabrício, pior do que o
meu ainda, contra o Juscelino. Isso foi mandado para cá,
mas a verdade é que não teve, no diretório, a repercus-
Sa() que se esperava.

513 - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Talvez por ação dos próprios depu-
tados pessedistas: ficava parecendo que aquilo era uma
briga municipal ou estadual, provincial. Isso se agravou
no momento em que alguns grandes líderes da UDN não
combateram Juscelino abertamente. Aqui eu faço a mi-
nha queixa. O Mílton, o Pedro e o Gabriel, por exemplo,
nunca combateram o Juscelino abertamente. Por um mo-
tivo muito simples. O Mílton, porque era do feitio dele
não combater. O Gabriel, porque era concunhado. E o
Pedro, porque era compadre. O Juscelino era padrinho
do filho do Pedro. Quando a campanha contra o Juscelino
chegou no plano federal, ela ficou restrita a poucos depu-
tados, para não dizer a dois: o Oscar Corrêa e o Adauto
Cardoso, que era mineiro mas pertencia à bancada do Rio
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de Janeiro. Parecia até que era um caso pessoal meu ou
do Adauto.

SB - O senhor já está falando da Câmara...

OSCAR CORRÊA - Da Câmara Federal. Aquilo tudo
era tomado como uma espécie de briga municipal, que se
trazia para cá. Era como se os membros do diretório naci-
onal dissessem: "Não temos nada com a briga da UDN
de Minas. Está lá, fica lá. Não podemos entrar..."

Vou contar um episódio que foi um dos mais constrange-
dores da minha vida pública. Quando o Juscelino foi elei-
to presidente da República, eu fui à tribuna e disse: "Sr.
presidente, eu combati o Sr. Juscelino Kubitschek de Oli-
veira (aí eu já falava Kubitschek), o povo acaba de elegê-
lo, com o que desautorizou o meu combate. O povo lhe
deu o respaldo das urnas. Então, não vou falar mais do Sr.
Juscelino Kubitschek de Oliveira até o dia..." E dei o dia
em que ele foi eleito. "Mas, de agora para frente, que ele
tome cuidado porque vou segui-lo, instante a instante.
Vou combatê-lo". Um dia, fui à tribuna para fazer um dis-
curso contra o Juscelino, e o Nélson Omegna, que era do
PTB de São Paulo, muito bom deputado, muito boa figu-
ra, de boa formação cultural, bom escritor, sociólogo, de-
pois foi da Academia Brasiliense de Letras, me deu o se-
guinte aparte: "Interessante, deputado. Eu não vi o Sr.
Mílton Campos, o Sr. Pedro Aleixo, o Sr. Gabriel Passo.
o Sr. Afonso Arinos, virem à tribuna combater o Sr. Jusce-
lino Kubitschek de Oliveira. Por que só vem V. Exa.
Era uma pergunta, aqui entre nós, "cachorra", de deixai
o sujeito mal. Eu disse: "O motivo é muito simples. F
porque eu estou encarregado, exatamente, de cuidar do
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira. O partido me deu a
empreitada de cuidar dele, para não ter que envolver,
nestas coisas menores, vultos..." frisos! Foi a saída que
tive.

Voltando a Minas... CLI entro na eleição municipal de 1952.
Foi quando o Starling 11 era chefe de polícia e secretário
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interino do Interior. A eleição era no dia 2 de novembro.
Lembro-me de que o Starling disse que ia ser o "Dia de
Finados" da UDN. Foi quando nós saímos fazendo cam-
panha pelo Estado inteiro, nos municípios novos. Have-
ria eleição em municípios recém-criados, e o Juscelino
queria que perdêssemos em todos. Foi uma campanha
violenta contra nós. Lembro-me de um episódio em São
Gonçalo do Abaeté. A UDN ganhou a eleição lá, mas
houve impugnação, por parte do PSD, e o prefeito da
UDN não pôde tomar posse. O governo do Sr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, tendo como secretário do Interi-
or o Sr. Geraldo Starling, não assegurou a posse. Tive aí
uma briga com o Starling. Como o Simão da Cunha e o
prefeito eleito não se davam com ele, e já tinham brigado
com ele por causa disso, fui ao Starling e o convenci de
que ele devia dar posse ao prefeito do Simão, pois do
contrário ficava muito feio. Nós tínhamos um bom relaci-
onamento. Ele concordou comigo. Na saída, perguntei:
"Starling, posso informar à imprensa que você me disse
que vai dar posse ao prefeito?" Ele disse: "Pode". Eu
cheguei cá fora e falei: "Acabo de conversar com o se-
cretário do Interior e chefe de polícia, Starling Soares, e
ele me assegurou que vai dar posse ao prefeito de São
Gonçalo do Abaeté". No dia seguinte, o pessoal de São
Gonçalo vem feito flecha em cima do Starling. Ele disse:
"Eu não autorizei o Sr. Oscar Corrêa a dizer coisa nenhu-
ma". Aí fui para a tribuna da Assembléia e espinafrei o
Starling. Ele entrou no Plenário na hora em que eu esta-
va na tribuna. Ele não era mais deputado. Disse, então:
"Sr. presidente, há um estranho no Plenário da Assem-
bléia. Solicito a V. Exa. que mande evacuá-lo desta Casa,
senão vou pessoalmente colocá-lo fora do Plenário". Isso
é para dizer como a campanha se acirrou, porque eles
queriam acabar com a UDN. O Juscelino quis acabar com
a UDN, o que é muito justo.

Aí, entrou um dado pessoal. Meu sogro era engenheiro
da Rede Mineira de Viação, letra S, no fim de carreira. E
o Dermeval Pimenta ' 92 , que era diretor da Rede, cunha-
do do Israel, resolveu perseguir meu sogro. Ele estava
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"Di: c11vis, vim para lhe dizer o seguinte:
ou o senhor denuncia a situação em que

recebeu o Estado, que não tem um
quilômetro de estrada asfaltada,

ao contrário do que apregoou o seu
antecessor, ou tudo o quefizer vai

passarpor ser obra dele."
E claro que o Clóvis não atendeu ao meu

conselho. Ele era amigo fraternal do
Jzise/in o, não denunciou nada.
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como engenheiro em Itaúna, foi removido para Belo
Horizonte e, de repente, de novo para o interior. Foi uma
perseguição. Ele já estava no finzinho de carreira, po-
dendo ser diretor. Mandei então o seguinte recado para o
Juscelino: "Se meu sogro for removido para o interior, já
que estão entrando na minha tranqüilidade pessoal, de
minha família, mulher e sogra, eu vou contar, na Câmara,
os casos pessoais do Sr. Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra, inclusive o da apendicite a bala". No dia seguinte, foi
tornado sem efeito o ato, meu sogro continuou em Belo
Horizonte, ainda que numa mesa, no meio de outros fun-
cionários subalternos, mas em Belo Horizonte.

SB - O senhor poderia falar desse caso da apendicite a
bala?

OSCAR CORRÊA - Não, esse é um caso pessoal. Prefi-
ro no falar, mas Minas Gerais inteira sabe dele.

SB - O senhor falou que era muito justo que o Juscelino
quisesse acabar com a UDN...

OSCAR CORRÊA - É o seguinte: desde que o Jusceli-
no, prefeito de Belo Horizonte, fez o que fez, na campa-
nha o combatemos violentamente. Eu, principalmente, o
Fabrício e outros. Quando começou o seu governo, co-
meçamos a combatê-lo na Assembléia. Ele mandou para
lá um projeto, acho que foi o 629. Era um projeto sobre o
funcionalismo, e eu fiz o primeiro discurso dando a ele o
nome de "lei do arrocho". Pegou o nome. Durante mais
ou menos seis meses, eu falava diariamente, cinco minu-
tos, no Expediente, sobre a "lei do arrocho". Quando
veio o projeto dos 2 bilhões de cruzeiros para a constru-
ção de estradas (do binômio), nós obstruímos durante nove
meses. E atacando. Era uma oposição violenta e compe-
tente, porque a Folha de Minas, que era do governo, di-
zia: "A Assembléia está entregue à UDN!" Chegava um
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prefeito da UDN, eu dizia: "Oh, gente, chegou aí o pre-
feito da UDN de Jacutinga. Vamos dar um baile nesse
PSD?" Eles diziam: "Vamos". Um de nós começava as-
sim: "Sr. presidente, peço a palavra. Esse governo irres-
ponsável..." Começava a bater. O Fabrício dava uma
bordoada; o Dnar, outra; o Carlos Horta, outra; o José
Cabra1 13 , outra. Ao fim de meia hora, estava o PSD sen-
tado e nós batendo no Juscelino e no governo.

SB - Qual a atitude dos deputados pessedistas diante dessa
atuação da UDN?

OSCAR CORRÊA - Não podiam fazer nada. Nem votar
eles conseguiam, por causa da obstrução. Quando conse-
guiam votar, eles ganhavam.

FIA - \las à L 111	eputados. como o (ltimo de ( : , ll\1-

lio...

O.CAR (ORR[:\ - Reigiain. Reagiam e apanhas ,im.
Nas minhas memórias, faço alusão a um discurso do
Hermelindo Paixão 194 , que era um bom deputado. Conto
o episódio de um discurso meu, que transformei depois
em conferência: Minhas Reminiscências de Dante. O
Hermelindo vai à tribuna para dizer que a UDN só ficas a
falando do tempo passado, do Mílton Campos, etc. Ele
começou dizendo: "A UDN devia ser colocada no círcu-
lo dos invejosos de Dante", esquecendo-se de que a Di-

vina Comédia, de Dante, é o meu livro de cabeceira.
Aparteei-o, então: "V. Exa. deveria seguir o conselho de
Dante: Non raggionam di lor, ma guarda e passa". Agrade-
ceu e continuou. Logo depois se confunde, e aparteci-o
de novo: "Se V. Exa. continuar como vai, entra na selva
selvaggia ed aspra e forte, chè nel pensier rinova Ia paura".
O orador não comenta nada. Um colega nosso lembra o
governo Mílton Campos. O orador reprova-lhe o saudo-
sismo. Ataco: "V Exa. quer negar à UDN aquele direito
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que Dante reconhecia, tanto que colocou na boca de
Francesca da Rimini aquelas palavras: Nessun maggior
do/ore che ricordarsi dei tempo fe/ice ne/la miseria..." Ele, que
não sabia italiano, disse: "Muito obrigado a V. Exa." Aí
continuou o discurso, muito eloqüente. E completei: "V.
Exa. me permite um aparte?" "Pois não". "V. Exa. está
tão eloqüente que me lembra aquela passagem de Dante
cm que ele se encontra com Virgílio, que vai guiá-lo atra-
vés do inferno, e lhe diz: Orse' tu quei Virgilio e que/ia fonte
rue spandi di par/ar si largo fiume? (...) O deli aiti'i poeti onore
e lume..." Ele diz: "Muito obrigado a V. Exa." O pessoal
ria. Quando de novo lhe pedi um aparte, ele ficou calado,
ao que ataquei: "V. Exa. pode me dar um aparte? Vou
falar em português agora. V. Exa. vai entender". Aí a As-
sembléia fechou. [risos]

Então, quero falar da nossa capacidade, da nossa superio-
ridade, como bancada. Tínhamos o Carlos Horta, o Fa-
brício, o Taveira, o Doar, o José Cabral, o Edgar Mata
Machado. Pelos nomes, vocês já podem perceber o ní-
vel, O Edgar era professor catedrático de Filosofia do
Direito e Teoria do Estado; o Carlos Horta, de Direito
Civil; o Cabral, de Direito Trabalhista; o Dnar, de Admi-
nistrativo; eu, de Economia Política; o Taveira, o Fabrí-
cio e os outros eram homens de formação geral e exce-
lentes advogados. O Ultimo era um excelente deputado,
muito bem falante, tinha uma verve excepcional, mas não
tinha a condição que tínhamos para um debate técnico.
Podíamos atacar qualquer projeto do Juscelino tecnica-
mente, e não havia do outro lado ninguém em melhores
condições do que nós. Nossa bancada era, intelectual-
mente, muito superior à dele. Então, nós, com 23 depu-
tados, batemos o tempo todo no PSD. Éramos os 21 da
UDN mais dois do PDC.

SB - Qual foi a reação do governo jK a esse dossiê que a
UDN elaborou?
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OSCAR CORRÊA - Penso que ele deve ter achado que
o dossiê não valia nada. Da mesma maneira que o Colior
achou que um dossiê contra ele não ia valer nada. O go-
vernador do Estado considerava-se todo-poderoso naquela
época, como o presidente da República, até há pouco
tempo, se julgava intocável. Então, ele deve ter pensa-
do: "Deixa essa meninada..." Como diz o Ibrahim Sued,
meu eminente colega imortal: "Os cães ladram, e a cara-
vana passa". Ele deve ter pensado que esse dossiê não ia
dar em nada, mas deu em muita coisa depois, na época da
cassação do Juscelino. Aí, já em 1965 ou 66.

SB A oposição udenista acirrada levou o PSD e o PR a
promoverem uma Semana de Defesa do Governo, na As-
sembléia Legislativa, em 1951...

OSCAR CORRÊA - Não deve ter sido nada. Devem ter
apanhado do mesmo jeito. frisos] Continuo a dizer que
nossa bancada, em 1951, na Assembléia Legislativa, foi a
mais homogênea e a mais alta. Equilibrava com a banca-
da federal depois, na qual havia o Bilac, o Baleeiro, o
Mílton, o Pedro, o Mangabeira. Guardadas as proporções,
no Estado eram os jovens, e aqui, os líderes, mas era a
mesma coisa.

SB - No decorrer de 1953, o governo Juscelino tentou
articular um acordo com a oposição. Na ocasião Franzen
de Lima concedeu uma entrevista, afirmando que em
Minas não havia ambiente propício a entendimento. O
Franzen era presidente da seção mineira da UDN. O se-
nhor poderia falar sobre a tentativa de Juscelino
Kubitschek de pacificar a política mineira?

OSCAR CORRÊA - Vou dizer isso sinceramente. Pri-
meiro, não participei da reunião. Segundo, estava de acor-
do com o Franzen. Ele deve ter dado uma entrevista no
tom que lhe era peculiar. Se fosse comigo, eu diria: "Não,
com esse caboclo eu nem converso". O Franzen deve
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ter dito que não havia clima político. O Juscelino
incompatibilizou-se com a UDN porque ele, claramente,
quis acabar com ela. Não o conseguindo, procurou fazer
um acordo. Mas aí já tinha batido tanto que não dava mais
para fazer acordo.

SB - O que ele fez para tentar acabar com a UDN?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro, por exemplo, de um
episódio engraçadíssimo, envolvendo o Starling. Cheguei
a Luminárias e disse: "Olhem, dentro de alguns dias vai
chegar aqui uma figura elefantíaca, paquidérmica e
hamboleante, que se chama Starling Soares, e vai dizer a
vocês o seguinte: estou aqui para fazer um acordo, pro-
por que os senhores votem no Partido Social Democráti-
co, que é um grande partido. Com isso os senhores terão
o apoio do governo. Vou nomear o novo delegado, vou
fazer um posto de saúde, um grupo escolar. Agora, se os
senhores não quiserem votar, vou ser obrigado a mandar
o nosso delegado de polícia agir com o rigor da lei, pren-
der os que precisam ser presos e fazer tudo o que for
preciso, etc." Disse isso em uma conversa na casa do pre-
sidente da UDN. Passam-se os tempos, volto lá, e o pre-
sidente da UDN me diz: "Oscar, passei um aperto outro
dia, quase que morri. Chegou aqui o Starling com aquele
jeitão bamboleante e paquidérmico, sentou naquela ca-
deira e começou a falar. Meu menino, que tinha ouvido a
conversa sua e ouviu a dele, falou: 'O, pai, igualzinho ao
que o homem falou, hem?' [risos] Tive que mandar o
menino correr para dentro, porque foi um tableau dos di-
abos". Então, o Starling fez isso, ou melhor, o Juscelino
mandou o Starling fazer.

1-IA - Isso era uma atitude orientada pelo governo Jus-
celino?

OSCAR CORRÊA - Isso era orientado. Foi norma geral.
Aconteceu em todos os municípios nossos. Em todos os
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municípios de Minas Gerais, principalmente nos novos,
antigos distritos que estavam se emancipando. O Starling
ia lá e dizia exatamente isso.

HA - Sempre com essa ameaça?

OSCAR CORRÊA - Sempre com essa ameaça. Ou vocês
apóiam, e nós daremos o que for possível; ou não apóiam,
e o delegado de polícia vem para cá. Fizemos o seguinte:
como o Alvimar Mourão 5 , nosso companheiro de
Divinópolis, era o representante da Chevrolet, compra-
mos dele uma daquelas caminhonetes maiores (acho que
era uma Veraneio). Saímos de caminhonete percorrendo
o Estado, nas zonas mais atacadas, exatamente porque o
Juscelino queria acabar com a UDN. íamos o Franzen,
que era o presidente da UDN; o Paulo Campos 0(; o Míl-
ton Sales, na zona do Sul; o Edgar, na zona de Couto
Magalhães; o Bilac, às vezes, conforme a zona; e eu, como
chofer - exatamente para conseguir manter a UDN viva.

HA - Qual o posicionamento de Mílton Campos e Pedro
Aleixo sobre essas denúncias, essas questões graves?

OSCAR CORRÊA - Eles estavam solidários.

lIA - Mas eles não chegaram a fazer um contato com o
Juscelino, a articular alguma coisa, um pronunciamento,
para conter essa investida?

OSCAR CORRÊA - Acredito que tenha havido tentati-
vas. Não estou dizendo que o Mílton ou o Pedro se omi-
tiram. Apenas eles não conseguiram nada e não vieram a
público para acusar. Você não vê nenhuma acusação do
Pedro. Tanto que uma vez, na campanha do Brigadeiro, o
Mangabeira disse, em Minas Gerais, que a coisa mais di-
fícil era fazer campanha lá. Se ele atacava o Israel Pinhei-

254



ro, atingia o Caio Nélson de Sena, que era casado com a
irmã do Israel. Se atacava o Juscelino, o Pedro era com-
padre do Juscelino, e o Gabriel era cunhado. [risos]

HA - O senhor acha que essas ligações de família atrapa-
lhavam?

OSCAR CORRA Não é isso não. Toda a vida manti-
ve com os adversários um contato pouco íntimo, mais for-
mal, porque você não tem coragem de bater num adver-
sário que é seu amigo. E muito difícil separar, ou melhor,
não distinguir uma amizade. Na hora da luta, você diz
assim: "Fulano é meu amigo, mas vou bater nele!" E
muito difícil você bater num adversário com quem convi-
ve. Um dos motivos que fazem com que o debate seja
menos intenso em Brasília é este: os deputados moram
todos juntos. Você anda de automóvel com um sujeito
que te dá carona. Ele é do PSD, você é da UDN. Você
recebe a carona e, no dia seguinte, vai dizer que ele é um
safado? Só estou dando um exemplo. Então, é o seguin-
te: o Mílton e o Pedro eram da mesma geração do Jusce-
lino e tinham um contato mais íntimo com ele. O Pedro
convidou o Juscelino para ser padrinho do seu filho. E
um negócio complicado você dizer que o seu compadre é
um safado. Acredito que esse relacionamento pessoal te-
nha inibido um pouco a atuação externa, pública.

HA - E a interna?

OSCAR CORRÊA - O Pedro e o Mílton estavam plena-
mente solidários com a nossa campanha. Apenas não iam
à tribuna, mandavam o Oscar Corrêa. Mandavam não, dei-
xavam que ele fosse. Se eles não concordassem com a
campanha, o Mílton tinha liberdade para me chamar e
dizer: "Modera um pouco, o Juscelino não é isso". Como
foi o caso do Zito Soares, em que ele me falou que não
concordava comigo. E ele nunca me disse que não con-
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cordava com o que eu dizia do Juscelino. O Pedro, tam-
bém. O Fabrício, que era amigo fraternal do Pedro, nunca
deixou de xingar o Juscelino.

SB - No mesmo dia em que se noticiou a posição de
Franzen de Lima, contrária a esse acordo com o governo
de Juscelino, o Estado de Minas"' afirmou: "Grupos se
digladiam dentro da UDN", "A bancada do partido só é
coesa no ataque". Afirmou ainda que cada deputado
udenista se julgava no direito de pensar e agir segundo
suas próprias conveniências, que ele confundia com as
do partido. Esses grupos existiam?

OSCAR CORRÊA - Não existiam. Como em todo parti-
do, acredito que houvesse alguns grupos na UDN. No
âmbito federal, houve "chapa-branca". No âmbito esta-
dual, não havia "chapa-branca". Acho que nunca existiu
uma unanimidade tão grande como a que houve na UDN
contra o Juscelino. Acredito, porém, que alguns achas-
sem que, se o Juscelino estava propondo acordo, era o
caso de ver o que ele propunha. Outros, como eu, acha-
vam que, na hora em que ele propusesse acordo, devia-
se bater logo nele para ele mudar de idéia. Não me lem-
bro do episódio. Agora, conveniência pessoal é besteira.
Se fizéssemos acordo com o Juscelino, todos nós sabía-
mos que não íamos lucrar eleitoralmente nenhum voto.
íamos perder voto. Já tínhamos de tal maneira criado den-
tro da UDN um clima antijuscelinista que, se voltásse-
mos atrás, o eleitorado continuaria contra.

HA - E o interior? Algumas concessões no interior, como
ambulatório, nomeação de delegado...

OSCAR CORRÊA - Acredito que isso não teria influen-
ciado. O eleitorado da UDN estava muito encanzinado
por nós. Por que saí da vida pública? Não tive como vol-
tar atrás. Eu não podia entrar para a Arena e ficar com o
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Benedito, o Israel, o Ovídio, o Alkmin. E não podia en-
trar para o MDB e ficar com o João Herculino 1 . Se ficas-
se, diriam: "Tem a palavra o Sr. Oscar Corrêa para falar
sobre o grande presidente Getúlio Vargas". O João
Herculino era um dos líderes do MDB mineiro, e do anti-
go PTB.

HA - Na ala dos seguidores de Getúlio...

OSCAR CORRÊA - Na ala getulista. O que estou di-
zendo é que o MDB, no dia do aniversário do Getúlio
Vargas, 19 de abril, ia me dar a palavra para eu falar sobre
o grande estadista que ele foi. O que eu ia fazer? E se eu
entrasse para a Arena, na hora da reunião no Hotel
Financial, onde se hospedava o Benedito Valadares, eu
iria sentar na cama com ele para a reunião? Não teria como
explicar isso ao povo mineiro. A única saída foi não conti-
nuar na vida pública. Não tive opção. Costumava dizer
que o Castelo Branco nos deu dois potes para beber. Ele
misturou água, mijo, leite, cerveja, uísque, vinho, cocô,
tudo, dividiu em dois copos e nos deu para beber. Eu não
podia beber nenhum dos dois. [risos]

SB - Qual era a tendência do jornal Estado de Minas nes-
sa época?

OSCAR CORRÊA - Era a de apoiar o governador. Na-
quela época o governador não o mantinha, mas sempre
lhe dava prestígio. O Pedro era muito ligado ao Estado de
Minas, que tinha interesse em valorizar o Pedro, pessoal-
mente. O Pedro, o Deodato, etc. No mais, ele ficava com
o governo que estava de plantão. A linha do governo era
a que lhe interessava.

SB - A oposição feita pela UI)N ao governo Clóvis Sal-
gado foi tão intensa e teve as mesmas características da
oposição feita ao governo jK?
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OSCAR CORRÊA - Não. Vou dar um depoimento aqui
que não dei ainda. Quando o Clóvis Salgado assumiu o
governo, pedi-lhe uma audiência. Meu irmão Mário Dias
Corrêa era assistente dele na cadeira de Ginecologia e
Obstetrícia. Sempre gostei do Clóvis, que era uma boa
figura e um bom médico. Ele era casado com a Da. Lia,
uma pessoa encantadora, muito boa cantora, excelente
soprano. Eu ia a todos os recitais dela. Na audiência, eu
lhe disse: "Dr. Clóvis, não venho ao Palácio desde que o
Mílton Campos saiu daqui. Vim para lhe dizer o seguinte:
ou o senhor denuncia a situação em que recebeu o Esta-
do, que não tem um quilômetro de estrada asfaltada, ao
contrário do que apregoou o seu antecessor, ou tudo o
que fizer vai passar por ser obra dele. Como seu admira-
dor e amigo, não vou atacar o senhor, mas quero lhe dizer
isso. Se o senhor não denunciar..." O primeiro quilôme-
tro dos 2 mil que o Juscelino prometeu foi o Clóvis quem
asfaltou. E claro que o Clóvis não atendeu ao meu conse-
lho. Ele era amigo fraternal do Juscelino, não denunciou
nada. Deu seguimento a algumas coisas do Juscelino, as-
faltando os primeiros quilômetros de estrada, o que pas-
sou a ser considerado obra do Juscelino. Mas não ataquei
o Clóvis. Achei que ele estava completando um tempo.
Não tinha motivo pessoal. Era um homem de bem, sério.
Apenas deixamos de ter um bom médico para termos um
governador inexpressivo. Foi uma pena. Ele abandonou
a medicina para servir ao Juscelino.

SB - E a UDN?

OSCAR CORRÊA -Tenho a impressão de que a UD\
deu pouca importância ao governo do Clóvis. Sabia que
ele não era senão alguém que estava cumprindo tempo.

SB - Voltando um pouco, vamos tratar da UDN no gover-
no Dutra...
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OSCAR CORRÊA - Ah, isso é assunto grave.

SB -_incluindo a aceitação, por udenistas, de pastas como
Relações Exteriores, ocupada por Raul Fernandes, Edu-
cação, por Clemente Mariani...

HA - Logo que ele assumiu, começou a negociar...

OSCAR CORRÊA - Procurou um grande acordo parti-
dário com o Mangabeira. Nesse tempo, eu era deputado
estadual e, como já disse, não participava dos grandes
conselhos da República. A verdade é que o Dutra procu-
rou a UDN querendo fazer um acordo geral, que incluía
o Palácio da Liberdade e a Presidência da República. O
grande problema era saber quem ficaria com o quê. Tan-
to a UDN quanto o PSD preferiam o Palácio da Liberda-
de à Presidência da República. Ou melhor: os dois!

SR - Essa questão é posterior, não? Seria na sucessão do
Dutra...

OSCAR CORRÊA - Ah, é.

SB - Mas a UDN tinha feito esse acordo interpartidário
no início do governo Dutra, ou seja, muito distante, a prin-
cípio, da sucessão, e seria uma garantia à governabilidade
do Dutra, etc...

OSCAR CORRÊA - Nesse acordo a parte da UDN foi
muito pequena, porque ela ganhou só os Ministérios das
Relações Exteriores e da Educação, prestando muito bom
serviço com dois grandes ministros. Isso apenas amainou
a questão, mas nunca houve oposição violenta da UDN
ao Dutra.
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HA - Quando a UDN, o PR e o PSD se reuniram, quais
foram as intenções e os objetivos de cada um nesse acor-
do interpartidário?

OSCAR CORRÊA - Nessa época eu ficava apenas cm
Minas e era principiante. A impressão que tenho é de
que nós tínhamos medo de o Dutra querer dar uma de
Getúlio e se tornar ditador. E tínhamos interesse em ga-
rantir que a conquista da liberdade, em 1945, com a que-
da do Getúlio, fosse assegurada. Acredito que o primeiro
interesse do acordo era manter o clima de democracia no
Brasil: assegurar que o Dutra, tendo esse apoio, não po-
deria partir para nenhuma aventura totalitária. Em segun-
do lugar, assegurar a governabilidade que pudesse dar ao
Brasil melhores condições de resolver os seus problemas,
que se tornaram muito graves com a queda do Getúlio.
Em virtude disso, o Dutra fez um governo de equilíbrio,
que permitiu, ao fim de seu mandato, que tivéssemos sal-
do na balança comercial.

SB - Qual a repercussão, na UDN mineira, da decisão de
Virgílio de Meio Franco de afastar-se do cargo de secre-
tário-geral do partido por discordar desse acordo?

OSCAR CORRÊA - O Virgílio era um grande articulador
político, muito melhor do que o Afonso, porque era mui-
to mais duro e esperto ao mesmo tempo. O Afonso era
mais homem de tribuna, não se preocupava com a mano-
bra pequena. Ele ficava só nos lineamentos gerais. O
Virgílio era mais acostumado à futrica mineira do que o
Afonso, porque este estava mais aqui no Rio e o Virgílio
ia mais a Barbacena. O Virgílio tinha grande prestígio
político em Minas Gerais, muito mais do que o Afonso,
que, para se eleger, toda a vida contou com o apoio do
Magalhães.

Àquela altura, o Virgílio tinha dado ao Getúlio urna con-
tribuição, na época da guerra, como liqüidante do Banco
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Alemão. Então, ele verificou que não adiantava nada: com
o Getúlio tinha de ser na bordoada. Quando veio o acor-
do, ele se posicionou contra, porque sabia que o Dutra
era a continuação do Getúlio. Ele tinha conhecido o Dutra
como ministro da Guerra do Getúlio.

já a turma "Mariani, Bahia, Nordeste" era sempre menos
intransigente quando se tratava de defesa de interesse
local. Se o nordestino verificar que pode levar para o Nor-
deste um benefício, ele, que sofre demais, abdica. Daí
vem o fisiologismo. O Nordeste é uma zona tão pobre,
tão sofrida, tão castigada que, quando um político nor-
destino percebe que, com o seu apoio ao governo, pode
levar algum benefício, acha que convém abrir mão.

HA - O presidente da UDN nesse período era Otávio
Mangabeira, da Bahia...

OSCAR CORRÊA - Ele indica o Nlariani.

HA - Logo depois ele foi candidato a governador da Bahia
e teve o apoio do PSD. O apoio a Otávio Mangabeira
também fez parte do acordo?

OSCAR CORRÊA - Não. Aí o apoio foi da UDN. A can-
didatura de Mangabeira foi conseqüência. Ele não faria
nunca um acordo de que fosse beneficiário. Ele pensou o
seguinte: o Raul Fernandes, que é uma grande figura e
um dos maiores internacionalistas brasileiros, pode dar
ao Dutra uma linha internacional de primeira categoria.
O Mariani, que é muito competente e foi um excelente
ministro da Educação, pode dar uma grande ajuda, não só
ao Brasil, como ao Nordeste, especialmente à Bahia.
Então, o acordo era bom para todo mundo, inclusive para
a [.JDN. Afinal de contas, desarmava um pouco os espíri-
tos, facilitava a governabilidade naquela hora difícil e
impedia que o Dutra, com a UDN no governo, partisse



para qualquer aventura cm que fosse influenciado pelos
getulistas, que estavam ainda predominando. Acredito que
tenha sido esse o espírito do acordo.

SB - Como repercutiu na UDN mineira a posição de
Virgílio de Meio Franco?

OSCAR CORRÊA - A UDN mineira sempre apoiou o
Virgílio, mas não destoou da direção nacional. Nós tínha-
mos a seguinte compreensão: a UDN nacional decidiu, a
UDN estadual acata, se a matéria é de competência fe-
deral. Como eu costumava dizer aos meus eleitores: "Aqui
no município, se vocês me indicarem um poste para ser pre-
feito, eu venho cá fazer campanha para o poste. No gover-
no estadual, se eu indicar a vocês um poste para ser gover-
nador, vocês têm que votar no poste. Como deputado fede-
ral, se eu indicar um poste para ser presidente da Repúbli-
ca, vocês votam no poste". Cada um na sua área.

HA - Ele saiu do cargo de secretário-geral da UDN naci-
onal e ocupou a presidência da seção mineira nesse perí-
odo. Uma combinação de Minas mesmo, prestigiando o
Virgílio...

OSCAR CORRÊA - Eu sei o seguinte: o Virgílio era urna
figura encantadora. Lembro-me da última conversa que
tive com ele no Grande Hotel, em Belo Horizonte. Fui
visitá-lo, ele estava com um robe de chambre, como se usa-
va. Eu já estava noivo e disse: "Dr. Virgílio, o senhor po-
dia ir a Itaúna no dia do meu casamento". Ele perguntou:
"Lá tem um bom hotel?" Falei: "Tem um excelente ho-
tel, que é a casa do presidente da UDN. E vou dizer mais
ainda: o irmão dele tem uma espécie de viveiro de pei-
xes (o Virgílio gostava muito de pescar). Vamos cevar es-
ses peixes no viveiro. Quando o senhor chegar, na hora
em que puser o anzol na água, vai haver uma briga entre
os peixes para engolir o seu anzol". Ele riu muito... Por
uma triste e dolorosa coincidência, ele foi assassinado no
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dia 29 de outubro, e eu me casei no dia 30. Assisti à missa
de sétimo dia dele, recém-casado, no Rio de Janeiro. O
Virgílio tinha grande prestígio na UDN mineira, e acredi-
to que muita gente ficou com ele. Mas, no momento em
que a UDN nacional aceitou o acordo, ninguém reagiu.
Não houve nenhum udenista estadual que dissesse não.
Porque, na discussão do diretório aqui, foram ponderados
todos os prós e os contras, e chegou-se à conclusão de
que a melhor solução era essa.

1-IA - Com esse acordo interpartidário, o governador da
Bahia, Otávio Mangabeira, foi muito favorecido com obras
feitas pelo governo federal no Estado, nos setores petro-
lífero, viário, energético, educacional. E Minas? O go-
vernador Mílton Campos também foi favorecido em vir-
tude desse acordo com o presidente Dutra?

OSCAR CORRA - Não me lembro de ter havido qual-
quer tipo de compensação. Não me lembro do tratamen-
to que foi dado a Minas. A verdade é que Minas sempre
se manteve muito independente do governo Dutra. Nós
não tínhamos confiança nele, estávamos com um pé atrás
em relação a ele. Por isso é que, quando o Dutra chamou
o Mílton aqui, este mandou um recado para ele, o qual
dizia mais ou menos o seguinte: "A distância de Belo
Horizonte ao Rio é a mesma que a do Rio a Belo Hori-
zonte". Isso não consta na história, mas o Mílton não quis
vir até aqui. Acho que ele só veio uma vez ao Rio de
.Janeiro falar com o Dutra. Tínhamos certa idiossincrasia,
vamos dizer assim, receio do Dutra, pelo passado.

ÓCAPÍT[L()

SB - Vamos tratar agora da sucessão de Mílton Campos,
do processo sucessório de 1950. O senhor poderia deta-
lhar a disputa que se estabeleceu entre Pedro Aleixo e
Magalhães Pinto na escolha do candidato?
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OSCAR CORRÊA - Essa luta começou no momento da
formação do governo. Quando o Pedro Aleixo foi nomea-
do secretário do Interior e o Magalhães, secretário das
Finanças, estabeleceram-se dois pólos de convergência.
O Pedro tinha tradição, na época era o mais forte. O Ma-
galhães, como secretário das Finanças, começou a se for-
talecer, adquirindo experiência e sabedoria política. O
Pedro era responsável pela parte política, que era a que
dava mais choque. O Magalhães não tinha nenhuma res-
ponsabilidade nessa área: nomeava de acordo com indi-
cações técnicas ou dos companheiros, enquanto o Pedro
ficava entre a indicação dos companheiros e as circula-
res, e era obrigado a atuar em defesa de interesses libe-
rais e democráticos. Isso criou, de certa maneira, um cli-
ma menos favorável ao Pedro, sobre quem desemboca-
vam todas as disputas políticas, enquanto o Magalhães se
engrossava com o favorecimento dos interesses ligados à
Secretaria das Finanças, com a nomeação de coletor e
escrivão, que é uma das coisas mais importantes no inte-
rior. Como ele nomeava o coletor e o escrivão? Quando o
cargo era de competência técnica, tudo bem. Quando flO
era, ele promovia o escrivio, que era indicado P'1°
diretório local.

O Magalhães, com isso, foi crescendo e, quando chegou
a hora da disputa, ele já tinha, dentro da UDN, força sufi-
ciente para contrapor-se ao Pedro, o que levou à impossi-
bilidade de uma das duas candidaturas. O próprio Pedro e
alguns elementos a ele ligados estavam intransigentemen-
te contra o Magalhães, pois achavam que ele estava agin-
do fisiologicamente, enquanto as pessoas da ala do Ma-
galhães achavam que o Pedro estava agindo
antipartidariamente, atendendo a interesses exclusiva-
mente doutrinários, em desfavor do partido, no que eram
acompanhados por muita gente a quem o Pedro não tinha
atendido. Então, nessa hora surgiu a candidatura do
Giannetti. Pelo fato de o Giannetti ser amigo do Getúlio,
dizia-se que o PTB, a mando do Getúlio, o apoiaria na
disputa pelo governo do Estado. Então, ficaram postas as
três candidaturas, sujeitas a provocarem um racha.
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SB - Mesmo a do Giannetti?

OSCAR CORRÊA - Mesmo a do Giannetti. Nem o pes-
soal do Pedro nem o do Magalhães queriam a candidatu-
ra do Giannetti. Achavam que ele não tinha prestígio, nem
receberia o apoio do pessoal do Getúlio. O Giannetti não
era representativo da UDN. Ele era um técnico, um en-
genheiro, muito bom sujeito, muito competente, mas com
penetração apenas em Belo Horizonte. Era um grande
industrial, criativo, uma das melhores figuras, mas não ti-
nha penetração política. Então, achavam que o Giannetti
não resolvia o problema. Tinha que ser o Pedro ou o
Magalhães. Não podendo ser um deles, um outro nome
de penetração era o Gabriel, e lançou-se o Gabriel. Foi
quando surgiu o Juscelino do outro lado, e aí embananou
tudo.

SB - O Professor Otávio Dulci, em seu livro "A UDN e o
Anti-populismo no Brasil"...

OSCAR CORRÊA - Eu estou querendo reunir todos
esses livros contra a UDN. Eu já li o da Maria Vitória
Benevides, que não deveria ter escrito sobre a UDN de-
pois de escrever a favor do Juscelino. Como é o livro? O
que o Otávio Dulci diz? Parece que ele é parente do Míl-
ton, não?

SB - Ele é sobrinho de Mílton Campos...

OSCAR CORRÊA - O (jUC não quer dizer nada.

SB - Ele fala que existia um dilema permanente na UDN
entre uma estratégia de conciliação, inspirada na política
clientelista, e uma estratégia de competição, fundamen-
tada em orientações mais ideológicas°...
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OSCAR CORRÊA - O mal desses sociólogos, desses ci-
entistas políticos, é que eles têm a mania de querer
ideologizar e caracterizar sistemicamente (vamos usar uma
linguagem bonita) aquilo que acontece, por exemplo, na
disputa política. O que acontece é o seguinte: às vezes
não há nem o interesse ideológico nem o interesse
clientelista. Vamos considerar um primeiro turno e um
segundo turno de uma eleição. O que acontece no se-
gundo turno em uma disputa municipal? O Joaquim ficou
com o Manuel, o Pedro fica com o Antônio; não quer sa-
ber se o Antônio é bom ou se é ruim. As vezes, um parti-
do fica com o governo porque tem o seu apoio, acha que
o governo lhe é mais favorável, independentemente de
pleitear qualquer coisa. E outro fica contra porque consi-
dera que isso é bom para o futuro do partido, indepen-
dentemente de pedidos. Acho bonitas essas caracteriza-
ções: clientclismo, não sei o quê...

SB - Mas existia uma ala da UDN mais dada à concilia-
ção e outra mais competitiva. Isso é claro...

OSCAR CORRÊA - Mas isso não é só na UDN, é em
todo partido. Havia a ala do Pedro Aleixo, que era, va-
mos dizer assim, mais ideológica, mais voltada para a de-
fesa da liberdade política, dos valores e princípios mo-
rais; e uma outra mais voltada para os interesses e valores
políticos.

- Essa seria a ala do Magalhãcs?

OSCAR CORRÊA - Do Magalhães. Era o caso de dizer
assim: "Nós vamos brigar pela UDN, vamos ficar brigan-
do durante 20 anos e não chegaremos ao governo nunca,
se nós fizermos isso". Um dizia: "Quero brigar durante
20 anos e não chegar ao governo". Outro dizia: "Mas, se
fizermos isso, vamos brigar só cinco anos e vamos chegar
ao governo. Mas nós temos que fazer essa concessão. E
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um problema sobre o qual é preciso ponderar. Essa con-
cessão desnatura a UDN, a minha filiação aos princípios
morais? Não. Então, faço a concessão. E, daqui a cinco
anos, posso chegar ao governo".

O Magalhães nunca propôs nenhuma concessão que
desnaturasse a UDN. Na medida em que ele era mais
conciliador que o Pedro, era mais capaz de arregimentar
forças de outros lados. Acredito que foi por isso que ele
acabou tendo mais prestígio na UDN. O Pedro talvez es-
tivesse um pouco em queda, e o Magalhães, em ascen-
são. Houve um momento em que o Pedro tinha 100% da
UDN, mas quando chegou a hora da eleição talvez ele
tivesse 60%, e o Magalhães, 40%. No início do governo
Mílton Campos, o Pedro devia ter 90%. Ao fim do gover-
no Mílton, quando houve a disputa, o Pedro devia ter 50%
a 60%, e o Magalhães, 40% a 50%. Depois o Magalhães
passou a ter 60% a 70%.

HA - O senhor atribui a estratégia dos dois à atuação que
tiveram cm suas respectivas secretarias?

OSCAR CORRÊA - Exatamente, porque o Magalhcs,
pela própria pasta que ocupava, pôde atender mais ao in-
teresse político-eleitoral do partido. Ele tinha coletor,
escrivão e agente fiscal para nomear. O Pedro só tinha
delegado de polícia e não podia nomear para bater, por-
que era contra sua própria ordem. Então, ele ficou em
inferioridade.

HA - Era visível a estratégia dos dois quanto a suas pre-
tensões?

OSCAR CORRÊA - Não. Era visível no sentido de que
nós todos sabíamos que o Magalhães e o Pedro eram can-
didatos ao governo.
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SB - O senhor falou que o quadro era composto por Ma-
galhães Pinto, Pedro Aleixo e Giannetti. Depois entra
Gabriel Passos...

OSCAR CORRÊA - O Gabriel era um grande deputado,
que tinha bom nome e muito boa penetração na UDN,
gozando de prestígio relativo nas duas alas. Foi isso: um
desempate. Foi o terceiro que surgiu, com mais chance.
O terceiro, porque eu ponho o Giannetti à parte. Ele não
vingou. Se o Giannetti pudesse ter sido um elemento de
conciliação, teria sido ele o candidato, mas ele não ser-
via, porque não tinha penetração no interior, ao contrário
do Gabriel.

SB - Qual foi o clima da convenção que escolheu Gabriel
Passos?

OSCAR CORRÊA - Frio, frio, frio.

HA - O senhor acha que foi o melhor candidato para a
UDN?

OSCAR CORRÊA - Eu acho que, na época, foi. O
Gabriel era um excelente candidato. Nunca pensamos que
o Juscelino fosse candidato para bater o Gabriel. O Jus-
celino tinha sido um mau prefeito e um péssimo deputa-
do federal. Nunca ocupou a tribuna da Câmara para fazer
um discurso. Enquanto o Gabriel era um homem de posi-
ções, de tradição, tinha sido procurador-geral da Repúbli-
ca e era um deputado de boa formação, tendo feito bons
discursos. O Juscelino era absolutamente desconhecido
em Minas e na Câmara Federal.

SB - A que o senhor atribui a derrota do Gabriel Passos?

OSCAR CORRÊA - Exatamente ao fato de não ter ha-
vido, por parte da UDN, interesse na campanha.
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HA - O senhor falou que ele ficou sozinho...

OSCAR CORRÊA - Ficou sozinho. Uma vez, quando
estávamos em Bonfim, tive que telefonar diretamente
para o Mílton Campos e dizer: "Dr. Mílton, não é possí-
vel, estou em Bonfim, e não nomeiam o delegado que
pedimos há três meses. E é véspera da eleição. Será que
o Gabriel Passos não tem direito... a UDN não tem direi-
to a um delegado de Bonfim, porque está apoiando o
Gabriel?" "Não, Oscar, não é isso. Vou falar com o Pedro".
Não havia, pois, interesse em apoiar o Gabriel. Ele foi
abandonado à própria sorte, como aconteceu depois com
o Bilac. A UDN sozinha não elegia ninguém. Ela tinha, já
disse, entre 350 e 400 mil votos. Vamos admitir que, cres-
cendo o eleitorado, esse número subisse um pouco. Ain-
da assim, a UDN não elegeria seu candidato a governa-
dor. Só conseguíamos eleger alguém na medida em que
desequilibrávamos o PSD, com apoio do PR, do PTB, de
uma ala do PSD, etc. Como não houve esse desequilíbrio,
o Juscelino ganhou. Ele tinha o apoio do PSD, do PR e
do P113, se no me engano.

HA - Mesmo a UDN tendo o governo do Estado nas
mãos...

OSCAR CORRÊA - Mas isso não contava. O governo
do Estado, com o Mílton e o Pedro Aleixo, que eram mais
da lei do que dos homens, não incentivava a campanha.
O governo do Estado não colocou nada. Não estou di-
zendo que cheguei a reclamar do Mílton, diretamente,
porque eles não nomeavam um delegado, o que era di-
reito nosso?

SB - Em determinado momento, falou-se da intenção de
Vargas de apoiar a candidatura de Gabriel Passos. De-
pois, quando foi a Minas, ele optou por abrir a questão...
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OSCAR CORRÊA - E vou dizer: se o Getúlio apóia o
Gabriel, teria sido pior ainda. Uma parte do PTB ia votar
nele, e uma parte da UDN ia votar contra. Não que eu
não quisesse o apoio do Getúlio, mas eu sabia que esse
apoio ia ser exatamente o argumento de que alguns se
valeriam para dizer: "Não dissemos que o Gabriel era do
Getúlio, que ele servia ao Getúlio?" Então, foi muito bom
o Getúlio não ter apoiado. Acho que o seu apoio não so-
maria nada. Se o Gabriel teve, digamos, 400 mil votos,
ele teria 390 ou 380 mil.

HA - Mas o senhor falou que em Minas era importante o
apoio do PTB, do PR...

OSCAR CORRÊA - O apoio seria importante para um
candidato que não tivesse a marca do Gabriel. Uma das
acusações que lhe faziam era ele ter sido procurador do
Getúlio, o que não era verdade. O Getúlio era capaz de,
torcendo contra o Gabriel, mandar apoiá-lo. Ele sabia que
o seu apoio tirava voto. Política é um negócio de doido.
O pessoal da UDN diria que o Gabriel não era udenista
leal e não votaria nele, como o PTB também não votaria.

SB - Por que essa mudança de posição de Getúlio? Por
que ele decidiu abrir a questão em Minas e não apoiar
ninguém?

OSCAR CORRÊA - Talvez por não haver conveniência
para ele. Acredito que ele deve ter examinado o assunto
e verificou que o apoio não acrescentava nada.

SB - A divisão da UDN mineira entre Magalhães Pinto e
Pedro Aleixo persistiu, não? Em 1958, a imprensa ainda
fala da incompatibilidade entre os dois líderes...
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OSCAR CORRÊA - As duas alas persistiram enquanto
existiu a UDN. E verdade que, no fim, a ala do Maga-
lhães suplantou, em muito, a do Pedro.

SB - A vinculação dos deputados a uma ou a outra des-
sas correntes trazia alguma implicação no exercício do
mandato?

OSCAR CORRÊA - Não. Se dissessem: "Amanhã vai
haver uma candidatura a governador do Estado. Você vota
no Magalhães ou no Pedro?", o sujeito votava em um ou
outro, mas o trabalho legislativo não sofria nenhuma alte-
ração. Nós sabíamos, por exemplo, que o Fabrício não
tolerava o Magalhães, o que não o impedia de votar to-
das as medidas que a UDN propusesse num governo do
\ilagalhães. E uma hipótese.

SB - Ele no foi deputado nessa época...

OSCAR CORRÊA - Pois é, mas se o Magalhães fosse o
governador e a UDN propusesse uma determinada me-
dida, ele votava a favor da medida, porque era da UDN.
Não havia incompatibilidade. Havia preferência. E um
direito.

SB - O senhor poderia falar sobre as principais figuras
que apoiavam um e outro?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que, na bancada,
o Dnar Mendes era mais Magalhães; Fabrício era Pedro;
Rondon e Guilherme eram mais Pedro; acho que o Taveira
era mais ou menos os dois. Deixa-me ver quem mais...
Carlos Horta Pereira era Pedro: Edgar era Pedro.

SB - Parece, então, que a maioria da bancada da UDN na
Assembléia estava com Pedro Aleixo...
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OSCAR CORRÊA - Acredito que sim. O Magalhães foi
crescendo depois. A ponto de ganhar a convenção e ser
governador. Nessa convenção o pessoal do Pedro não fi-
cou satisfeito.

SB - A liderança de Carlos Licerda influenciou a banca-
da da UDN na Assembléia?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que, naquela épo-
ca, o Carlos era como qualquer um de nós. Tenho retrato
dele aqui. Nós tiramos retrato em 1945, ou 46, no Lido.
Estamos atrás: Simão da Cunha, Carlos Lacerda e eu.
Tudo era a mesma coisa. Ele era um jornalista que estava
na linha da UDN, como eu era um deputado jovem do
partido. Nessa época, ele não tinha influência.

SB - Num dos mandatos do senhor, ele já tinha alguma
repercussão nacional...

OSCAR CORRÊA - A princípio, mais como jornalista.
Foi quando ele se elegeu deputado federal que vim para
cá, em 1955, também como deputado federal. Ele foi lí -
der, e eu, seu vice-líder.

SB - Nesse período em que o senhor era vice-líder, ele
teve atuação no jornalismo através da Tribuna da Impren-
sa. O senhor se identificou com a linha política de Carlos
Lacerda?

OSCAR CORRÊA - Aí já estamos adiantando muito. Aí
já éramos deputados federais. E vim para cá exatamente
pelo combate ao Juscelino. O que aconteceu foi o se-
guinte: eu combatia o Juscelino em Minas. Quando ele
se elegeu presidente da República, imediatamente me
projetou no âmbito federal. Se o Juscelino está eleito pre-
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sidente, vem de Minas Gerais um sujeito que o está com-
batendo e que conhece as falcatruas dele. Desculpem-
me usar a palavra. Mas é isso. Fui convidado pelo Amaral
Neto a fazer uma conferência sobre o Juscelino no Clube
da Lanterna. Fiz uma conferência de uma hora e tanto a
duas horas. Imaginem, eu estava com 34 anos e sabia
aquilo tudo, os números todos de cor, de modo que foi
um negócio de arrasar quarteirão. A Tribuna da Imprensa
publicou quase na íntegra a minha conferência. E fui sau-
dado pelo Carlos Lacerda em discurso: "E a melhor coisa
que Minas fez ao Brasil nesses últimos anos: mandar para
cá o Oscar Corrêa". Portanto, cheguei aqui com a bênção
do Carlos, que estava acabando de se eleger deputado
federal. Aí então é que entrei logo como vice-líder.

SB - Ainda com relação à sucessão de Mílton Campos,
quais as razões que levaram o PR a abandonar a UDN e
apoiar JK, candidato pessedista ao governo do Estado?

OSCAR CORRÊA - Ele viu que a UDN não tinha
chance.

SB -. O apoio do PR não aumentaria a chance da UDN?

OSCAR CORRÊA - Mesmo assim não dava. O PR era
muito fraco. Acho que, naquela época, a UDNe o PR
juntos não conseguiriam eleger um governador. E só ve-
rificar os resultados. Acredito que a UDN teve de 300 a
400 mil votos. O PSD deve ter tido o dobro. Porque era o
PSD, o PTB e o PR. Se você tivesse apoio do PR, que
devia ter cento e poucos mil votos, a UDN chegaria a
uns 500 mil, no máximo. Não dava para virar.

Sl3 - Mas em 1947 o PR apoiou Mílton Campos, e o se-
nhor disse que ele era um candidato que não tinha chance
de ganhar...
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OSCAR CORRÊA - Não tinha chance, mas era muito
bom candidato, tinha um halo de pureza. O PR tinha aca-
bado de ser nosso. O PR só virou PR, um partido inde-
pendente, por causa do Artur Bernardes. Você sabe da
história perfeitamente. Foi criada a União Democrática
Nacional com a participação do PR, depois o Bernardes
achou que, sendo o PR um partido mais antigo, não podia
ficar subordinado a uma união de forças. Então o PR, que
era nosso coligado, que era um dos nossos, voltou porque
achou que estava mais ligado a nós. Aí houve, de certa
maneira, uma imposição também da criação.

SB - Nessa primeira vez...

OSCAR CORRÊA - Nessa primeira vez; depois, não.
Na segunda, ele fez uma ponderação pragmática. O
Gabriel está sozinho com a UDN. Não tem PRP, não tem
PTB. O governo do Estado é o Mílton. Todo mundo sa-
bia que o Mílton não ia tirar nenhum tostão do cofre para
eleger nem o pai nem a mãe dele.

HA - E a popularidade do governo \Iílton?

OSCAR CORRÊA - A popularidade estava média. O \lfl-
ton não fez favores para angariar popularidade. Não ha-
via necessidade de pesquisa para todo mundo saber que
ele não dava nada a quem não tivesse direito. Se tem
direito, não faz favor. Tanto faz o Mílton estar a favor
como contra. Se tenho direito, o Mílton me dá. Se não
tenho, não me dá. Se eu tenho direito e voto contra o
Mílton, ele me dá do mesmo jeito. Se não tenho direito e
voto contra o Mílton, ele não me dá do mesmo jeito.

HA - A divisão entre Pedro Aleixo e Magalhães também
chegou a influenciar?

276



OSCAR CORRÊA - Acredito que isso possa ter influído
desfavoravelmente. O sujeito via que, além do mais, a
UDN estava rachada. Então o PR ponderou o seguin-
te: a UDN não vai marchar com entusiasmo. Já nem
digo unida,

FIA - O senhor acha que algum membro da UDN prefe-
ria entregar a eleição à oposição a apoiar com entusias-
mo o candidato dela, Gabriel Passos?

OSCAR CORRÊA - Não, não. Os udenistas achavam
que ainda podiam ganhar as eleições, mesmo sem empe-
nho. Achavam que, pelo fato de o Mílton ter ganho, ou-
tras forças poderiam vir a apoiar. O Fabrício, por exem -
plo, votou no Gabriel. Mas vamos pensar no sujeito que
não votou no Gabriel e era da UDN. Se ele verificasse
que, com o seu voto, o Gabriel ganhava, você não tenha
dúvida de que ele votava no Gabriel. Agora, no mo-
mento em que ele verificou que o Gabriel não ia ga-
nhar com o seu voto, ele ficou bambo. Ninguém apoiou
o Juscelino.

SB - O senhor falou que o PR era um partido pragmático.
Diz-se também que o PR era uru partido que cobrava mui-
to caro, no sentido de exigências políticas, o apoio que
dava...

OSCAR CORRÊA - Mas isso significa ser pragmático.
No momento em que o PR verificava que, com o apoio
dele, o sujeito tinha ganhado, tinha o direito de cobrar.
Acho isso perfeitamente razoável. Não acho que seja
clientelismo. Haveria clientelismo se ele cobrasse a no-
meação de gente que não tem condição de ocupar o car-
go. Se o PR, por exemplo, elege o Mílton e nomeia se-
cretário de Educação Abgar Renault 200 , tudo bem. No-
meou um sujeito que pode ser secretário e até ministro
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da Educação, porque é uma grande figura. Seria
clientelismo se o PR impusesse como secretário da Edu-
cação o José Pereira dos Anzóis Carapuça, porque é um
coronel do interior que deu 50 mil votos.

SB - Nessa eleição, em algum momento Bernardes teve
a intenção de se candidatar ao governo de Nlinas com o
apoio da UDN?

OSCAR CORRÊA - Teria sido uma boa coisa.

SB - E por que isso não se concretizou?

OSCAR CORRÊA - Teria perdido para o Juscelino por
um escore muito maior do que o Gabriel. /nisosJ

SB - A UDN não daria apoio a um candidato perrista?

OSCAR CORRÊ\ - Acho difícil.

513 - Neta a Bernardes?

OSCAR CORRÊA - Nem a Bernardes.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Porque é muito difícil você conse-
guir que um partido no governo abra mão do direito de
indicar o sucessor.

SB - Vamos tratar agora das eleições de 1955. Depois de
longas negociações, o PSD lançou Bias Fortes como
candidato à sucessão de JK, com o apoio do PR, que mdi-
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cana o candidato a vice-governador. Também o PTB
apoiou a candidatura de Bias Fortes e lançou José
Raimundo 201 como candidato a vice. Paralelamente, a
UDN articulou um acordo com o PTB para lançar Lúcio
Bittencourt 202 como candidato ao governo do Estado. A
partir de determinado momento, a UDN decidiu-se por
candidato próprio e tentou unificar a oposição a Bias For-
tes, procurando atrair o PR e dissidentes do PTB, lidera-
dos por Lúcio Bittencourt. O senhor poderia fazer uma
análise das articulações da UDN enquanto pretendia apoi-
ar o candidato petebista e de sua mudança de postura,
decidindo-se por candidato próprio?

OSCAR CORRÊA - Foi quando o Bilac foi lançado nos-
so candidato. Dentro da UDN, houve sempre reação quan-
do se falava em abrir mão do Palácio da Liberdade. A
TDN considerava o Palácio da Liberdade mais impor-
tante do que o Palácio do Catete. Não só a UDN, o PSD
também.

SB - Isso é uma constante, não?

OSCAR CORRÊA - É, em Minas Gerais. É engraçado.
Nós, que não somos bairristas, pelo menos aparentemen-
te, somos bairristas municipais. Quer dizer, cada um de
nós considera o seu burgo municipal como o mais impor-
tante do mundo. E o meu caso. Acho que Itaúna é a cida-
de mais importante do mundo. Aliás, é. [risos] O grande
problema na eleição do Juscelino, para a UDN, foi preci-
samente porque se cuidava de escolher entre o Palácio
da Liberdade e a Presidência da República. Todos queri-
am os dois. Nenhum abria mão do Palácio da Liberdade.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - É porque o Palácio da Liberdade
está mais próximo. O político pensa o seguinte: tendo o
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Palácio da Liberdade na minha mão, dentro de Minas nin-
guém me faz mal. Se eu tiver a Presidência da República,
ela não vai impedir que eles me comam aqui dentro de
Minas Gerais. E a história daquele grande político minei-
ro. Não sei se foi o Francisco Sá 203 ... Ele disse o seguin-
te: "Prefiro cair com Minas a cair em Minas". Essa é uma
frase célebre, que todo mundo repete. Então, nenhum
de nós queria cair em Minas. Você preferia cair com Mi-
nas, nobremente, defendendo suas causas.

Um fato importante foi a estima pessoal, o colcguismo e
o companheirismo que existiam entre o Lúcio Bittencourt
e o Bilac Pinto. Eles eram amigos fraternais. Eram, inclu-
sive, os dois redatores da Revista Forense. Acho que o Bilac
era o dono, e o Lúcio Bittencourt, o outro grande redator
da revista, O Lúcio era um excelente jurista, muito bom
sujeito. Quando se falou em candidatura, ele surgiu como
possível candidato, que poderia vir a ser apoiado pela
UDN. Era um homem de idoneidade moral, competen-
te, de pensamento aberto, e seguia a linha da UDN. Es-
tava no PTB por motivos muito mais eleitorais do que
propriamente ideológicos. Mas a UDN nunca poderia
admitir que um partido que ela considerava menor aca-
basse tendo a parte do leão na divisão dos cargos. Então,
o fato de se falar em apoiar Lúcio Bittencourt não passou
de balão de ensaio para forçar o PTB a apoiar o Bilac.
Esse é o meu pensamento. A verdade é a seguinte: quan-
do o PSD, o PTB e o PR se uniram e a nossa derrota era
inapelável, a UDN ficou sozinha e, de certa maneira, desa-
nimada. Houve dificuldade na campanha do Bilac, que não
foi uma grande campanha da ITDN, pelo contrário.

SB - Por que Bilac Pinto como candidato da UD\?

OSCAR CORRÊA - Porque continuava a disputa. Como
era para perder...

SB - Continuava a disputa entre Magalhães Pinto e Pedro
Aleixo?
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OSCAR CORRÊA - Entre Magalhães e Pedro Aleixo.
As duas alas continuavam a disputar, e a disputa não inte-
ressava nem ao Pedro nem ao Magalhães. A disputa, a
essa altura, era com o Bias, quando ele já tinha o apoio do
PR e do PTB. Nenhum dos dois queria ir para o sacrifí-
cio. Então, nessa hora, procurou-se alguém que pudesse
se sacrificar. O Bilac sabia que ia perder, mas achava, como
todos nós, que a UDN não podia deixar de ter candidato,
para sustentar as legendas estadual e federal. Por causa
disso, o Bilac aceitou ser candidato, mas só recebeu o
apoio formal dos companheiros. Muito pouca gente saiu
com ele fazendo campanha. Digo isso com autoridade
porque acompanhei o Bilac no Estado inteirinho. Aonde
ele ia, eu o levava de caminhonete. As vezes eu viajava
de avião com ele. Outras vezes ele ia de avião, e eu, de
caminhonete. O pessoal não lhe deu o apoio que ele
merecia.

SB - O senhor podia traçar um perfil de Bilac Pinto?

OSCAR CORRÊA - Na minha opinião, os dois homens
públicos mais preparados da República para a atividade
pública eram o Aliomar Baleeiro e o Bilac Pinto. Tinham
um excelente conhecimento de Direito Privado (que a
gente chama de Direito Comum), Direito Público, Direi-
to Constitucional, Direito Tributário, Direito Administra-
tivo e Política. Eram homens competentes, sérios, estu-
diosos, professores por concurso, ou seja, gente que ti-
nha gabarito para exercer qualquer função pública com
competência. E claro que conheci outros homens da me-
lhor categoria neste país: o Mílton Campos, Raul Pila (que
é um injustiçado), Pedro Aleixo, Prado Kelly, Otávio
Mangabeira. Mas acho que o Bilac e o Baleeiro eram os
mais preparados para a atividade pública, porque eram
professores das áreas mais vinculadas à administração
pública. O Bilac tinha todos os títulos. Dizia-se que ele, o
Baleeiro, o Adauto, o Virgílio e o Afonso eram... "meti-
dos a bestas", ensimesmados. Não, não é isso. Era o fel-
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tio deles. O Bilac não se abria. Uma das poucas pessoas
que o chamavam de você, o obrigavam a rir e lhe conta-
vam piada era eu. Naquela época, eu tinha 30 anos, era
professor catedrático também e, então, falava com ele de
igual para igual.

Era engraçado. Quando eles tinham um problema qual-
quer a resolver entre si, tratavam-se fraternalmente, mas
formalmente. Ninguém invadia a privacidade de ninguém.
Por exemplo, quando o Baleeiro tinha qualquer coisinha
para falar com o Bilac que ele achava que não devia di-
zer, eu falava: "Deixa comigo! O, Bilac, que negócio é
esse com o Baleeiro?" O mesmo acontecia se o Baleeiro
tinha alguma coisa a dizer ao Adauto. Eu era uma espécie
de menino, que tinha o direito de falar o que queria. Eles
ficavam agradecidos e não ficavam com raiva. Eu dizia:
"Você não acha ruim não, porque você é muito besta
mesmo, mas eu não tenho medo de você, não preciso de
você..." O meu tratamento era muito informal. A nossa
diferença de idade me autorizava certas imprudências que
outro não podia ter. Como hoje: a minha diferença dc
idade me autoriza certas imprudências que quem é mais
jovem não pode ter. frisos!

HA - Essa posição do Bilac linto era uma posição cívica?

OSCAR CORRÊA - Ah, era cívica. Ele entrou nisso s'-
bendo que não tinha 0,001% de chance de ser eleito. Todo
mundo na UDN sabia. E é exatamente por isso que i
campanha dele foi fraca, muito fraca, a não ser em alguns
redutos em que ele tinha prestígio pessoal. Eu o levei ao
Norte de Minas para conhecer o Coronel Zimbu.

SB - O senhor falou que tinha um episódio sobre ele

OSCAR CORRÊA— Fui a Almenara ver o Coronel Zimbu,
que nesse tempo já era meu amigo. O Bilac queria
conhecê-lo, e o Coronel Zimbu foi visitá-lo na pensão.
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Sentamo-nos e começamos a conversar. O Bilac era um
homem inteligente, mas não era de contar piada. E eu,
toda a vida, fui aberto. Então, comecei a conversar com o
Coronel Zimbu como se fosse irmão dele. Tinha fama de
ser um homem de bom gosto para mulheres. Tinha uma
família muito bem constituída, mas eu era irreverente.
Eu disse: "Coronel, o senhor conhece aquela história do
compadre que ia levando o carro de boi para a cidade e
veio a comadre com o Joãozinho, que era seu afilhado?"
Ele falou: "Não conheço não, deputado". "Pois é. En-
tão, o compadre encontrou com a comadre e o Joãozinho,
que iam à cidade, e falou: 'O, comadre, vancê vai pra
cidade, num vai? Então, pode mandar o Joãozinho embo-
ra, que vancê vai comigo'. E subiram os dois no carro de
boi, que foi andando. Quando o carro de boi entrou numa
cava mais apertada, o compadre foi para o cabeçalho do
carro e gritou: 'Entra, Canadá! Fasta, Torpedo! Quero
cantá a comadre, mas tou com medo'. E a comadre, que
não era desse mundo, respondeu no mesmo tom: 'Com-
padre, deixa eu carreá um tiquinho?' 'Pode'. Aí, a coma-
dre foi para o cabeçalho do carro e gritou: 'Entra, Torpe-
do! Fasta, Canadá! Pode cantá que a comadre dá'." [ri-
sos] Aí o Coronel Zimbu já estava às gargalhadas. Então
eu completei a piada: "Aí, coronel, no sertão do Salto da
Divisa (que é a terra dele), houve aquele grito: 'Ué!' (ué
é para parar o carro)". O coronel achou tanta graça nisso
que deu uns votos para o Bilac e me pediu para escrever
num papel os versinhos.

Agora, o que se dizia é que o PR apoiou o Bias certo de
que ele ia morrer. O Bias, muito espertamente, chegava
aos comícios e ficava assentado, falava assentado e, de
vez em quando, dava uma tossidinha. [risos] Foi indica-
do para vice o Artur Bernardes Filho, o Arturzinho, certo
de que ia assumir o governo em pouco tempo. Aí contam
uma história. Foi uma maldade. Deve ter sido um
pessedista qualquer (essa maldade é típica do PSD, não é
da UDN). Dizem que perguntaram: "Mas, e o Bias? Que
diabo, era para ele morrer e não morreu!" Vira um
pessedista: "Também pudera, ele chegou ao Palácio da
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Liberdade e entrou em repouso absoluto..." [risos] O
Bilac deve ter tido 360 mil votos, por aí. Era o eleitor da
UDN que votava no candidato da UDN, fosse ele \lanu-
eI, Joaquim, Antônio, Pedro, um pau, um poste...

SB - Lançada a candidatura de Bilac Pinto, os políticos
da UDN não se sentiam comprometidos?

OSCAR CORRÊA - Não. Sentiam-se comprometidos no
seguinte: faziam a campanha do Bilac, naturalmente, mas
não saíam. Não estou aqui para falar a favor da UDN nem
contra. Mesmo na campanha do Magalhães, a princípio
foi um custo mobilizar alguns sujeitos. Havia colegas de
campanha que cobravam do comitê (eu era o chefe da
campanha) o sanduíche que pagavam na estrada. O sujei-
to achava que o Magalhães ia perder e ele não ia se sacri-
ficar. No momento em que o Magalhães começou a cres-
cer e no dia cru que ele ganhou, então a casa dele, em
cinco minutos, encheu.

SB - O PR tinha elegido Mílton Campos, junto com a
UDN, e optou pelo PSD. A que o senhor atribui esse
afastamento, quase definitivo, do PR da UDN?

OSCAR CORRÊA - O PR teve, toda a vida, um sentido
de poder muito mais possessivo do que a UDN. O PR s6
admitia o poder exercido com toda a força, vamos dizer,
até a última gota. A UDN, durante o tempo em que este-
ve no governo, não deu aos seus correligionários, em ne-
nhum momento, a sensação do poder exercido até a últi-
ma gota. Pelo contrário. Foi um poder brando, que admi-
tia contestação, que não admitia violência, que queria
manter a liberdade, coisas que no sentido da Tarasca nïo
eram possíveis. Para o PR, não. Se é do PR, é o melhor
sujeito do mundo, tem todas as qualidades. Não é do PR,
não presta, tem todos os defeitos e deve ser tratado no
r'-' Além do mais, a UDN, aqui entre nós, era pouco
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maleável para fazer política. O PSD era muito mais ca-
paz, politicamente, do que nós. Os nossos chefes eram
menos espertos, menos matreiros...

HA - O senhor está falando de quem? Mílton Campos,
Pedro Aleixo, Magalhães Pinto...

OSCAR CORRÊA - Todos. A cúpula da UDN, a UDN
em geral.

SB - Magalhães Pinto não seria uma exceção?

OSCAR CORRÊA - O Magalhães, nessa época, não ti-
nha ainda a força que teve depois. Tinha saído de um
banco, expulso por ter assinado o Manifesto dos Minei-
ros, em 1943, estava fazendo a vida dele. O grande pres-
tígio na UDN ainda era do Pedro e do Mílton. Aliás, eu
costumava dizer que o Mílton tinha muito menos prestí-
gio do que o Pedro, porque o Pedro mandava votar no
Mílton, que se elegia bem; o Mílton mandava votar no
Pedro, que mal se elegia. Na UDN tínhamos menos
maleabilidade pela própria rigidez dos princípios, pela
moralidade que pregávamos, que não nos permitia senão
pecados veniais. Não podíamos cometer nenhum pecado
mortal. Nós éramos as vestais.

SB Em termos políticos, o que seriam pecados veniais?

OSCAR CORRÊA - Pecado venial seria uma mentirinha
que não tivesse nenhum efeito político de monta. Não
podíamos atribuir a um pessedista um fato que não fosse
real. Tudo aquilo que pudesse representar, numa apura-
ção, uma falsidade, nós não podíamos cometer. Não po-
díamos dizer que Fulano de Tal, por exemplo, tinha fur-
tado 20 mil réis na Prefeitura de Governador Valadares, a
menos que tivéssemos a prova à mão. Enquanto o pesso-
al do PSD fazia isso tranqüilamente: "E, eu soube que há
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Não digo que o Sebastião Paes de
Almeida comprasse voto. Ele apenas
chegava a uma cidade e dava o equi-

valente a 500 mil reais para consertar
a igreja, 500 mi/para consertara

ponte... E dava ajuda para os cabos
eleitorais dele, obviamente.

Era assim o "Tião Medonho".
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um documento dizendo que o ex-prefeito de Governa-
dor Valadares, que era da UDN, roubou 20 mil réis da
Prefeitura". Na UDN, se o sujeito falasse isso, nós per-
guntávamos: "Você tem a prova de que ele roubou os 20
mil réis?" "Não". "Então, não fale. No dia em que você
tiver a prova, acuse, formalmente." No PSD, não. Ele
não estava preso àquele estilo nosso de moralismo, que
sustentamos e que vejo agora na televisão quando alguém
fala: "O PT e o PSDB, com um moralismo udenista..."
Isso surge a toda hora. Outro dia até saiu um artigo no
Jornal do Brasil dizendo que o PT era a UDN de maca-
cão. Mandei uma carta desaforada lá para eles, dizendo
que respeitassem a memória da UDN, e eles a publica-
ram na íntegra. Então, a UDN deixou esta fama de parti-
do que atendia às normas morais. Entre ganhar a eleição
e cometer uma indignidade, nós perdíamos a eleição, tran-
qüilamente. O PSD, não. Cometia a indignidade, ganha-
va a eleição, e podia depois condenar o sujeito ou dar um
jeito de absolvê-lo.

SB - Quanto a essa carta de protesto ao Jornal do Brasil,
em que termos o senhor a escreveu?

OSCAR CORRÊA - Dizendo que a UDN era um parti-
do que merecia respeito e que não fazia nada que não
fosse honesto, real. Não era moralista por conveniência
política.

SB - Voltando à eleição para governador: depois de lançada
a candidatura Bilac Pinto, a UDN ainda tentou o apoio da
ala de Bittencourt...

OSCAR CORRÊA - Do PTB, do Lúcio Bittencourt, que
morreu logo depois, numa queda de avião. Morreu pelo
fato de o piloto não conhecer a região. Foi no Vale do
Jequitinhonha, numa tarde. Ele podia ter descido na pon-
te do Rio jequitinhonha, que tinha 200 metros de exten-
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são, ou nas praias do rio. Como não chove nessa época, a
praia fica dura, firme, seca.

SB - Estávamos falando da possibilidade de o grupo lide-
rado por ele apoiar o candidato udenista...

OSCAR CORRÊA - Mas não podia. O grande problema
aqui é que os nossos partidos nasceram marcados por cer-
tas radicalizações invencíveis. Era muito difícil que um
partido como o PTB, que tinha como líder maior o Getú-
lio Vargas, apoiasse a UDN. Com o PR, havia possibilida-
de de entendimento, porque havia uma origem comum.
o Artur Bernardes tinha sido um dos fundadores da UDN.
No caso do PTB, não havia essa possibilidade. A primei-
ra dificuldade seria um comício. O Lúcio Bittencourt não
era getulista, no sentido da radicalização queremista, etc.
Ele representava um trabalhismo moderno, e era nisso
que o Bilac se dava muito bem com ele.

SB - Ele se contrapunha dentro do PTB ao grupo do José
Raimundo?

OSCAR CORRÊA —Sim. O PTB do José Raimundo era
o do Getúlio, mas o José Raimundo também não era um
radical. Enquanto o Lúcio Bittencourt era representante
de um trabalhismo inglês esclarecido, o José Raimundo
representava o trabalhismo queremista, getulista. Então,
era muito difícil que o PTB apoiasse a UDN ou que a
UDN apoiasse um PTB queremista. Era o caso do Lúcio
Bittencourt com o Bilac. Embora eles se dessem muito
bem, o pessoal comum, que não tinha a linha trabalhista
do Lúcio Bittencourt, mas a queremista do Getúlio, veria
com maus olhos a UDN, porque, afinal de contas, ela era
o grande adversário. Acho que não havíamos matado o
Getúlio ainda, não?

SB - Isso foi em 55, já haviam matado Getúlio...
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OSCAR CORRÊA - Disseram que fomos nós que mata-
mos o Getúlio. De fato, contribuímos, na medida em que
o denunciamos, fomos para a tribuna e criamos a como-
ção nacional.

SB - Já que estamos tratando do PTB, Tancredo Neves
teria afirmado que houve uma troca de favores entre
Vargas e a UDN mineira, até o momento em que ogrupo
iacerdista assumiu o comando da UDN nacional

OSCAR CORRÊA - A memória do Tancredo que me
desculpe: não houve troca de favores entre UDN, o PTB
e o Getúlio. O PTB tinha um relacionamento bom com o
Giannetti. Foi exatamente esse o argumento que se deu
a favor do Giannetti, quando, na sucessão do Mílton, ele
surgiu como um dos possíveis candidatos que trariam o
apoio do PTB. E não traria coisa nenhuma. A incompati-
bilidade era flagrante. Ele não podia aderir ao PTB, e o
PTB não podia aderir à UDN. Naquela época, estava ain -
da recente o episódio Brigadeiro, a luta da campanha da
libertação, a nossa reação contra a ditadura Vargas, etc. O
que houve depois foi um entendimento, quando alguns
da UDN viraram "chapa-branca" e entraram para o go-
verno Dutra.

SB - O senhor poderia falar sobre suas brigas e conversas
com Tancredo Neves?

OSCAR CORRÊA - O negócio é o seguinte: vou partir
para a intimidade. Isso fiquei sabendo depois, quando me
casei. O Tancredo era chefe em São João dei-Rei, onde
meu sogro era o engenheiro residente da Rede. O
Tancredo namorou a Risoleta, várias vezes, na casa do
meu sogro. Minha mulher é quem podia contar isso me-
lhor, mas como as memórias são minhas... A casa da Rede
em São João dei-Rei era uma casa ótima, como eram as
casas-residência de engenheiro antigamente. Meu sogro
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ficou amigo do Tancredo, davam-se muito bem. Quando
o Tancredo veio para a Assembléia, nós também nos dá-
vamos muito bem. Tanto mais que eu era amigo do Ed-
son Tolentino, irmão da Risoleta. Quando me casei, vim
para a lua-de-mel no Rio de Janeiro e voltei a Belo Hori-
zonte, chamado para uma votação da Rede Mineira de
Viação. A Da. Quita, mãe da Risoleta e do Edson, por
intermédio deste, me convidou para passar uns dias em
Cláudio. Então, fui com a minha mulher para Cláudio.
Ficamos na casa da Da. Quita por uma semana. Tivemos
um bom relacionamento com o Tancredo. Há inclusive
um retrato em que o Tancredo, o Faria Tavares 205 e eu
estamos cochichando. Eu me lembro até daquela cara sa-
fadinha do Tancredo, daquele ar meio safado. Não estou
dizendo isso com maldade. Era um ar esperto, vivo, irô-
nico. Nós nos dávamos muito bem, mas eu tinha muita
raiva do Tancredo quando ele ia para a tribuna e fazia
acusações descabidas à UDN. As vezes explodia em cima
dele, mas, mesmo assim, toda a vida ele foi muito cordial.
Quando foi primeiro-ministro, ele, por pressão de
pessedistas da Rede Mineira de Viação, chefiados pelo
Dermeval Pimenta, demitiu meu sogro, que era enge-
nheiro de último grau e havia sido nomeado, pelo Jânio,
diretor administrativo da Rede. Como já disse, meu so-
gro era um homem da mais absoluta idoneidade. Como
com ele o negócio era pão, pão, queijo, queijo, cortou,
em virtude disso, relações com o Tancredo.

Aconteceu, então, um episódio engraçadíssimo. Falava-
se muito num acordo na política mineira. Eu estava para
chegar de Brasília, e meu sogro foi com o Oscar Júnior
me esperar no aeroporto. Aconteceu que, antes de eu
chegar, chegou o Tancredo num avião especial. Meu so-
gro já estava brigado com ele. O Jânio tinha caído, e era o
J ango, portanto, quem estava no poder. O Tancredo, inad-
vertidamente, esqueceu que tinha exonerado meu sogro.
Caminhou para ele e disse: "Gordilho!" Meu sogro fez
que não ouviu. "Gordilho! Gordilho!" Novamente meu
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sogro fez que não ouviu, até que ele disse: "Gordilho,
meu amigo". "Seu amigo, não, porque eu não sou amigo
de canalha como você". "Gordilho, o que é isso?" "Não
me fale, eu não sou amigo de canalha". O único jeito que
o Tancredo teve foi agarrar-se ao Oscarzinho e dizer:
"Oscarzinho, cadê o seu pai? Como é que vai...", e foi
saindo. Esse episódio me marcou muito e também ao
Oscarzinho. Diz minha mulher que ele pôs fim imediata-
mente ao acordo na política mineira. [risos]

Apesar disso, eu tinha ótimo relacionamento com o
Tancredo. Eu gostava muito dele, discutíamos muito, mas
nunca tivemos qualquer altercação. Aliás, nunca tive
altercação com ninguém, a não ser com o Valdomiro
Lobo 206.

SB - Quando o senhor era deputado estadual?

OSCAR CORRÊA - Sim. Nesse dia, a Assembléia esta-
va louca. O Deputado Valdomiro Lobo era muito bom
sujeito, mas era, vamos dizer assim, meio destabocado.
Começou a falar não sei o quê e acabou xingando o Dnar
Mendes. Quando ele fez isso, antes de o Dnar vir, eu
vim, porque briga era comigo mesmo. E começamos a
brigar. Ele era campeão de boxe. Cheguei a caminhar
para brigar com ele no braço e já caminhei dizendo aque-
les nomes. No Plenário da Assembléia. Olha, esse dia foi
tão infeliz que, logo em seguida, não sei quem vai à tri-
buna e acontece um outro incidente igualzinho, a ponto
de o Simão da Cunha sair do Plenário dizendo que ia bus-
car arma para matar o sujeito. Tivemos que segurar o Si-
mão lá fora.

Todos nós nos dávamos muito bem. Havia aquelas brigas
todas do Américo Martins da Costa com o Elias; do Jader
com o Elias, por causa da Zona do Rio Doce; do Dnar
com o Ultimo, por causa de Rio Pomba; minha com o
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Adolfo Portela, por causa da Rede Mineira... Mas tudo
era briga mais ou menos civilizada. Nesse dia, não. Nes-
se dia, o diabo estava solto.

7 C A P Í TU L C)

SB - Vamos tratar de sua reeleição para deputado esta-
dual. A atuação como deputado ampliou sua base eleito-
ral na eleição seguinte?

OSCAR CORRÊA - Contra a expectativa geral. Há até
um episódio muito engraçado. Um dos grandes deputa-
dos no meu tempo era o José de Faria Tavares. Ele era
muito bom orador, professor muito competente, muito
culto. Um dia ele me procurou e disse: "Oscar, estamos
preocupados com a sua reeleição". Eu estava no Plená-
rio todo dia e visitava pouco o interior. Estava casado,
criando o Oscar Júnior, que não me deixava dormir direito
de noite, [risos] e tinha, além do mais, o concurso para a
cátedra, que fiz em 1951. A primeira reeleição foi em 51.

SB - A campanha foi em 1950, não?

OSCAR CORRÊA - A eleição foi em 50. A posse foi cm
31 de janeiro de 1951207, dia do meu aniversário. Então,
falei: "O, Zé, eu, de fato, não estou tranqüilo, mas você
cuida da sua que eu cuido da minha". O que aconteceu?
O Zé não se reelegeu. Foi um baque profundo para ele e
para nós todos, porque ele era um grande deputado. Ele
me contou depois que, na hora em que ia começar a ses-
são na Assembléia, tinha ímpeto de sair de casa e ir à
Assembléia. Acostumou. Tinha uma grande vocação de
homem público.

Eu me reelegi bem exatamente por causa da atuação que
tive. Passei a ter alguns núcleos que eu não tinha. Por
exemplo: Jacutinga, onde havia a briga Saretti x Erasmo
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Queirós Campos. Este é irmão do Wilson Campos, que é
de Pernambuco e foi secretário da Câmara, e do José
Queirós Campos, que é assessor do Senado. Pertencem a
urna família de gente muito inteligente. Eles eram consi-
derados estrangeiros em Jacutinga porque vieram do
Norte, arrivistas. Os locais, considerados nacionais, eram
os Saretti, italianos. Havia uma luta muito intensa. Como
• Erasmo foi acusado, certa vez, na Assembléia, eu, sem
• conhecer, o defendi.

A minha reeleição se deve ao seguinte: eu estava no Ple-
nário da Assembléia e diziam: "Fulano de Tal, da UDN,
de tal lugar, fez isso assim, assim, o que é um absurdo..."
Eu não conhecia o sujeito e dizia: "V. Exa. me permite
um aparte? Eu não conheço o episódio, mas posso garan-
tir que o Sr. Fulano de Tal, da UDN, é uma excelente
figura, e vou trazer a V. Exa. as provas de que ele agiu
corretamente". Aí o sujeito vinha, me trazia as provas, e
eu fazia a defesa.

1-IA Alguma vez o senhor se decepcionou com essa
atitude?

OSCAR CORRÊA - Não. Nunca. Sempre o sujeito tra-
zia provas. E mesmo quando a prova não era muito boa,
dava para, como se diz, lavar a cara. [risos] Além do mais,
eu usava outra tese. Eu saía de caminhonete sozinho.
Depois passei a sair de jipe, e depois de Rural Willys. Eu
passei, por exemplo, por Bicas, na Zona da Mata. Bicas
não era meu núcleo. Quem mandava lá era o Maurílio
Verlangieri Rebouças. Cheguei a Bicas e disse: "Onde
mora o Maurílio?" "E ali". Fui à casa dele e disse: "Sr.
Maurílio, sou Oscar Dias Corrêa". Ele teve aquele im-
pacto primeiro e disse: "Oscar Corrêa... Deputado Oscar
Corrêa. Oh, deputado, como vai o senhor? Tudo bem?"
"Tudo bem. Estou de passagem por aqui, porque estou
indo para Mar de Espanha. Quero saber se o senhor pre-
cisa de alguma coisa". Ele disse: "O, doutor, foi bom o
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senhor passar aqui. O PSD entrou ontem com uma repre-
sentação contra nós, e não temos um advogado aqui".
Indaguei: "Qual é a representação dele? Me dá aqui".
Um .dom que, graças a Deus, tenho é o de responder qual-
quer coisa em cinco minutos, na primeira vez, de impro-
viso. Não precisa nem de riscar palavra. Você me dá uma
folha de papel almaço definitiva para contestar qualquer
coisa, e eu faço o texto sem corrigir. "Exmo. Sr. Dr. Juiz
Eleitoral da Comarca de Bicas. A União Democrática
Nacional, por seu delegado, abaixo assinado, contestan-
do a representação feita pelo Partido Social Democráti-
co, vem expor e requerer a V. Exa. o seguinte..." Ele me
contou o episódio, e eu fiz a petição. Normalmente eu
fazia a petição e a entregava ao sujeito, que só assinava.
E não pedia um voto, nunca pedi. Quando era o dia da
eleição, o Maurílio me dava 30 votos em Bicas; o outro
me dava 50 votos em outro lugar, onde eu também tinha
ajudado; e assim por diante. Resultado: eu me elegi sem-
pre com uma votação dispersa, pingada. Eu me lembro
de que na última eleição em que fui candidato a deputa-
do, em 1962, quando começou a apuração, o Rondon
Pacheco estava com 30 mil votos, e eu, com 7 mil. No
fim, eu estava com trinta e nove mil novecentos e tantos,
e ele, com trinta e seis mil e tantos. Isso porque em todas
as zonas eleitorais do Estado eu tinha votação.

SB - A votação dispersa não era muito comum em Minas,
não?

OSCAR CORRÊA - Não era. Isso ocorria comigo por-
que eu andava em toda parte.

FIA - Em Itaúna, o senhor repetiu, aumentou ou redu-
ziu a votação?

OSCAR CORRÊA - Ah, toda a vida eu aumentei a vota-
ção. Não só em Itaúna, como praticamente em todos os
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municípios. O que me deu maior votação foi o de Águas
Formosas, que é na divisa da Bahia.

HA - Qual a razão?

OSCAR CORRÊA - Eles estavam absolutamente desam-
parados. Eu pegava a minha caminhonete, ia para lá e
desafiava os adversários, fazia comício. Chegava ao juiz
e exigia a prestação jurisdicional. Se o delegado contava
papo, eu o desacatava, como aconteceu em São Gonçalo
do Pará. O delegado de lá estava bêbado e disse que ia
acabar com o comício. Eu disse: "O senhor não acaba
com o comício de ninguém, porque está bêbado. O se-
nhor deve ficar sentado aí porque não agüenta se manter
em pé". Tinha que ser um pouco na base da fanfarronada.

HA - O senhor nunca teve medo de uma reação?

OSCAR CORRÊA - Não. Engraçado. Nunca.

HA - Há regiões que são tradicionalmente pesadas em
termos políticos...

OSCAR CORRÊA - Nunca tive medo. Quando comecei
a ficar um pouco menos jovem, notei que as coisas já es-
tavam começando a ficar um pouco piores, porque a ver-
dade é que no meu tempo havia muito menos atentado e
violência, nas zonas em que eu passava. Eu não provoca-
va ninguém, apenas não admitia ser provocado. Nunca
deixei de reagir. Chegava, por exemplo, a Almenara, so-
zinho, andando dia e noite. Naquela época levava de 16
a 22 horas para chegar lá. Saía de Almenara e ia para
Umburatiba, Salto da Divisa, Rubim, Jacinto, Jordânia,
J oaíma. Virava o presidente da UDN local para mim e
dizia: "Oscar, para onde é que você está indo?" "Ah, es-
tou indo para Joaíma". "O, Fulano, não é você que falou
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que quer ir para Joaíma?" Eu sabia perfeitamente que o
sujeito não queria ir para lá. Mas ele falava: "Eu? Ah, é
sim, é sim..., estou querendo ir para Joaíma". Eles bota-
vam um sujeito no carro comigo porque achavam que eu
estava andando sozinho demais. E me acontecia de via-
jar com um sujeito na boléia da caminhonete, fazendo
provocações, a que eu reagia muito bem. Eu me lembro
de que, uma vez, peguei um sujeito no meio da estrada
(eu pegava qualquer um), e ele me falou assim: "O se-
nhor não tem medo de viajar sozinho?" Eu falei: "Eu,
não, O risco que corre o pau, corre o machado. O sujeito
que entra comigo na caminhonete não sabe a arma que
eu tenho". frisos] Não é coragem, nem valentia. E inte-
ligência. Se você der parte de fraco, está perdido.

HA - O senhor falou da preocupação de outros deputa-
dos com a sua reeleição, já que o senhor ficava muito em
Plenário. Essas suas viagens eram às vésperas da eleição
ou durante os quatro anos de mandato?

OSCAR CORRÊA— Eu sempre viajei o tempo todo. Nun-
ca deixei de visitar meus núcleos eleitorais. Não houve
núcleo eleitoral meu que eu não visitasse pelo menos de
seis em seis meses. Como eu não dispunha de dinheiro
para manter o eleitorado, tinha que dispor de assistência
pessoal. Almenara, por exemplo, é um lugar a que nin-
guém ia, mas eu ia lá duas vezes ou três vezes por ano.
Se em Almenara havia uma festa, ou me convidavam para
um batizado, eu ia para lá, ainda que tivesse que virar a
noite. Tinha uma capacidade de viajar incrível.

HA - Era nos fins de semana que o senhor fazia essas
viagens?

OSCAR CORRÊA - Minha mulher dizia que eu nunca
tinha um fim-de-semana. Mesmo quando eu estava em
Brasília, passava em Belo Horizonte, cumprimentava a
mulher e os filhos e ia para o interior. Por isso é que eu
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sempre me reelegi. O eleitorado sabia que podia me cha-
mar que eu ia. Era muito difícil, naquela época, você con-
seguir, por exemplo, que um deputado federal participas-
se de uma eleição municipal no distrito de Ubaí, em
Brasília de Minas. O pessoal de Brasília de Minas dizia:
"Oh, deputado, nós vamos fazer um comício em Ubaí
(acho que o nome era esse), no dia tal". "Estou aí". Pe-
gava a caminhonete, dois, três dias antes, ia para Brasília
de Minas, chegava lá e ia para Ubaí fazer o comício. Re-
sultado: eu me mantinha. O Carlos Faria Tavares"", que
é meu padrinho de casamento e padrinho de casamento
dos meus filhos (e eu sou padrinho de casamento dos fi-
lhos dele), meti amigo "fraternalésimo", como se diz hoje,
me disse: "Oscar, se você empregasse na sua advocacia
um milésimo do esforço que faz para se eleger, você hoje
estaria rico". Trabalhava dia e noite. Fazia um discurso
no Plenário da Câmara, saía de lá às cinco horas da tarde
e ia dormir a 200, 300 quilômetros. Por isso é que na pri-
meira eleição tive em torno de 3.800 votos e na segunda
tive oito mil e tantos.

S13 - O senhor falou que nessa época trabalhava muito,
visitava muito os municípios, porque não tinha dinheiro
para fazer campanha. Contava só consigo mesmo. Que
outros métodos eram usados para conseguir voto?

OSCAR CORRÊA - já havia deputados que compravam
votos. Naquele tempo não havia propriamente compra
de votos, havia ajuda ao eleitor. Havia deputado que ti-
nha uma boa situação financeira e mandava uma quantia
equivalente, hoje, a 20, 50 mil reais para o chefe local,
para fazer o transporte, pegar a caminhonete, botar gaso-
lina, dar comida para o eleitor, porque essas coisas eram
despesas normais. Nesse dia é que o eleitor se considera
gente.

Vou contar um episódio a respeito do Oscar Botelho. Ele
dizia o seguinte: "A minha empregada, que mora conosco
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há 30 anos, no dia da eleição faz questão que eu tire o
carro da garagem, abra a porta para ela sentar atrás, vá
dirigindo o automóvel, leve-a à junta eleitoral para votar,
espere e a traga de volta". Ela dizia: "Hoje, Dr. Oscar, eu
sou igual ao senhor". Então, o Oscar Botelho, que era
uma das melhores figuras, saía guiando o automóvel para
levar a empregada dele - sentada atrás, como se fosse a
Da. Delminda (era encantadora a mulher dele) - à zona
eleitoral para votar, esperava-a e a trazia de volta. Então,
é isso.

Nessa época havia o sujeito que dava ajuda ao cabo elei-
toral. Mesmo na campanha do Magalhães, da qual fui che-
fe, não havia compra de voto. Existia apenas o seguinte:
chegava um sujeito e dizia: "Dr. Oscar, nós temos lá mil
votos". Eu sabia perfeitamente quantos votos tínhamos:
conhecia o eleitorado todo. "Nós podemos dar ao Dr. Ma-
galhães mil votos. Agora, vamos ter despesa, vamos ter
que buscar o eleitorado do distrito tal, da vila tal, vamos
ter que dar alimentação para o pessoal, gasolina, etc. Pre-
ciso de (o equivalente) 100 mil reais". Eu dizia: "Só pos-
so dar 30 (ou 40, ou 50, ou 20, ou 10)". Mas eu não esta-
va comprando voto dele: aquela despesa era uma despe-
sa que ele tinha que fazer.

Então, não havia compra de voto, salvo no caso dos can-
didatos muito endinheirados. Nem era propriamente com-
pra voto, era um auxílio. Vejam o caso do Sebastião
Paes de Almeida"". Não digo que ele comprasse voto.
Ele apenas chegava, vamos dizer, a uma cidade do Triân-
gulo, que era a zona dele, via que a igreja não estava bem
e dava o equivalente a 500 mil reais para consertar a igre-
ja, 500 mil para consertar a ponte... E dava ajuda para OS

cabos eleitorais dele, obviamente. Era assim o "Tião
Medonho". Estou falando do Paes de Almeida porque,
embora fosse adversário dele, tenho episódios muito in-
teressantes a seu respeito para contar. O Paes de Almeida
e eu quisemos ser candidatos a governador na mesma
época. O Pacs de Almeida disputava pelo PSD e ia ga-
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nhar tranqüilo, quando foi impugnado, e o Tribuna! Elei-
toral cassou-lhe o registro. E eu perdi a convenção para o
Roberto Resende. Antes de perder a convenção, um dia,
encontrando-me com o Paes de Almeida, ele me disse:
"Oscar, estou torcendo para nós sermos adversários".
Falei: "E o tipo da torcida besta, porque não tenho um
tostão". Ele disse: "Se o seu negócio for falta de dinhei-
ro, a gente dá um jeito". [risos] Eu tinha com ele um
contato amável, ele era simpático.

SB - Na reeleição, a sua votação cresceu substancialmen-
te em Belo Horizonte?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que sim. Não
tenho certeza. Sei que, no total, passei de três mil e tan-
tos para oito mil e tantos. Acho que foram 8.900 votos.
Em Belo Horizonte deve ter crescido por causa da minha
presença na Assembléia. Passou a haver muito interesse
pelas discussões na Assembléia, os jornais davam mais
notícia, e a gente ficava mais conhecido. Quando me
candidatei a deputado federal, eu já devia ser a quarta ou
quinta votação em Belo Horizonte. Havia o Mílton, o
Pedro, o José Monteiro de Castro, o Magalhães, o Deo-
dato. Eu vinha logo abaixo dos grandes líderes.

SB - O senhor fez dobradinha nessa eleição?

OSCAR CORRÊA - Eu nunca tive dobradinha. Só para
federal. Para estadual, não. Para estadual, a minha
dobradinha era eu votando no José Monteiro de Castro:
eu lhe dava a votação de toda minha região, sem um tos-
tão em troca, nem a gasolina, que era eu quem pagava,
quando o levava a minha zona eleitoral.

HA - Por que o José Monteiro?
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OSCAR CORRÊA - Porque ele era cordial comigo. Na
primeira eleição, não sei por quê, achei o José Monteiro
simpático, companheiro. Ele precisava de voto, achei que
devia ajudá-lo. Então, votei no José Monteiro na primei-
ra e na segunda eleição em que fui deputado estadual.
Na região de Itaúna, Itaguara, Cajuru, que era a minha zona
firme, ele era votado comigo sem qualquer despesa.

SB - O senhor já se referiu aqui ao domínio dos coronéis
no interior. Como eles se relacionavam com os políticos
estaduais e corno exerciam o domínio local?

OSCAR CORRÊA - O que acontecia com os coronéis
era o seguinte: o domínio deles não era domínio duro.
Obviamente havia um pouco de medo e um temor
reverencial, porque eles tinham sempre muito prestígio
na área junto aos líderes que eles apoiavam. Eles eram,
em geral, do PSD. Os Coronéis Orozimbo da Cunha Pei-
xoto, João de Almeida e Idalino Ribeiro - que eram os
três sobas do Norte de Minas - eram todos pessedistas.
Os três dominavam o Norte de Minas. Eram todos do
PSD. Por quê? Porque o relacionamento deles se fez du-
rante a ditadura, com o Benedito. De tudo que fosse lo-
cal eles eram os donos, ou seja, eram eles que tinham
pedido para fazer o grupo, que conseguiam o médico, que
nomeavam o delegado, o subdelegado, o inspetor de quar-
teirão, as professoras. Isso lhes dava prestígio junto ao
eleitorado e ao chefe político estadual. E sempre do PSD.
Tanto que eu já disse e repito: o primeiro candidato da
UDN que teve voto em Salto da Divisa foi o sobrinho do
Zimbu, Antônio Peixoto Lucena Cunha"". Na campa-
nha do Brigadeiro, em que todo mundo votou no General
Dutra, o resultado nas urnas era: General Dutra (PSD) -
300 votos; Antônio Peixoto Lucena Cunha, deputado fe-
deral (UDN) - 300 votos. Depois, Oscar Corrêa (o Lucena
não era mais candidato) - 50, 60 votos. O único sujeito
que não era PSD e entrou lá, não sendo da família, fui eu.
Inclusive por causa da anedota do "entra, Canadá, fasta,
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Torpedo!" e pelo relacionamento que eu tinha com os
sobrinhos dele: o Alzíton da Cunha Peixoto e o Carlos
Hanon da Cunha Peixoto. Eles tinham sido meus con-
temporâneos de escola, e eu brincava com o coronel:
"Solta a bezerrada, que o Alzíton e o Hanon ferram para
mim". [risos] A minha conversa com eles era muito
descontraída, muito franca, às vezes metafórica, mas eles
a entendiam. Em Salto da Divisa, o Coronel Zimbu fazia
tudo. Era ele quem tinha feito o posto, a escola; quem
sustentava a banda de música; quem casava e enterrava o
sujeito. Até algumas outras coisas era ele quem fazia...
frisos!

SB E ele dava OS VOtOS ao político estadual e, em troca
disso, o político estadual...

OSCAR CORRÊA - Dava a ele o prestígio. Era um ne-
gócio normal. Agora, escolhiam bem. Ele não queria de-
putado burro. Por exemplo, quando o Zimbu teve um can-
didato a deputado da área dele, botou o Otelino Sol na
estadual e o Antônio Peixoto Lucena Cunha na federal,
que eram excelentes deputados. Era tudo gente da me-
lhor categoria. Eles não escolhiam um coronel como eles
não. Escolhiam um Sujeito de categoria, que fizesse bo-
nito para eles.

SB - Como era o relacionamento dos coronéis? Como
eles dividiam as regiões entre si? A região de cada um era
respeitada pelos outros, ou havia embate político?

OSCAR CORRÊA - Como eles eram todos do PSD, te-
nho a impressão de que não havia dificuldade em dividir.
A zona de Salinas, com os municípios em volta, era do
Idalino. A de Pedra Azul, Medina, era do João de Almeida.
E o Orozimbo ficava com Almcnara, Jordânia, Jacinto,
Salto da Divisa, Rubim.
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SB - E não havia disputa entre eles?

OSCAR CORRÊA - Não, porque cada um tinha mais ou
menos os seus prefeitos. E quem mandava eram os pre-
feitos. Podia até haver disputa. Como eu era da outra área,
não me preocupava. Se algum deles elegesse um prefei-
to do lado dele, passava a dominar o local. Mas não havia
disputa, porque eles se entendiam bem.

SB - Talvez houvesse um pacto...

OSCAR CORRÊA - Havia um pacto, o que não era mau
de todo, porque nenhum deles era homem capaz de co-
meter uma desonestidade. Evidentemente, os adversári-
os sofriam. Sofriam no sentido de que não tinham nada,
nenhuma nomeação. Agora, não acredito que morressem
de fome, salvo quando criavam problema. Era, vamos di-
zer assim, um bom coronelato.

SB - Além de deputado constituinte, o senhor foi depu-
tado estadual por duas legislaturas. Durante esse perío-
do, algum fato o marcou de forma especial?

OSCAR CORRÊA - Acho que a coisa mais importante
que houve na Assembléia foi, no segundo mandato, a
obstrução ao Juscelino. Considero a obstrução feita pela
bancada da UDN, com o apoio dos dois deputados do
PDC, a coisa mais notável que já houve no parlamento
brasileiro. Uma minoria de 21 deputados - 21 contra 53 -
paralisou uma Assembléia durante nove meses. Foi a
maior desmoralização a que um governo foi submetido.
Vinte e um deputados, durante esse período, tomaram
conta da Assembléia e bateram o dia inteiro, das nove da
manhã às duas da madrugada, no governador e no gover-
no. Os outros reagiram pouco e, quando reagiam, apa-
nhavam também. Foi um negócio espetacular, porque
conscientizou o povo mineiro de que, de fato, aquilo esta-
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va errado. Acho que a obstrução foi o episódio mais im-
portante da minha vida parlamentar.

SB - Como o senhor falou, essa obstrução foi feita cm
função da homogeneidade e da capacidade intelectual da
bancada udenista. O senhor poderia fazer um paralelo
entre os Legislativos de hoje e os daquela época?

OSCAR CORRÊA - Minha mulher briga muito comigo
sobre isso. Talvez eu tenha um pouco de generosidade
com o parlamento. Acho difícil haver uma bancada tão
homogênea como a bancada mineira de 1951 ou as ban-
cadas federais de 55 a 67, das quais participei. Tanto a
estadual como a federal da UDN tinham bons nomes. O
Orlando Carvalho me mandou uma vez um estudo de um
autor americano, chamado James Heaphy, em que ele diz
mais ou menos o seguinte: "Toda vez que chego a
\Iassachusetts" (ele é de lá), "me dizem que a bancada
anterior era melhor". Eu costumo dizer que, nos parla-
mentos, as bancadas todas têm bons nomes. O problema
é que sobressaem mais ou menos certos nomes. Meu pai
dizia: "Ah, bom tempo aquele do Rui, Nilo, Carlos Pei-
xotoZH. Depois, vem um outro e diz: "Ah, bom tempo
aquele do João Neves da Fontoura, Batista Luzardo, Flo-
res da Cunha". Depois: "Bom tempo era o do Prado Kelly,
Mílton Campos, Baleeiro, Nereu Ramos". Depois, dizem:
"Bom tempo aquele do Carlos Lacerda, Adauto Cardo-
so, Baleeiro, Bilac". Depois, dizem de novo: "Bom tem-
po era aquele do Célio Borja, do Paulo Brossard, etc."
Toda legislatura tem os bons elementos. O grande pro-
blema é esses bons elementos encontrarem terreno para
poderem fazer a obra que querem. Acho que agora o ter-
reno está ficando pior. O que está havendo talvez seja
uma massificação que dificulta a manutenção de certas
lideranças intelectuais. Vejam que é muito difícil, hoje,
um intelectual se eleger. Você pega essa eleição passada.
Por exemplo: Afonso Arinos Filho, cjue era candidato a
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deputado pelo PSB, deve ter ficado numa baixíssima su-
plência. E uma grande figura. O Roberto Campos se ele-
ge porque os amigos todos ficam doidos para elegê-lo. O
que acontece é que a mídia, de certa maneira, valoriza
muito mais o escândalo, a aparência, a conveniência da
hora, a versão que se dá do fato, do que a capacidade do
deputado. Como hoje o parlamento mudou muito, e au-
mentaram demais as prerrogativas parlamentares, isso, de
certa maneira, contribuiu contrariamente.

Costumo dizer que, no meu tempo, não tínhamos regali-
as materiais, mas morais. Em qualquer lugar em que eu
me apresentasse como o Deputado Oscar Corrêa, o su-
jeito batia os calcanhares e falava com o chefe: "Está aí o
Deputado Oscar Corrêa". O chefe me atendia na hora
porque, se não atendesse, eu virava nos pés, ia para a
tribuna da Assembléia ou da Câmara e passava-lhe uma
grossa espinafração. E dizia: "Não fui lá para pedir nada".

Tenho um episódio com o Juarez Távora a esse respeito.
Eu era deputado federal aqui, e o Juarez Távora, que era
uma grande figura, ministro da Viação e Obras Públicas.
Eu me dava bem com o Juarez. Ele tinha sido candidato,
e eu tinha tido com ele umas pequenas rusgas, porque
ele chegava atrasado, e eu não admitia atraso, ficava com
raiva, com ódio. Eu era o chefe da campanha, pelo me-
nos na minha região. Pedi uma audiência ao Juarez, para
tratar de uma estrada, se não me engano era Miraí-
Cataguases. O Ministério ficava atrás da Câmara, na Rua
D. Manuel. O Juarez marcou a audiência para as três ho-
ras. Cheguei lá às duas e meia: "O senhor não se preocu-
pe, cheguei antes porque queria descansar um pouco",
disse ao chefe de gabinete. Já eram mais de três horas
quando alguém disse: "Olha, o ministro vai atender o se-
nhor agora mesmo". O tempo foi passando: três e cinco,
• dez, e quinze, e vinte, e vinte e cinco, e trinta, e trinta
• cinco, e quarenta. As três e quarenta e cinco, passei a
mão num cartão e redigi: "Sr. ministro, V. Exa. é um ho-
mem muito ocupado. Eu, também. Oscar Corrêa". En-
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ureguei O carti() e Vim embora. Quando cheguei em casa,
havia dois telefonemas do Juarez, aos quais não respon-
di. Veio o terceiro: não atendi. No dia seguinte, recebi
uma carta dele pedindo-me desculpas. Quando um mi-
nistro não nos atendia direito, íamos para a tribuna da
Câmara. Eu tinha ido ao Ministério para pedir a estrada
Miraí-Cataguases, que o ministro da Viação já devia ter
feito e não fez. Então, era melhor tratar a gente bem.

Eu não tinha assessoria, datilógrafo. Todos os meus pare-
ceres, sobre qualquer matéria, eram dados por mim. Quan-
do havia um problema para resolver, um projeto do go-
verno, como um projeto sobre imposto de consumo, eu,
que não entendia do assunto, chamava para discutir o pro-
jeto um sujeito da Receita Federal, um da Associação
Comercial e um homem de Minas Gerais que eu conhe-
cesse e fosse varejista. Botava os três discutindo o im-
posto de consumo na minha frente. Depois dava o pare-
cer. Eu não tinha assessoria de espécie alguma e não po-
dia ficar perguntando aos outros. O Baleeiro era doutor
nisso, mas ele tinha os seus projetos, e eu não podia ficar
lhe pedindo que fizesse meus pareceres. Costumo dizer
que foi aí que aprendi Direito, porque era obrigado a es-
tudar todos os processos que chegavam para ter condi-
ções de dar o parecer. Quem batia o parecer à máquina
para mim era a Da. Léa, da UDN. O partido só tinha urna
ou duas secretárias ou datilógrafas.

SB - Isso acontecia na Assembléia?

OSCAR CORRÊA - Não, na Câmara. Na Assembléia era
pior ainda. Na Assembléia os discursos eram todos de im-
proviso ou escritos à mão. Nós os entregávamos à este-
nografia, para depois serem passados à datilografia. Não
tínhamos regalias materiais. Ninguém tinha automóvel.
Em Belo Horizonte, eu ia para casa de ônibus ou de ca-
minhonete. Quando vim para cá, em 1955, não tinha car-
ro, ia de ônibus para a Câmara dos Deputados e voltava
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de carona com o Odilon Braga, o Baleeiro, o Adauto.
Quando não tinha carona, pegava um ônibus. Não tinha
automóvel, não tinha nada. Em compensação, tínhamos
prestígio moral. Hoje, os deputados têm assessoria, auto-
móvel, correio, passagem. As vezes, eu ia no Vera Cruz
para Belo Horizonte. Então, o que se tinha era isso: um
passe livre para ir a Belo Horizonte no Vera Cruz, no fim
do mês. Era a única vantagem que nós tínhamos, os de
Minas Gerais. Os de São Paulo tinham o Santa Cruz. Hoje
eles têm todas as regalias. As vezes, o deputado não vai
lá, vai na terça e na quarta, volta na quinta, ou não volta.
Nós votávamos, discutíamos, o sujeito estava presente.
A Comissão de Justiça funcionava, as comissões e o Ple-
nário funcionavam permanentemente. E claro que o Ple-
nário era muito parecido com o de hoje. Você via o sujei-
to lendo jornal. Em todo Plenário do mundo você vê isso.
Mas, quando havia um bom discurso, um bom debate,
não se via ninguém lendo jornal, conversando.

HA - De segunda a sexta?

OSCAR CORRÊA - Era de segunda a sexta. Na segun-
da e na sexta o quorum era menor. Nós brincávamos di-
zendo que os paulistas eram o expresso da terça-feira. Os
paulistas saíam daqui, em geral, na sexta ou na quinta-
feira à noite. Mas havia os cariocas, os que moravam no
Nordeste, que não podiam ir para lá, nós, de Minas Ge-
rais, e os do Rio Grande do Sul, que ficávamos aqui. Os
paulistas eram os que saíam mais, pois eram os mais endi-
nheirados e podiam pagar passagem todo fim de semana.
Brincávamos, por exemplo, com o Herbert Levy, que era
um dos melhores deputados da Câmara. Dizíamos: "O,
Herbert, você é o expresso da terça-feira". Ele chegava
trazendo um projeto novo, um discurso novo, entrava no
debate terça, quarta e quinta. Quinta à noite ou sexta de
manhã ele ia embora. Ficava sexta, sábado e domingo
em São Paulo e voltava na segunda ou na terça. Mas a
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Câmara funcionava. Era difícil não ter quorum. Às vezes,
não tinha, quando fazíamos obstrução. Então, o que não
tínhamos de instrumentos materiais, tínhamos de prestí-
gio moral.

SB - Como se deu essa inversão?

OSCAR CORRÊA - Brasília. Brasília. Brasília. No Rio,
tudo o que você falava tinha repercussão. Na Câmara
havia, sempre, muita gente. Além do mais, a Rádio Globo
tinha um grande papel. Ela gravava e irradiava os discur-
sos. No momento em que fomos para Brasília, perdemos
a assistência. Lá não havia ninguém, só candango, que
estava trabalhando nas obras. Ou era funcionário público,
que só ia lá para reivindicar. Você não tinha o povo mes-
mo. Você não tem povo em Brasília. Tem funcionário
público e candango. O sujeito está pleiteando emprego
ou melhoria de salário. Principalmente naquela época. Para
ir para lá você recebeu casa, vantagens, dobradinha de
Brasília, não sei mais o quê. Com isso, você vai amole-
cendo. A tal ponto que Brasília ficou sendo o paraíso da
sinecura. Estou dizendo isso porque votei a favor da mu-
dança para Brasília.

Uma pergunta: você tem notícia dos debates em Brasília?
Não tem. Aqui no Rio, todo dia os jornais publicavam:
"Na Câmara, ontem, houve um grande debate entre o
Nélson Carneiro e o Monsenhor Arruda Câmara sobre o
divórcio". "Aliomar Baleeiro terçou armas com o Vieira
de Meio sobre o Orçamento". "Carlos Lacerda fez isso
assim, assim, com o Tancredo Neves". E em Brasília? De
lá você só tem notícia assim: "Agnaldo Timóteo chama
mamãe no telefone do Plenário da Câmara". [risos] "Fu-
lano de Tal arranca os fios do telefone numa briga na
Câmara". "Beltrano xinga a mãe do outro no Plenário da
Câmara". "Fulano de Tal esbofeteou a Raquel Cândido
no..." Você só tem notícia do Plenário do Congresso quan-
do há um episódio de escândalo.
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SB - O senhor poderia fazer agora um balanço dos gover-
nos Mílton Campos, Juscelino e Clóvis Salgado? O que
os diferenciava e o que os aproximava?

OSCAR CORRÊA - O Mílton procurou estabelecer - e
nisso o Giannetti foi impecável - um programa de gover-
no com as metas que ele achava que devia realizar para
que Minas pudesse cumprir sua tarefa na Federação. A
meta política era a liberdade - nós sempre lutamos por
ela -, e a meta econômica era o desenvolvimento de
Minas, sem usar a palavra "desenvolvimento", que ainda
não estava em moda. A obra do Mílton foi modesta, mas
efetiva. A obra do Juscelino foi, vamos dizer assim, uma
obra de impacto. De grande impacto no jornal e de pe-
quena profundidade na realidade. Já disse isto: durante o
governo do Juscelino não se asfaltou um quilômetro de
estrada em Minas Gerais. Ele prometeu dois mil e não
fez mais do que uns 500. Quanto à energia, a Cemig foi
criação do Mílton. O projeto do Juscelino piorou a Cemig,
ele paralisou a Usina de Santo Antônio, que o Giannetti
tinha começado. Fez muito pouca coisa. O Mílton não
falou que ia fazer e fez um pouco. O Juscelino falou que
ia fazer muito e fez menos. Como ele falou que ia fazer
muito, a imprensa apregoou isso, porque ele teve bom
relacionamento financeiro com os jornais e com as
empreiteiras. Então, ele pareceu ser um grande governa-
dor. A prova disso é que ele se candidatou à Presidência
da Repiíhlica fazendo do governo de Minas a sua plata-
forma.

Quanto ao aspecto democrático, não tenho queixa do Jus-
celino. A não ser a violência que fizeram com meu sogro,
a que reagi, e no caso do Geraldo Starling, que fez vio-
lências nas eleições suplementares de 2 de novembr02:1
o governo do Juscelino foi de tolerância. Havia tanta to-
lerância que nós xingamos o Juscelino de todo nome que
quisemos e nunca nenhum de nós, pelo que eu saiba, foi
molestado.

Agora, a tradição dele de malversação de dinheiro públi-
co, que vinha da Prefeitura de Belo Horizonte, continuou
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no governo do Estado. Acredito até que nem era por ele,
mas pelos que o cercavam. Depois, na Presidência da Re-
pública, ele foi cercado de uma série de sujeitos que se
locupletaram à custa da Nação, e na minha opinião ele
participou disso. Então, acho o seguinte: o governo do
Mílton buscou arrumar a casa. O do Juscelino foi um
governo de demagogia.

SB - E Clóvis Salgado?

OSCAR CORRÊA - O Clóvis Salgado procurou salvar
alguma coisa do Juscelino. Tanto que ele, nos primeiros
meses de governo, tentou aproveitar o que o Juscelino
tinha começado. Os primeiros quilômetros de estrada as-
faltada em Minas Gerais foram os do Clóvis Salgado e os
que o Juscelino depois asfaltou, como presidente da Re-
pública, não como governador de Estado. Se não me en-
gano, foi no tempo do Juscelino que se asfaltou a Rio-
Belo Horizonte. Aliás, a primeira grande obra que ele fez
cm Minas foi essa. Agora, sobre o aspecto de liberdade,
não. Ele não era atrabiliário. Era um bon vivam'. Como se
diz, malandro não estrila. frisos] A gente xingava, xinga-
va, xingava, e ele não estrilava, porque não queria briga:
"Para que vou brigar com a UDN? Ela xinga, eu..." Como
diria o Ibrahim Sued: "Os cães ladram, e a caravana pas-
sa." Nós éramos os cães, ele era a caravana. Ele seguia tran-
(lüilo, não ligava para nós. Nós continuávamos ladrando.

SB - Vamos falar sobre o exercício da advocacia. O se-
nhor afirmou que teria muita coisa interessante para falar
sobre sua atividade profissional...

OSCAR CORRÊA - Acho que nasci para ser advogado.
Sou e sempre fui advogado. Ainda fazendo política, pela
LDN, eu era advogado. Eu defendia os da UDN contra
OS do PSD. No Supremo Tribunal, eu era advogado por-



que, quando achava que o recorrente tinha razão, dava o
voto a seu favor. Quando achava que ele não tinha razão,
dava o voto a favor do recorrido. Desde que me conven-
ça de que a parte tem razão, visto a camisa dela. Por isso
acho que sou um bom advogado, modéstia à parte.

Só uma vez, até hoje, deixei de defender um cliente. Foi
quando me convenci, ao perder a demanda, de que ele
tinha me traído. Ele tinha me dito uma coisa que não era
verdade. Eu era advogado trabalhista. Quando ele disse:
"Vamos recorrer?", eu falei: "Não vou não. O senhor é
um tratante, que me mentiu; procure outro advogado".
"Mas..." "Não vou recorrer porque o senhor me faltou
com a verdade. Não quero falar com o senhor, nem em
honorários. Desapareça!"

Comecei a vida como advogado modesto. Por exemplo,
o caso do júri de Uberaba. O presidente da UDN de Cam-
pos Altos foi acusado de ter tentado matar e, depois, de
ter matado a mulher do presidente do PSD. Ele se cha-
mava Paulo Nogueira, se não me engano. O júri foi em
Uberaba. Na defesa estávamos o Franzen de Lima e eu.
O Franzen era presidente da UDN, e eu fui para ajudá-
lo. Chegamos a Uberaba, e o promotor já havia denunci-
ado o Paulo. O nosso colega de defesa recorreu da de-
núncia - o que não devia ter feito -, dizendo que não
havia prova. O Tribunal de Minas, então, negou o recur-
so, com um acórdão contra ele, praticamente condenan-
do-o. Quando chegamos lá para o julgamento do Paulo.
ele estava muito mal, porque já havia esse acórdão do
Tribunal na denúncia, dizendo que havia provas contra
ele, etc. Então, começou o júri. As senhoras de Uberaba
estavam todas presentes. Os jurados eram só homens, mas
as mulheres dos homens do júri estavam lá. O grande ar-
gumento contra o Paulo era que a mulher, pouco antes de
ser morta, teria dito: "Não me mate, Paulo". Uma teste-
munha dizia que tinha ouvido ela gritar isso. Veio o pro-
motor e fez a acusação: "Não me mate, Paulo, pelo amor



de Deus!" E foi por aí afora. Veio o Franzen de Lima.
Como o único depoimento de testemunha era de uma
mulher, ele começou a dizer que o depoimento das mu-
lheres tinha que ser visto com reservas, que as mulheres
eram dadas à fantasia, a ver as coisas pelo aspecto poéti-
co, etc. Vi que as mulheres da platéia estavam olhando
para os maridos com um ar assim: "Desgraçado, xingan-
do o depoimento das mulheres..." Ele queria invalidar o
depoimento da testemunha. Pensei comigo: "Estamos
desgraçados!" Deram-me a palavra em seguida. Disse
então que, pela primeira vez na minha vida, ia discordar
do meu mestre, o Professor Franzen de Lima. Para mim
o depoimento das mulheres tinha o mesmo valor do de-
poimento dos homens. Não havia nenhuma diferença. O
depoimento era a pior das provas, porque cada um vê de
acordo com o próprio estado de espírito, etc. Portanto, o
depoimento dos homens é tão viciado como o das mulhe-
res. E lembrei: "O ilustre dr. promotor de Justiça, ao fa-
zer a sua acusação, disse que as possíveis palavras da ví-
tima teriam sido: 'Não me mate, Paulo, pelo amor de
Deus'. Esse 'pelo amor de Deus' é da ficção do ilustre
promotor de Justiça". Aí o pessoal caiu na gargalhada.
NIeti o pau, disse que a acusação dele tinha sido o parto
da montanha, porque ele viera com o acórdão do Tribu-
nal como se fosse sentença e o réu já estivesse condena-
do, o que era falso. Se o Tribunal tivesse condenado, não
estaríamos fazendo o júri. E aí parti para cima dele na
base da gozação. Acabamos ganhando por seis votos a
um, porque os maridos foram liberados pelas mulheres
para votar.

Depois aconteceram uns episódios ligados a Minas Ge-
rais, por exemplo, com o Geraldo Correia. Considero que
rima das minhas maiores vitórias, senão a maior, na minha
vida profissional foi o caso do Geraldo Correia. Meu rela-
cionamento com ele era muito bom. Ele era um capitão
das finanças em Minas Gerais. Como tinha dinheiro, quan-
do o governo queria vender títulos da dívida pública, en-
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quanto os outros compravam 10% dos títulos, 20%, ele
comprava tudo. Um corretor dizia: "Compro 20% da emis-
são dos títulos se me derem 10% de abatimento". O Ge-
raldo Correia dizia: "Se me derem 15% de abatimento,
compro os títulos todos". Evidentemente, ele dominava.
E aconteceu que, por isso mesmo, começou a ser perse-
guido. Ele era pessedista, mas era muito meu amigo, e
tinha se comprometido comigo que, se eu fosse candida-
to a governador, seria o chefe da minha campanha, na
parte financeira. Pouco depois ele foi chamado aqui, na
Receita Federal; diziam que ele tinha conta no exterior,
etc., e teria posto dinheiro em nome do Israel Pinheiro, e
outras acusações. O certo é que o trouxeram aqui, com o
Geraldinho Correia, e o levaram para a Receita Federal,
e o interrogaram durante dois ou três dias,
ininterruptamente: seis horas da tarde, dez da noite, qua-
tro da manhã, sete da manhã, três da tarde, nove da noi-
te, duas da manhã, seis da manhã, quatro da tarde. Era
para matar. Tanto que ele voltou e deu um tiro no ouvi-
do. Mas foi de tanta sorte que a bala percorreu o caminho
da audição. Entrou no ouvido e se alojou na nuca; prati-
camente nem saiu sangue. Ele ficou arrasado e me pro-
curou. Disse-lhe: "Vamos ver o que posso fazer, Geral-
do". Ele me deu procuração. Eu estava no Rio e fui ao
Ministério da Fazenda. Pensei: vou fazer uma jogada.
Disse a quem me atendeu na Receita: "Sou advogado do
Sr. Geraldo Correia e tinha vontade de ver o processo
que está instaurado contra ele". Ele já tinha sido conde-
nado a pagar, em 48 horas, não sei quanto. Naquela épo-
ca, era muito dinheiro. Ou paga ou morre. Ele pagou.
Quando pedi o processo, quase caí duro. O sujeito me
trouxe o processo original, carimbado: urgente,
urgentíssimo, confidencial, sigiloso. Todos os depoimen-
tos dele. Tudo. Um em cima do outro, um negócio louco.
'l'omei nota de tudo e pensei: agora vou fazer a jogada
final. Se esse sujeito for um idiota completo, como estou
pensando... Peguei o processo e fui marcando as páginas
que me interessavam: página 1 (abertura); página 2; pági-
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nas 5 a 12; páginas 14 a 25; páginas 27 a 38..., saltando
apenas as sem importância, para não dar a impressão de
que estava xerocopiando o processo todo. "O senhor
poderia me dar uma cópia xerox dessas páginas?" "Per-
feitamente". Ele xerocopiou as páginas e me deu aquilo
tudo autenticado. Entrei então com um mandado de se-
gurança, ação que só cabe para provar direito líquido e
certo. Você só pode apresentar prova no mandado de se-
gurança com a inicial. Quando você entra com um man-
dado de segurança, já tem que ter a prova pronta. Entrei
com um mandado de segurança provando violência física
e moral, com provas escritas. O sujeito que depõe assim,
das seis da noite às dez da manhã, pá, pá, pá, pá, pá, pá,
evidentemente que está violentado. Resultado: ganhei
em primeiro grau, ganhei no Tribunal e depois obtive a
confirmação no Supremo. Ele recebeu de volta o dinhei-
O, coro correção monetária.

SB - Por que houve essa perseguição a Geraldo Correia?

OSCAR CORRÊA - Acharam que ele teria fornecido di-
nheiro para a campanha do Israel Pinheiro ou que seria
testa-de-ferro dele quando a Revolução começou. Ele
teria conta no exterior para o Israel. Tanto que foi obri-
gado a autorizar a Receita a comunicar aos bancos suíços
IrI e o endereço dele passava a ser tal, assim, assim, que

era precisamente o do Ministério da Fazenda. "Autorizo
irie todos os extratos das minhas contas sejam enviados

para o meu novo endereço, Avenida Antônio Carlos...,
etc." A sorte é que ele não tinha.

SB - Então, foi perseguição política

OSCAR CORRÊA - Foi. Lembrei-me de outro episó-
dio. O pessoal do PSD de Nanuque e Carlos Chagas acu-
sou o pessoal da UDN de estar rearticulando o Partido
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Comunista. Eles foram denunciados na Auditoria Militar
de Juiz de Fora, onde estava imperando, com terror, o
Dr. Simeão, que era o auditor militar. Era uma coisa lou-
ca. Isso deve ter sido em 67, 68. Eu tinha deixado de ser
deputado há pouco tempo. As pessoas que eles tinham
denunciado eram meus amigos de Nanuque, gente que
nunca sequer ouviu falar em Karl Marx. Havia um que
era marxista, esse, sim, era comunista mesmo. O certo é
que denunciaram todos os companheiros da UDN de
Nanuque. Estavam também na defesa os advogados Dé-
cio Fulgêncio e Orlando Vaz. Fizemos a defesa escrita.
No dia do julgamento, estava presente a auditoria: um
major ou capitão, dois ou três tenentes e o auditor. De-
ram-me a palavra, como primeiro orador, para sustentar a
defesa, e perdi a cabeça completamente. Eu tinha leva-
do uns acórdãos do Supremo Tribunal, tinha marcado as
páginas da revista para mostrar que a denúncia era inep-
ta. Começei dizendo que quem devia estar no banco dos
réus era o presidente da República, Humberto de Alencar
Castelo Branco, o General Artur da Costa e Silva e eu,
que tinha acreditado que aquela Revolução estava sendo
feita para restabelecer a liberdade pública, a defesa da
cidadania. Dava murro na mesa e sustentava, aos berros,
que a denúncia da promotoria era inepta, imbecil: "V. Exa.
é um herético, não entende nada de Direito, eu vou pro-
var a V. Exa...", e espinafrei. Durante uma hora, disse
tudo o que tinha direito, defendi os meus réus, os réus do
Orlando e os do Décio. Foi uma coisa de louco. Quando
acabou aquilo e deram a palavra ao Orlando, ele disse:
"Sr. presidente, desisto da palavra". Deram a palavra ao
Décio: "Sr. presidente, desisto da palavra. A defesa já foi
feita pelo ilustre advogado". Disseram-me: "De duas,
uma: ou absolvem todo mundo ou vamos todos em cana
hoje". [risos]

Havia um companheiro lá que era alfaiate, de pé no chão.
"Acaso V. Exas. podem achar que o alfaiate Fulano de
Tal, que está aqui, é partidário de Karl Marx e leu O ('api-

316



tal, e pode falar sobre a mais-valia?" Foi um negócio lou-
co. Daí a meia hora, saiu o pessoal de lá: "O Conselho
Militar da 4' Região resolve, por unanimidade, absolver
todos os réus. Está encerrada a sessão". Sai de lá o major:
"Doutor, eu tinha vontade de bater palma para o senhor,
que coisa louca!"

Havia um réu, Ubirajara, alto funcionário do Ministério
da Educação, que era comunista. E o Ubirajara, que eu
não sabia quem era, estava em Paris, fugido. Defendi to-
dos, inclusive esse réu revel. Passados uns anos, acho que
foi em 1988 ou 89, quando eu era ministro da Justiça, um
dia estou parado no aeroporto, e chega um senhor e me
diz: "Ministro, o senhor me conhece?" Falei: "Não, não
conheço". "Eu sou o Ubirajara, que o senhor defendeu
sem conhecer". De vez em quando encontrava-me com
ele. Esse foi um caso que teve a maior repercussão e foi
noticiado no Estado de Minas.

Um dia eu estou em casa, de passagem por Belo Hori-
zonte, quando me procura um rapaz e me diz: "Vim cá
porque queria falar com o senhor". "Pois não. Vamos sen-
tar". "Queria que o senhor defendesse minha irmã, que
está sendo acusada na Auditoria de Juiz de Fora". Falei:
"Mas eu não faço defesa criminal". "O senhor faz sim. O
senhor fez outro dia uma, os jornais estão dando a notí-
cia". "É, mas fiz aquilo porque eram meus amigos, meus
companheiros da UDN. Eu tinha o dever moral de fa-
zer". "Mas eu quero que o senhor faça". "Não, não faço".
"Se o senhor disser que não faz, na hora em que ela for
interrogada sobre quem é o seu advogado, vai dizer que
é o Dr. Oscar Dias Corrêa". [risos] Respondi-lhe: "Se ela
disser isso, aí eu faço a defesa de graça, porque passo a
ser defensor dativo. E um dever que tenho". Aprendi com
o Rui Barbosa que, indicado pelo réu, o advogado não
pode recusar. Perguntei-lhe então: "Mas qual é o caso da
sua irmã?" "Minha irmã foi presa porque participava de
um aparelho aí, etc., que assaltou o Banco da Lavoura".
Quando ele falou "assaltou o Banco da Lavoura", retru-
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quei imediatamente: "Pode parar de falar. Estou impedi-
do de aceitar a demanda porque sou chefe do serviço ju-
rídico do Banco da Lavoura no Rio de Janeiro". Fui salvo
de defender essa assaltante porque era chefe do serviço
jurídico do banco.

8 C A P Í T U LO

HA - O acordo interpartidário negociado pelo governo
Dutra com a UDN, o PR e o PSD, já abordado aqui,
garantiu uma convivência relativamente tranqüila no
Congresso Nacional. No entanto, percebe-se um recru-
descimento da ação do governo sobre alguns segmentos
sociais, como nas intervenções nos sindicatos dos traba-
lhadores, na repressão às manifestações públicas. Os
deputados da UDN na Assembléia de Minas foram pro-
curados por esses segmentos sociais? Eles solicitaram
solidariedade, na época, porque o governo Dutra tinha
fechado a Confederação dos Trabalhadores do Brasil e
decretado a intervenção em 143 sindicatos. Esses episó-
dios tiveram repercussão em Minas?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, porque não era li-
gado a essa área sindicalista e trabalhista. Do lado da
UDN, isso deve ter sido tratado pelo Fabrício. No PTB,
havia o Ilacir Pereira Lima. Nessa época, tudo era muito
amortecido. Minas Gerais não tinha ainda uma formação,
digamos, de proletariado. Não tínhamos essa formação
para poder embarcar nessas disputas.

HA - Comparando a eleição presidencial de 45 com a
eleição de 47, percebemos uma certa redução nos votos
recebidos pela UDN, apesar da eleição de seis governa-
dores, que foram os do Piauí, Ceará, Bahia, Paraíba, MI-
nas e Goiás, de seis senadores, etc. Considerando essa
redução de votos, como o senhor analisa a eleição de 471
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OSCAR CORRÊA - A explicação que eu dou é a se-
guinte: acredito que em 47 houve um recrudescimento
do getulismo. Na eleição de 45, estávamos no auge, com
o Brigadeiro. Com a sua derrota, a UDN amorteceu.
Muitas pessoas votaram nos candidatos da UDN certas
de que o Brigadeiro se elegeria e, com isso, a bancada do
partido seria prestigiada. Acredito que esse pessoal refluiu.
O PSD retomou pulso, porque na eleição de 45 estava
um pouco envergonhado. Além disso, o PTB estava nas-
cendo. Foi o PTB quem cresceu mais, se não me enga-
no, a ponto de, na última eleição de que participei, em
62, ter mais votos do que a UDN em âmbito nacional. A
IJDN estava naquele negócio de "chapa-branca", tendo
sofrido a perda de alguns elementos. Além do mais, hou-
ve o aparecimento das lideranças sindicais, dos proble-
mas trabalhistas, da exploração do proletariado. Tudo isso
fortaleceu a massa trabalhadora e aumentou o PTB. Acre-
dito que isso tenha surgido com o aparecimento do PTB,
porque, em princípio, era a UDN e o PSD.

HA - O senhor acha que o acordo celebrado entre a UDN,
o PSD e o PR, na época do governo Dutra, também pode
ter contribuído?

OSCAR CORRÊA - Também. Muita gente da UDN não
ficou satisfeita. Havia alas intransigentes. Achavam que
não podíamos ter nenhum entendimento com o General
Dutra, que era nascido no ventre da ditadura, como a
gente dizia na época.

SB - E o CILIC o senhor achava?

OSCAR CORRÊA - Eu era contra também, de certa ma-
neira. Achava que não tinha que haver entendimento com
o Dutra. Tinha que descer o pau. Achava que qualquer
contato com esses elementos da ditadura conspurcava.
Isso, na minha opinião, nos tirava força moral para o de-
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bate. Mas eu, toda a vida, fui muito obediente à discipli-
na partidária. Minha tese era a seguinte: eu discordava
das decisões do partido dentro dele, mas, tomada a deci-
são, eu a defendia com unhas e dentes. Ninguém foi mais
leal ao partido do que eu. Eu quis fazer uns depoimentos
sobre a UDN, a ex-UDN, porque nós temos ainda o
patrimônio dela. Está na mão do Rondon e do Oscar
Corrêa. Quando a UDN foi extinta, em 1965, quis fazer
uns depoimentos: A UDN que eu vi. E pedi ao Pedro, ao
Mílton, ao Gabriel, ao Odilon, ao Guilherme, ao José
Monteiro, que escrevessem esse depoimento: como cada
um viu a UDN, o que era uma forma de contribuir para a
história do Brasil. Ninguém quis fazer. Então, acho que o
único (IUC vai falar sobre :1 UDV que eu ei sou eu. /usos/

HA - Gostaria que o senhor abordasse algumas articula-
ções anteriores à eleição de Getúlio Vargas. Os candida-
tos eram: Brigadeiro Eduardo Gomes, Cristiano Macha-
do2t3 , Getúlio Vargas e João Mangabeira. As articulações
iniciaram-se com a busca de uma candidatura de união
nacional. Falava-se da Fórmula Jobim: Nereu Ramos,
como candidato natural, que era vice-presidente da Re-
pública...

OSCAR CORRÊA - Depois chegou a ser presidente. Es-
tou me lembrando de um episódio que gostaria de contar.
O Nereu Ramos, nessa época, tinha unanimidade nacio-
nal, na Câmara. Era uma grande figura. Presidindo o Se-
nado, tinha a unanimidade do Senado e da Câmara. De-
pois, aderiu francamente à linha do Juscelino, na época
em que foi substituir o Café Filho. Houve um episódio
doloroso: o Baleeiro deu nele uma bordoada! Acho que
esse é um dos episódios mais impiedosos da tribuna par-
lamentar no Brasil. O Baleeiro fez um discurso dizendo o
seguinte: "V. Exa., Sr. presidente, devia ter morrido na-
quela época, quando era unanimidade nacional e todos
nós considerávamos que salvaria a Nação. Se tivesse
morrido, eu não teria de dizer agora que V. Exa. desonra
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o cargo que vai ocupar..." e não sei mais o quê. Um negó-
cio de grande violência.

F-IA - E a Fórmula Jobim, a união nacional...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro.

SB - E a Fórmula Mineira, proposta por Benedito
Valadares: o candidato à Presidência seria mineiro e
p esse cl is t a...

OSCAR CORRÊA - Parece que o Dutra, nessa época,
queria o Mílton. Mas o grande problema é que o PSD
queria o governo do Estado e a Presidência da Repúbli-
ca. E nós, também. Se não pudéssemos conseguir a Pre-
sidência da República ou o governo do Estado, não que-
ríamos nada. O Mílton não foi presidente da República,
possivelmente, porque a UDN não abria mão do Palácio
da Liberdade. Podia abrir mão da Presidência da Repú-
blica, mas não do Palácio da Liberdade. E o PSD queria
os dois, como majoritário que era.

SB - Nessa época, várias gestões e reuniões foram feitas,
com participação de Pedro Aleixo, Valadares, Mílton Cam-
pos, Bernardes, Bernardes Filho, Martins da Costa... O
senhor se lembra dessas reuniões, da repercussão que elas
tiveram?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro da repercussão, mas
a verdade é a seguinte: eles se reuniam muito, sabendo
que não iam chegar a lugar algum.

1-IA - Uma notícia veiculada pela imprensa na época foi
que os ademaristas queriam desarticular a Frente Demo-
crática Mineira para lançar o PSP em Minas. Isso teve
alguma repercussão?



OSCAR CORRÊA - O Ademar nunca teve penetração
em Minas. Tanto ele quanto o Brizola nunca tiveram.

SB - Quando Benedito Valadares estava tentando criar a
Fórmula Mineira, numa segunda etapa de negociação, in-
cluiu o nome de Carlos Luz entre os possíveis candida-
tos, escolhidos no acordo. A inclusão de Carlos Luz entre
os candidatos à Presidência seria uma estratégia de
Valadares para consolidar a união do PSD mineiro ou uma
forma de aproximá-lo da 1JDN, já que, ao que parece,
Carlos Luz tinha bom trânsito na UDN?

OSCAR CORRÊA - O Benedito fez isso como mera jo-
gada para segurar o Carlos Luz. Quando lançou o Carlos
Luz, sabia que, se o apoiássemos, o PSD não o apoiaria.
O Benedito lançou-o exclusivamente para "reatraí-lo"
para o PSD. Só para consolidar a união do partido. Eles
sabiam perfeitamente que, no momento em que o Carlos
Luz fosse apoiado pela UDN, o PSD não o apoiaria.

SB - Carlos Luz era uma pessoa de confiança da UDN?

OSCAR CORRÊA - Não. Ele era muito bom sujeito,
mas não era um homem de posições udenistas, firmes.
Era um espírito conciliador e, como tal, não era um tipo
que servisse à UDN. Ele era capaz de fazer concessões.
Sabíamos que, se o Luz fosse indicado presidente da
República ou governador do Estado, no dia seguinte ele
acabaria não agüentando a pressão do PSI).

1-IA - Mas era sempre um nome lembrado quando se fala-
va em acordo, porque tinha trânsito na UDN...

OSCAR CORRÊA - Era um homem da maior dignidade
pessoal, de boa formação intelectual, já tinha sido minis-
tro, secretário, deputado, etc., ou seja, homem de muita
respeitabilidade, tanto que foi presidente da Câmara e
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presidente da República, cargos da maior importância.
Acredito que o Luz, exatamente porque era um espírito
conciliador por natureza, não infundisse confiança nem à
UDN nem ao PSD. Ele era lembrado porque era um ho-
mem de dignidade, prestígio, reputação. Mas a UDN sa-
bia que, se o apoiasse, estava sujeita, ao fim de algum
tempo, a ficar no mato sem cachorro.

HA - Havia alguma articulação em torno de Afonso Pena
Júri ior 214 ?

OSCAR CORRÊA - Só me lembro de que estávamos
procurando um nome que pudesse servir para todo mun-
do. E o Afonso Pena Júnior era um homem fora dos parti-
dos, alheio a eles, e era um grande escritor e um grande
homem público. Era filho do Afonso Pena, com uma tra-
dição espetacular. Não era da UDN, não era contra ela,
não era do PSD.

SB - O Estado de Minas` afirma que, já à beira do fra-
casso, numa última etapa de negociações, foram lembra-
dos dois nomes: Afonso Pena Júnior e Mílton Campos.
Parece que Mílton Campos não aceitou. O jornal afirma
que a escolha de Afonso Pena Júnior, que não tinha pe-
netração política em Minas, teria sido uma saída digna
para o fim do acordo...

OSCAR CORRÊA - É, não tinha penetração. O Afonso
Pena Júnior estava absolutamente afastado de qualquer
atividade, não apenas da política, em Minas. Ele morava
no Rio de Janeiro, era excelente jurista, e tinha feito es-
tudos literários muito bons, muito argutos, mas não tinha
nenhum prestígio político.

HA - E como se deu a participação de Dutra?

OSCAR CORRÊA - Sabem de uma coisa? O Dutra nun-
ca teve vontade própria. Acredito que ele, praticamente,
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só teve vontade de caçar os comunistas. Acho que foi a
única coisa que ele fez no governo, e nem sempre com o
apoio do pessoal que o cercava. O mais foi feito por mem-
bros do governo, como Novelli Júnior, que mandou mui-
to, e Vitorino Freire, que era excelente figura, meu ve-
lho amigo, e sobre quem tenho episódios interessantes
para contar. Mesmo sendo do PSD, ele me apoiava. O
único udenista que o Vitorino tolerava era eu. Tanto ele
como seu filho gostavam demais de mim. Esses eram os
donos do governo, é que mandavam. Da. Santinha era a
mulher do Dutra. Eles influíam sobre Da. Santinha, que
influía sobre o Dutra. Este queria, afinal de contas, fazer
um governo de paz e tranqüilidade, não queria bater em
ninguém, apenas não queria ser desautorado. Acredito que
ele estaria disposto a passar a faixa. De preferência, por
um acordo.

SB - Como ele via essa indicação de Afonso Pena Júnior?

OSCAR CORRÊA - Ele ficaria feliz com o Mílton. Pelo
que se dizia, ele tinha pelo Mílton um apreço especial.
Mas aí vinha o negócio de o PSD querer o governo de
Minas.

SB - O senhor acha que a escolha de Afonso Pena Júnior
foi uma saída digna, diante do fracasso da conciliação na-
cional? Naquela hora, acreditaram que ele seria aceito?

OSCAR CORRÊA - Não digo que acreditaram que ele
seria aceito, mas é o tal caso: na vida pública, você nem
sempre sabe o resultado daquilo que faz. Você escolhe o
sujeito certo de que ele vai ser aceito, e ele é recusado
por todo mundo. Você escolhe o sujeito certo de que ele
vai ser recusado, e ele é aceito por todo mundo. Então, o
Afonso Pena Júnior surgiu como candidato porque se pre-
cisava de um nome e o que apareceu foi o dele. Tanto
podia ser aceito como recusado.
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SB - Amaral Peixoto, num depoimento, diz ter a impres-
são de que Dutra havia antecipado a Mangabeira a possi-
bilidade de entendimento em torno do nome dele,
Mangabeira...

OSCAR CORRÊA - É, disso eu me lembro. Falou-se
nessa possibilidade, que teria sido uma grande solução.

HA - O senhor acha que, naquele acordo interpartidário
com Dutra, talvez Mangabeira estivesse antevendo uma
possibilidade de ser o candidato de conciliação?

OSCAR CORRÊA - Não, naquela época o Mangabeira
era o presidente da UDN. Na minha opinião, o problema
era assegurar a governabilidade. Era dar um jeito de se-
gurar o Dutra. O medo que se tinha era de que o Dutra
fosse dominado pelo que o Fabrício chamaria de baixo
pessedismo. Os mineiros eram os representantes do bai-
xo pessedismo. [risos]

SB - A preferência de Dutra por -Mílton  Campos seria em
virtude do contingente eleitoral de Minas?

OSCAR CORRÊA - Não. Acredito que o Dutra tivesse
aquele orgulho de passar a Presidência a um sujeito que
ele sabia, primeiro, que não ia fazer nada que não fosse o
melhor, que não ia fazer retaliação ou violência contra os
pessedistas. O Mílton criou uma fama tal de dignidade,
de boa postura, de equilíbrio, que o Dutra devia pensar o
seguinte: se eu passar o poder para ele, vou ter um presi-
dente da República que ninguém vai achar ruim, que não
vai perseguir o PSD, porque ele não o perseguiu em Mi-
nas, que vai continuar a obra, e eu fico bem. Esse é o
raciocínio que faço a respeito do Dutra, de quem não te-
nho má impressão. Ele era um homem simples. Atendeu
ao Getúlio porque, naquela época, o Getúlio era a favor
do Eixo, queria a ditadura.



Aliás, as Forças Armadas, no Brasil, têm essa vantagem:
elas estão com o presidente da República. Já pensou se
não estivessem? Se estivessem com o anterior presiden-
te da República? As Forças Armadas estão com o poder
constituído. No momento em que o poder se constitui,
elas têm que estar com ele, senão não se tem uma ordem
democrática. Você já pensou se a Polícia Militar de Minas
Gerais fosse do Juscelino? No dia em que entrasse o
Magalhães Pinto, eles botavam o Magalhães para fora.
Ou, se fossem do Mílton, no dia em que o Juscelino en-
trasse, botavam o Juscelino para fora. Acredito que o
Dutra tinha esse fetichismo de atender ao poder consti-
tu íd o.

HA - Como foram as articulações para a escolha e o lan-
çamento, pela UDN, das candidaturas do Brigadeiro
Eduardo Gomes e de Odilon Braga para presidente e vice-
presidente?

OSCAR CORRÊA - Ah, aí não participei. Eu era muito
jovem. Minas participou, mas no escalão superior, obvia-
mente.

HA - Não houve discussão sobre esse lançamento?

OSCAR CORRÊA - Não houve. Quanto ao Odilon, eu
não me lembro, mas deve ter sido pelo fato de ele ter
sido ministro que recusou a ditadura, não ser um radical e
ser um grande jurista. O Odilon era uma grande figura.
Tinha sido deputado, secretário em Minas, ministro da
Agricultura do Getúlio. Quando este deu o golpe, em
1937, ele se demitiu. Isso criou uma aura para o Odilon.
No momento em que você indicava o Brigadeiro como
candidato, você tinha que indicar alguém junto com ele.
Minas Gerais era uma das grandes forças da República e
o Estado em que a UDN era mais forte. Era justo que
Minas fosse contemplada. Havia muitos nomes. Só que
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os outros não queriam se submeter. Além disso, o Odilon
tinha um relacionamento muito bom com o Brigadeiro.

O Odilon não era brilhante, no sentido de homem de gran-
des rasgos oratórios, de eloqüência, mas era capaz de fa-

zer análises de excepcional objetividade e capacidade de
penetração, o que se podia verificar quando ele dava uma
entrevista. Surgia um tema qualquer, um tema constituci-
onal, por exemplo. O Prado Kelly, o Pedro, o Mílton, o
Baleeiro, o Bilac, todo mundo dava uma grande entrevis-
ta a respeito. Quando achavam que não havia mais nada
para dizer, o Odilon inventava um aspecto novo. As ve-
zes, o Brigadeiro falava por último, quando havia entre-
vistas. O que ele fazia? Chamava o Kelly e o Odilon para
organizarem as respostas dele. Então, saíam umas res-
postas primorosas, O Odilon tinha, assim, a virtude da
objetividade e da argúcia, embora fosse um sujeito... não
digo fechado, pois era até muito simpático, mas formal.
Era um homem respeitado. Acredito que ele foi indicado
pelo fato de ser de Minas.

HA - O apoio dos integralistas, no caso o PRP, foi significa-
tivo para a campanha do Brigadeiro? Como foi esse apoio
em Minas?

OSCAR CORRÊA - O PRP, em Minas, toda a vida foi
muito fraco. Itaúna até tinha um chefe perrepista, que
era o Lima Coutinho.

HA - Houve o lançamento também da candidatura do
PSB, que foi a do João Mangabeira. O senhor se lembra?

OSCAR CORRÊA - Era uma grande figura, mas sem
expressão eleitoral.

HA - Como foi recebido o lançamento da candidatura de
Cristiano Machado, pelo PSD/PR, tendo como vice Altino
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Arantes? Qual o significado da candidatura e do apoio
político recebido em Minas na campanha?

OSCAR CORRÊA - O Cristiano foi lançado para ser sa-
crificado. Se fosse para eleger um candidato, não seria o
Cristiano, que era um homem brando, vinculado a nós,
cunhado do Franzen de Lima e do José Monteiro de Cas-
tro. Então, é aquela história: se fosse para ganhar a elei-
ção em Minas, não teria sido o Bilac o candidato a gover-
nador, naquela época. Se fosse para ganhar a eleição con-
tra o Getúlio, não teria sido o Cristiano. Teria sido o Be-
nedito, ou outro parecido. Quando o Cristiano foi lança-
do, todo mundo já sabia que ele não tinha chance. Ape-
nas nunca se esperou que o PSD fizesse com ele uma
"cristianização" tão acentuada. Tanto que criou o verbo
"cristianizar", no sentido de trair o candidato.

HA - Corno foi a rcpercussto do lançamento da candida-
tura Getúlio Vargas e João Café Filho em Minas? Corno
essa candidatura foi recebida pelo pessoal da UDN?

OSCAR CORRÊA - A UDN a recebeu muito mal, por-
que percebeu que era a volta do getulismo, do
queremismo. Sabíamos que, com o lançamento do Getú-
lio, o PSD caminharia, em boa parte, para ele. Sabíamos
que a nossa situação ficava difícil, insustentável. O lança-
mento da candidatura do Getúlio, para nós, foi um golpe.
Percebemos isso imediatamente.

HA - Otávio Dulci, naquele livro a ciue nos referimos,
menciona descontentamento popular contra o governo,
que não foi canalizado pela UDN, mas sim por Getúlio
Vargas, que se apresentou corno candidato de oposição
ao Dutra, em lugar da UDN

OSCAR CORRÊA - A UDN, pelo fato de ter participa-
do do governo Dutra, podia manter uma postura moral,
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ética, no sentido amplo. Mantendo essa postura, ficava
mal para ela atacar o Dutra. Não tínhamos condições de
atacá-lo, a não ser naqueles pontos em que discordáva-
mos do seu governo. No mais, tínhamos participado. En-
tão, o Getúlio se aproveitou do fato de estar em São Borja
e não ter participado de nada, e, como ele não tinha o
escrúpulo que nós tínhamos...

1-IA - Então não contou o fato de ele ter lançado Dutra e
este ter sido seu ministro?

OSCAR CORRÊA - Ah, não. O Getúlio entrou como se
não soubesse nada do Dutra, como se não tivesse nada
com ele. Ele nem conhecia o Dutra. Quem é o Dutra?
/iisosJ

HA - Qual o significado cio apoio de Adernar de Barros a
Getúlio Vargas nesse período? Foi importante, decisivo?

OSCAR CORRÊA - Ah, foi, porque o Ademar tinha ra-
zoável prestígio em São Paulo e contava com a retribui-
ção. Acho que o Ademar esperava que o Getúlio depois
viesse a apoiá-lo.

FIA - Corno foi a campanha cio Brigadeiro Eduardo Go-
rnes contra Getúlio em Minas? Foi tão entusiástica quan-
to a primeira campanha dele?

OSCAR CORRÊA - Para nós, foi. Para a população, acre-
dito que menos. Tinha perdido um pouco da novidade,
do encanto. Mas eu me lembro de que a campanha do
Brigadeiro contra o Getúlio foi duríssima para nós. O
Getúlio vinha como o sujeito que ia redimir os erros que
os outros não tinham corrigido. Tudo o que o Dutra não
fez, vem o Getúlio dizendo que ia fazer. E o Brigadeiro
já tinha perdido. Ele já estava com aquela fama de "re-
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qucntado". Corno o Lula. Quando o Lula foi candidato
agora, eu disse, desde o primeiro momento - mas nin-
guém acreditou -, que ele não tinha mais o appeal, a no-
vidade da primeira campanha. Aquele charme do sujeito
que é operário e que surge para ser candidato. Não, ele
era um operário que estava morando no Morumbi, cuja
filha já havia estado por conta de uma empreiteira em
Paris, durante algum tempo. Isso tudo acabou com a can-
didatura do Lula. Então, quando o Brigadeiro voltou, já
não tínhamos mais a bandeira da redemocratização, que
fora a nossa grande bandeira. E tínhamos de considerar o
fato de termos colaborado com o Dutra.

HA - Quais foram os comícios marcantes da campanha
do Brigadeiro nesse período?

OSCAR CORRÊA - Os comícios da UDN em Belo Ho-
rizonte e na Esplanada do Castelo sempre foram os mai-
ores do Brasil. O sujeito saía de casa a pé, de ônibus, de
carroça, de tudo que ele podia, e ia para o comício. Não
tinha um cantor, um tocador de violão, não tinha nada.

HA - Como se deu a sua participação, especificamente -

OSCAR CORRÊA - Eu, toda a vida, nunca entrei numa
campanha da UDN que não fosse cem por cento. Um
consolo eu tenho: nenhum candidato da UDN deixou de
ter o meu apoio incondicional, dia e noite. E é por isso
que, quando eu estava ao lado do Roberto Resende, quc
era o candidato para o qual perdi na convenção do parti-
do, várias vezes as pessoas diziam: "Doutor, o senhor é
que devia ser o nosso candidato!" Com o Roberto ao meu
lado! O povo do interior, às vezes, não tem muita forma-
lidade... Não estou contando bravata, estou falando de
uma qualidade que acho que tenho: a lealdade. Não era
leal ao Magalhães Pinto, nem ao Pedro Aleixo, nem ao
Mílton Campos, nem ao Odilon. Eu era leal à União
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Democrática Nacional. Então, no momento em que o Bri-
gadeiro foi lançado, entrei de corpo e alma na campanha
dele.

HA - E o resultado da campanha, da eleição contra Ge-
túlio Vargas?

OSCAR CORRÊA - O Getúlio ganhou, nós ficamos em
segundo lugar. Ele ganhou de maneira limpa. Daí em di-
ante, o PTB começou a crescer, porque o Getúlio se vin-
gou do PSD, dando apoio ao PTB.

1-IA - A UI)N perdeu também nos Estados cm que era
governo...

OSCAR CORRÊA - A UDN perdeu substância.

HA - Logo que Vargas foi eleito, o Deputado Aliomar
Baleeiro, em outubro de 1950, apresentou recurso ao TSE
contra a diplomação dele, alegando não ter ele obtido
maioria absoluta dos votos. Qual foi a repercussão nos
meios políticos, especialmente em Minas, da tese do Ba-
leeiro?

OSCAR CORRÊA - A repercussão foi polêmica. Havia,
evidentemente, uma corrente que achava que isso era
golpe da UDN, que queria ganhar no tapetão, porque ti-
nha perdido nas urnas. Eu, pessoalmente, era a favor da
tese da maioria absoluta. Apenas achava que ela deveria
ter sido levantada antes. Se há um jogo, ou você não en-
tra em campo, porque não concorda com o juiz, com as
regras do jogo, ou entra e agüenta, porque você é que é
burro de entrar com o juiz ladrão, com o Vargas ou outro.

Sou a favor da maioria absoluta, não obstante as dificul-
dades que ela me trouxe nessas duas últimas eleições
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presidenciais. Em um regime de maioria absoluta, tive
que escolher entre Fernando Colior e Luís Inácio Lula
da Silva. Eu virava para a minha mulher e dizia: "Será
que o Baleeiro, quando propôs a maioria absoluta, pen-
sou que ele teria de optar um dia entre Fernando Collor
e Luís Inácio Lula da Silva?" Mas você não pode admitir
que o presidente da República se eleja, como no tempo
do Getúlio, com 27% dos votos, e o outro com 21%. Ele,
então, é presidente da República de uma minoria. Agora,
o mal no Brasil é que o sujeito escolhe, por exemplo, um
candidato da minoria e, na hora de votar em regime de
maioria absoluta, caminha para um pilantra. Um pilantra
qualquer. E você fica numa situação de ter vontade de
esquecer que é brasileiro.

HA - Houve repercussão na imprensa da tese defendida
pelo Baleeiro, ou foi só nos meios políticos?

OSCAR CORRÊA - Na imprensa e nos meios políticos.
A imprensa denunciou, porque o Baleeiro era muito atu-
ante. A tese foi logo aprovada e encampada pela UDN.
Os jornalistas da UDN a defenderam, e os que eram con-
tra a combateram. A prova de que ela foi polêmica e im-
portante é que veio a prevalecer 30 ou 40 anos depois.

FIA - Segundo Otávio Dulci, além desse recurso ao TSE,
a UDN fez um apelo às Forças Armadas, tendo em vista
o resultado das eleições . O senhor se lembra desse
episódio?

OSCAR CORRÊA - Eu tenho uma grande birra, eu te-
nho ódio, ódio [risos] desses sujeitos que falam que a
UDN fez apelo às Forças Armadas, que ela bate à porta
dos quartéis. A verdade é que sempre, no Brasil, todos os
partidos políticos tiveram um relacionamento com os mi-
litares, obviamente. Tanto há os militares que são amigos
da UDN como há os que são amigos do PSD. Quando o
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candidato da UDN ganha, o PSD e seus amigos militares
procuram fazer todo o possível para ver se ele não toma
posse. E a UDN e seus amigos militares também fazem a
mesma coisa. Há, naturalmente, uma ligação. Isso não
tem como resultado a "não-posse". Você não tem nenhu-
ma "não-posse" no Brasil.

Esse negócio de falar que a UDN é golpista, que ela cha-
mou os militares para não dar a posse, isso é uma grossa
empulhação. Desculpem-me, mas fico uma onça. A UDN
tinha amigos militares. Tinha o Mamede, o Canrobert...
Estou citando dois que estiveram na linha de frente. Como
o PSD tinha o Denis, que acabou dando o golpe. Se al-
guém deu golpe neste país para ir para o governo, não foi
a UDN, foi o PSD, para colocar o Juscelino no poder.
Acho que o Café Filho agiu mal. Quando ele deu a entre-
vista dizendo que o Juscelino não podia tomar posse, eu
o combati. A minha tese é a seguinte: se o povo votou,
votou mal, deve aguentar.

SB - Parece que a VDN não pensava como o senhor...

OSCAR CORRÊA - Não pensava não. O Carlos Lacerda,
sobretudo, não pensava como nós. Na UDN, muita gen-
te pensava como eu, mas, como o Carlos era o líder, pre-
valecia a sua voz.

HA - Nessa época chegou a haver alguma articulação? A
UDN chegou a consultar uma parcela das Forças Armadas?

OSCAR CORRÊA - Não, a UDN nunca foi aos quartéis
para pedir golpe. Os soldados amigos da UDN, eles mes-
mos é que achavam que a situação não podia continuar.
O militar tem uma concepção de cidadania, de civismo,
do que é bom para o País, que é diferente das outras. Se
a UDN diz a um militar que Fulano de Tal é ladrão, o
militar acha que aquele sujeito não pode ser presidente
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Senti, naquele momento, que o Getúlio nos
tirou o direito de gozara vitória, que era a

sua renúncia. Iam os cantar aquilo em
prosa e verso. Com a sua morte,

ficamos todos sem graça. Isso perseguiu a
UDN pelo resto da vida. Nenhum de nós

queria que ele se suicidasse.
Queríamos que ele fosse para SãoBorja.
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da República. Então, eu não precisava falar com ele para
articular contra o ladrão. Ele articula naturalmente, por-
que a UDN, o Oscar Corrêa, em quem ele confia, fala-
ram que o Fulano é ladrão. Não é justo que ele, militar,
admita que um ladrão vá ser presidente da República. E
o raciocínio puro.

HA - O senhor acha que foi mais uma reação natural dos
grupos militares que eram próximos da UDN?

OSCAR CORRÊA - Eram da UDN, naturalmente.

FIA - Sem articulação?

OSCAR CORRÊA - É claro que havia articulação, no
seguinte sentido: todo político conversa com militar. Toda
a vida conversou. Não há político que domine partido e
não converse. O Benedito conversava com os militares
dele. O Alkmin era amigo fraternal do Denis, foi quem
botou o Denis na jogada, todo mundo sabe disso. O
Adauto Cardoso, o Bilac Pinto, o Baleeiro, o Virgílio, esse
pessoal todo tinha relacionamentos militares. Esse rela-
cionamento leva a conversas naturais, mas não a dizer
que Fulano de Tal deu o golpe, que procurou os quartéis.
O negócio é um contato permanente que existe entre as
forças. O José Genoíno deve ter amigos no Exército,
como o Paulo Brossard, quando era senador, e eu tínha-
mos amigos no Exército. O General Oliva, que é pai do
Aluísio Mercadante, foi chefe de gabinete do Costa e Sil-
va. Grande figura. Era meu amigo. Era não, é. Você não
vai dizer por isso que eu estava querendo convencer o
General Oliva a dar uro golpe de Estado.

HA - No início do seu governo, Vargas trabalhou pela
conciliação, tentando reduzir a animosidade da oposição.
A UDN estava coesa na oposição a ele? O João Cleofas,
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da UDN de Pernambuco, foi indicado ministro da Agri-
cultura, não? Como foi o relacionamento inicial da 11)\
com o governo Vargas?

OSCAR CORRÊA É o tal caso: você não pode impedir
que em cada partido haja sujeitos que tenham ligações
tradicionais com o presidente eleito. Você tem agora o
Francisco Weffort, que é do PT e vai ser ministro da
Cultura. Está deixando oPT para ser ministro da Cultura
do Fernando Henrique. E o caso de eu dizer: isso é uma
incoerência. No fundo, ele tinha um relacionamento com
o Fernando Henrique antes de este pensar em ser presi-
dente. Então, o Cleofas e outros tinham relacionamento
com o Getúlio. Era o que chamávamos, na UDN, de "cha-
pa-branca". Eram aqueles sujeitos que, embora fossem
da UDN, pelo fato de terem relacionamento anterior com
o presidente - com o Getúlio e, sobretudo, com o Jusce-
lino -, conseguiam coisas com ele.

HA - Nesse período, a UI)N decidiu, em convenção, fa-
zer oposição ao Getúlio. Como ficava a direção nacional
do partido, na medida em que havia elementos partici-
pando do governo?

OSCAR CORRÊA - Quando o sujeito quer ser ministro,
quando ele é convidado para ser ministro, é aquela histó-
ria da "água morro abaixo, fogo morro acima e mulher
que quer casar..." Quando o sujeito quer ser ministro e é
um bom companheiro, cria-se um momento difícil para o
partido. Se dissermos a ele para não participar, não só
vamos impedir que ele leve a sua vida pública num cami-
nho que é importante, mas vamos impedir também que
ele preste ao País um bom serviço, porque ele é um bom
sujeito. O Cleofas foi um excelente ministro da Agricul-
tura, além de ter sido amigo da gente, competente. Você
fica pensando: por que vou impedir o Cleofas? Isso é muito
comum no partido, virou regra geral. Ele leva o trabalho,
o esforço e o civismo dele, não leva o apoio do partido.
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HA - E em Minas? Algum udenista chegou a participar
do governo? Houve repercussão dessa participação de
udenistas no governo de Getúlio Vargas?

OSCAR CORRÊA - Não, não.

HA - Na Câmara, os pcssedistas não chegaram a levantar
alguma questão nesse sentido?

OSCAR CORRÊA - Ah, devem ter levantado. Não me
lembro bem, mas tenho a impressão de que fizeram críti-
cas. A explicação que devemos ter dado foi esta: ele era
amigo do Getúlio, estava lá para prestar serviço à Nação,
não podia recusar, era autoridade no assunto, não levava
o prestígio do partido.

HA - Em dezembro de 1951, Getúlio Vargas enviou um
projeto de lei à Câmara referente à situação do petróleo
- a famosa questão do petróleo brasileiro. Esse fato teve
repercussão nacional. Embora fosse deputado estadual,
o senhor se lembra dos grupos que se articularam em tor-
no desse projeto?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro do seguinte: o autor
da tese favorável à exploração não oficial do petróleo,
digamos, que não fosse monopólio do Estado, foi o Odilon
Braga. Ele defendia o Estatuto do Petróleo. Acho que foi
ele o relator de uma comissão que estudou o assunto. Foi
a única vez que discordei dele, dos próprios fundamentos
do seu parecer. Ele dizia que em vários lugares, por cau-
sa do petróleo, tinham assassinado presidentes, tinha não
sei o quê, etc. Discordei, achando que o Brasil devia dar
o monopólio do petróleo à Petrobrás, e foi a UDN quem
defendeu e acabou votando a lei.

FIA - Bilac Pinto, por sinal, foi quem...



OSCAR CORRÊA - O Bilac Pinto foi um dos corifeus.
Fiz campanha em Minas Gerais a favor do monopólio da
Petrobrás. Fazia convocações em colégio para as reuni-
ões e comícios em que se debatia a questão. Fizemos
muitas reuniões. Por isso, fui até incluído no meio de al-
guns sujeitos "comunistóides". A minha ficha no Dops
chegou a ser considerada de esquerda pelo fato de eu ter
participado das campanhas "O Petróleo E Nosso" e "Paz
e o Petróleo", ao lado do ZilIer, por exemplo. Ainda me
lembro de que precisei de uma folha corrida aqui no Rio
de Janeiro, em mil novecentos e setenta e tantos, e ela
me foi negada porque eu era muito amigo do Deputado
Armando Zilier, líder do Partido Comunista. Eu tive en-
tão que levar minha tese de concurso: capitalista; minha
outra tese de concurso: capitalista; e mostrar minha cam-
panha toda como deputado. Se vocês olharem o arquivo
do Dops, é possível que eu esteja lá ainda, fichado como
esquerdista. [risos] Eu me lembro de que, nessa época,
quase todos nós, da UDN, ficamos a favor da campanha
"O Petróleo E Nosso". Defendemos a Petrobrás contra
o Estatuto do Petróleo.

HA - Essa mobilização em torno do petróleo tomou uma
conotação de campanha de comunistas?

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Aliás, em todas as mi-
nhas participações na campanha, eu dizia isto: "Estou aqui
para provar que essa campanha não é dos comunistas, pois
quem a está defendendo na Câmara Federal é o pessoal
da UDN e eu, que sou capitalista e anticomunista. Estou
participando da campanha porque sou brasileiro, tenho
que defender o interesse do País. Isso não é privilégio de
comunista".

HA - A UDN ultrapassou a proposta de Getúlio, inclusi-
ve na questão do monopólio estatal, etc. Por que Getúlio
chegou a concordar, tendo maioria no Congresso? Foi a
campanha que o levou a fazer um acordo?
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OSCAR CORRÊA - O Getúlio tinha fama de nacionalis-
ta. Queria continuar no poder mais 15 anos, pelo menos,
e não podia admitir que ninguém dissesse que era mais
nacionalista do que ele, nem que se levantasse uma tese
mais a favor do Brasil do que a dele, e contra as
multinacionais. Naquele tempo, só se falava na Standard
0/1, que era o grande terror. O pavor era o suborno da
Standard 0/1, etc. No momento em que aparece uma
emenda mais nacionalista do que a dele, ele entra cm
campo e encampa a emenda. Até por sabedoria.

HA - A UDN, nessa época, foi acusada de recuar cm
relação a propostas liberais...

OSCAR CORRÊA - Aí a explicação é a seguinte: na hora
em que você assume o governo, você tem responsabili-
dades com idéias e também com práticas. Sou um liberal,
mas se eu considerar que o interessante para o Brasil é
ter a Petrobrás como um monopólio, abro uma exceção
para o monopólio da Petrobrás. Só porque sustento as teses
liberais não vou querer que uma tese que pode ser muito
boa para os Estados Unidos seja boa também para o Bra-
sil. Acho que o político tem uma pragmática que nem sem-
pre admite o que ele sustenta. Eu, por exemplo, sou libe-
ral, neoliberal, neocapitalista, sustento todas as teses, mas
sou a favor do monopólio da energia nuclear e da energia
do petróleo, porque são forças tão poderosas que, se você
entregar para o particular, está sujeito a ver a subversão
do Estado.

Então, não se trata mais de defender idéias. Trata-se de
defender a sobrevivência do Estado. Se você entregar a
energia nuclear para ser explorada pela Odebrecht, a
Andrade Gutierrez e a Mendes Júnior, quem vai ser pre-
sidente da República da próxima vez? E o sujeito que a
Odebrecht, a Mendes Júnior ou a Andrade Gutierrez apoi-
arem, senão elas jogam uma bomba atômica. Só admito
monopólio do Estado. E, quanto à Petrobrás, já admito
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monopólio parcial. Acho que não deve haver o monopó-
lio da exploração, que deve ser livre. Apenas o Estado
deve controlar o refino, a distribuição, etc., para impedir
que haja a criação de poderes paralelos. Mas, nessa ma-
téria, confesso que não estou mais muito seguro. São os
abusos do corporativismo da Petrobrás que estão me le-
vando a isso.

HA - A proposta do senhor, na época, era de que tanto o
petróleo como a energia nuclear deveriam ser explora-
dos pela mesma estatal...

OSCAR CORRÊA - Na última vez em que falei na Es-
cola Superior de Guerra, ainda disse isso.

HA - Em 1953, o governo Vargas lançou o Plano Lafer -
Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico - e, em
1954, o Plano Nacional de Eletrificação. Da mesma for-
ma, anteriormente, o Dutra tinha apresentado o Plano
Salte em seu governo. Sendo deputado estadual na épo-
ca, o senhor se lembra da repercussão em Minas dos pla-
nos econômicos de Vargas e Dutra?

OSCAR CORRÊA - Veio o Plano Salte e não deu em
nada. Veio o outro plano e não deu em nada. Primeira-
mente, um plano desses só pode ser a longo prazo. Se um
governo que vai acabar em 1954 ou 55 lança um plano
em 53, para 20 anos, você já sabe que no dia em que
entrar o novo presidente, em 55, ele já vai botar o plano
de 53 para baixo. Então, é muito complicado. Por que
esse plano agora pode dar certo? Porque, por sorte, foi
lançado pelo Itamar , com o Fernando Henrique, e ele
foi eleito. Se fosse o Lula, já ia alterar o Plano Real
"fundamentalissimamente". Então, essa falta de conti-
nuidade nos planos de governo é o grande mal do Brasil.
Quando o Mílton lançou o plano do Giannetti, de recu-





zenda, na política de estabilização monetária, e João
Goulart no Ministério do Trabalho. O objetivo era a
mobilização, etc. Houve repercussão por causa das mu-
danças?

OSCAR CORRÊA - No caso da nomeação do João
Goulart, sim.

HA - E de Osvaldo Aranha?

OSCAR CORRÊA - Não. O Osvaldo Aranha sempre foi
um homem tido como competente, simpático, trabalha-
dor. Era uma grande figura, um homem da Revolução,
amigo do Getúlio. Quanto à entrada do João Goulart, a
gente sabia que era filho político do Getúlio e fazia o que
ele mandava. Ele botou o Jango no Ministério do Traba-
lho para articular o movimento sindical. Aí, já pensamos
logo o seguinte: vamos ter, de novo, que lutar contra o
Getúlio, que vai querer se reeleger em 1955. O Getúlio
se perdeu aí: no momento em que nomeou Jango. Houve
uma reação dos militares contra o sindicalismo do Jango,
que logo começou a articular os sindicatos. Isso deu a
entender que ele, como pau-mandado do Getúlio, já ia
criar a base da nova permanência. Vamos ter um novo
curto período de 15 anos: foi o que todo mundo pensou.
Aliás, a vocação do Getúlio era essa.

HA - Após a mudança ministerial, em outubro de 1953,
em reunião do diretório da UDN para exame da situação
política, o Deputado Artur Santos fez uma advertência
quanto às intenções subversivas da manipulação operá-
ria. Por que essa declaração carregada?

OSCAR CORRÊA - Porque todo mundo sabia que o
J ango, pelas ligações com o Getúlio, vinha para isso. O
Getúlio se dizia pai dos pobres, dos trabalhadores. Ele é
quem ia cuidar de tudo. Sabíamos que o sonho do Getú-
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lio era voltar e continuar. No momento em que ele no-
meou o Jango, ficou claro que sua intenção era criar um
movimento sindical forte. Para quê? Para apoiá-lo em tudo.
Para mantê-lo no governo.

FIA - Inclusive, joio Goulart fala, em fevereiro, num
aumento de 100% do salário mínimo em maio...

OSCAR CORRÊA - E o Getúlio acabou dando esse au-
mento, que desequilibrou o Orçamento.

HA - E os militares, em conversa com o Getúlio Vargas,
chegaram a lhe manifestar a preocupação de que a atua-
ção direta de João Goulart pudesse atingir a pessoa do
presidente. A ponto de Goulart ser demitido...

OSCAR CORRÊA - Essa demissão, segundo se diz, te-
ria sido imposta pelos militares. Tanto que, quando ele
voltou como vice-presidente da República, dizia-se que
era a sua vingança contra os militares. Daí se criou o cli-
ma para a Revolução de 64, porque os militares já tinham
combatido o Jango, que saiu e depois voltou como vice-
presidente do Juscelino em 1955.

HA - O aumento de 100% do salário mínimo, proposto
por Goulart e dado pelo Getúlio, provocou uma certa
reação dos militares. Qual foi a repercussão desse au-
mento?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Só me lembro de
que nós todos achamos estranho. E aquela história: san-
to, quando vê muita esmola, desconfia. Então, a gente
ficava pensando por que o Getúlio estaria fazendo essa
barretada, com o risco de desestabilizar o Orçamento, a
economia toda. O grande problema do aumento do salá-
rio mínimo é a dcscstabilização da economia. Você está
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vendo agora o problema: o Itamar não está dando o au-
mento dos 100 reais. Não é porque ele ou o pessoal de
São Paulo não queiram dar. E porque, no momento em
que der aumento de 100 reais, ele quebra a Previdência
e as prefeituras de certos municípios, principalmente do
Norte e do Nordeste.

HA - Em junho de 1954, Afonso Arinos, líder da UDN na
Câmara, apresentou um requerimento de impeac/iment do
presidente da República. Como ele, depois, relata, essa
iniciativa deveu-se a um pedido do Brigadeiro Eduardo
Comes. Os deputados da UDN concentraram seus pro-
nunciamentos na pessoa do presidente, e o jornalista
Carlos Lacerda lançou, na Tribuna da Imprensa, apelos à
deposição de Vargas. Nesse período foi desenvolvida uma
estratégia de atuação da UDN envolvendo o Congresso
Nacional, os militares e a imprensa contra o governo?

OSCAR CORRÊA - Juntou-se todo mundo contra ele.

HA - Como foi vista essa questão? O objetivo, realmen-
te, era derrubar Vargas?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro bem do episódio
da Câmara, mas isso não significa que ele tivesse menos
repercussão do que a que foi mostrada pela imprensa. Tal-
vez seja em virtude de o impeachment do Getúlio ter co-
meçado como a manobra do impeachment do CoIlor: nin-
guém acreditava neste, como nós não acreditávamos no
do Getúlio, que nos parecia absolutamente irreal, ficção.
A maioria estava com o Getúlio: PSD, PTB, PSP. Nós,
sozinhos, ficaríamos com o impeachinen!, que iria ter 70
votos, e contra ele duzentos e tantos.

SB - A própria direção nacional da UDN se posicionou
contra essa iniciativa, não? Desabonou a proposta de
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Lacerda, afirmando que devia haver uma oposição enér-
gica, mas dentro da ordem...

OSCAR CORRÊA - Quanto ao Lacerda, preciso dizer o
seguinte: ele fez grandes coisas pela UDN, mas criou para
ela uma imagem que era muito mais decorrente da posi-
ção dele do que dela. Quando ele escrevia na Tribuna da
Imprensa: "Vamos ao golpe, vamos arrasar, temos que botar
o Getúlio para fora, as Forças Armadas...", era o Carlos
Lacerda falando. As vezes eu não concordava com ele. O
Adauto e o Bilac também não concordavam. Apenas não
podíamos impedir o Carlos de dizer na Tribuna da Im-
prensa o que ele queria. Então, ele criou essa fama de
golpista que a UDN tem.

Ninguém gostava mais do Carlos do que eu, que devo a
ele todas as gentilezas, inclusive a de ter me convidado
para vice-líder quando cheguei aqui. Eu brincava: "Carlos,
não podemos dar o golpe. Temos uma faca sem lâmina, a
que falta o cabo. Não temos nada". "E, mas temos que
criar o clima, etc." Ele achava que criava o clima e que o
povo acabava dando o golpe. Ele acreditava num fenô-
meno igual ao que vimos, recentemente, no caso do
Collor. Mas os tempos eram outros. Ele estava sozinho.
As vésperas da revolução de 1955, quando houve a que-
da do Café Filho, o Carlos, 48 horas antes, escrevia na
Tribuna da Imprensa: "Daremos o golpe!" "O, Carlos,
você está louco? Nós não temos nada para fazer". Ne-
nhum de nós estava pensando em dar golpe. Apenas o
Carlos escrevia, e nós não tínhamos por que ir à tribuna
desautorá-lo, ele era o nosso líder. Sabíamos que não tí-
nhamos condições, e disso se prevaleceu o PSD para dar
o golpe do Denis e cio Alkrnin.

SB - Agora, o senhor mesmo está explicando essa fama
que a UDN tem. Ela foi criada pela própria UDN, na
medida em que Carlos Lacerda era udenista...
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OSCAR CORRÊA - Não. Quem olhar os anais do Con-
gresso vai ver que o Baleeiro, o Adauto, o Bilac, todos
eles, em seus discursos, diziam que não íamos dar golpe.
Eu digo mais: quando o jango estava na China e os mi-
nistros militares redigiram um manifesto, dizendo que ele
não podia tomar posse, o Adauto e eu fizemos uma recla-
mação, na Câmara, dizendo que discordávamos deles e
achávamos que o Jango devia tomar posse. Ninguém sabe
disso. Sumiu. Deve estar nos anais.

HA - Voltando à questão do impeachment, logo depois, o
presidente da UDN, Artur Santos, declara que era contra
o impeachment e contra a pregação de Carlos Lacerda.
Ele fala de "oposição enérgica, mas dentro da ordem".
Como poderia, então, o líder da bancada da UDN apre-
sentar uma proposta de impeachment do presidente? Isso
não era discutido?

OSCAR CORRÊA - Deve ter acontecido o seguinte: o
Afonso ouviu a bancada, que achou que isso, como estra-
tégia, era bom. Quando ele foi ouvir o diretório nacional,
este achou que, como estratégia, não era bom.

HA - Foi por isso que houve essas duas notas e essas
duas posições...

OSCAR CORRÊA - Resultado: aí morreu.

liA - Na madrugada de 5 de agosto de 1954, ocorreu o
atentado de Toneleros, no Rio de Janeiro, contra Lacerda.
Foi morto o major da Aeronáutica que o acompanhava.
Como foi a repercussão desse fato em Minas?

OSCAR CORRÊA - Todos nós recebemos a notícia de
que era um atentado mandado pelo Getúlio ou por aI-
guém dele. Nenhum de nós acusava o Getúlio de ser vio-
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lento, pessoalmente, embora ele fosse capaz disso, por-
que já havia o episódio de Ouro Preto, quando haviam
matado lá um estudante.

HA - Como foi o atentado de Ouro Prcto

OSCAR CORRÊA - Quando o Getúlio era estudante em
Ouro Preto, ele e os irmãos mataram ou mandaram matar
um estudante que havia brigado com eles. Isso consta lá,
é só verificar, todo mundo sabe. Não tenho maiores da-
dos porque nunca me interessei por isso.
Comprovadamente mataram ou mandaram matar um es-
tudante que era desafeto deles em Ouro Preto. Então,
todo mundo achava que o Getúlio, pessoalmente, não
mataria, mas achava que o sujeito, para agradar ao Getú-
lio, matava, mandava matar. Foi exatamente o que acon-
teceu. O Gregório, para agradar ao chefe... E aquela his-
tória: "Eu não agüento mais esse sujeito. Só matando".
frisos] "Pois vai lá e mata". Acredito que o Getúlio não
quisesse matar, mas comprar o Carlos. Como ele era
"incomprável", o jeito era silenciá-lo, dar nele um "cala
boca", uma boa surra. Era isso o que eles queriam: dar
uma boa surra no Carlos. Como não foi possível, surgiu a
hora, mas o sujeito errou o golpe. Matou o Rubens Vaz.
Como ele era da Aeronáutica...

Para vocês verem como são as coisas: se ele fosse da Ma-
rinha ou do Exército, a repercussão talvez não fosse a
mesma. Mas como era da Aeronáutica, ligado ao Briga-
deiro, chefe nacional de autoridade moral inatacável...
Tanto que, no enterro do Getúlio, ele atravessou a multi-
dão, e ninguém disse uma palavra. Você já pensou um
sujeito, acusável de ter contribuído para a morte do Ge-
túlio, atravessar a multidão sozinho, no dia do enterro, e
ninguém dizer nada? Todo mundo o respeitava. Tudo isso
contribuiu para agravar a situação. Se não fosse o Major
Vaz, o Carlos Lacerda teria levado um tiro no pé, ia-se
apurar o fato, pegava-se um Zé Ninguém qualquer, que
pagava por isso seis meses de cadeia, e pronto.
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HA - Pensava-se na possibilidade de um golpe para tirar
Getúlio do poder ou se pensava em resolver a questão
constitucionalmente?

OSCAR CORRÊA - A sensação que a gente tinha era a
de que o Getúlio estava decadente e começava a não
mandar. Daí a gravidade do problema João Goulart. Ele,
que toda a vida fora um caudilho, estava começando a
não mandar.

HA - Perdera o controle...

OSCAR CORRÊA - Perdera o controle do governo.
Quem estava mandando era o Bejo Vargas, o Gregório,
os asseclas.

HA O próprio inquérito ajudou a descobrir a influência
da guarda pessoal...

OSCAR CORRÊA - Exatamente. Como o negócio era
com o Carlos, a Tribuna da Imprensa botou a boca no
mundo de tal maneira que o governo foi obrigado a admi-
tir o inquérito feito no Galeão pelo depois Ministro Cor-
deiro Guerra, que foi o representante do Ministério Pú-
blico na apuração. Era muito boa figura. O Tancredo,
ministro da Justiça, foi obrigado a admitir o inquérito. O
Getúlio foi obrigado a admitir. Chamaram-se lá os figu-
rões para depor, botou-se o pessoal todo para falar a ver-
dade. No momento em que o negócio ficou sério, o Ge-
túlio perdeu a força totalmente. Ficou sendo um joguete
nas mãos do pessoal dele.

HA - No dia 12 de agosto de 1954, Getúlio foi a Belo
Horizonte e fez um discurso acusando seus adversários...

OSCAR CORRÊA - Na inauguração da Mannesmann.
Nessa época ocorreu o episódio do Godói Gonçalves, do
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sujeito que queria matar o Heráclito, que já contei. Quan-
do o Getúlio foi à Mannesmann, já estava no fim, não?
Foi uma tentativa, talvez, de ver se conseguia apoio em
Minas. O Benedito, que era ligado a ele, tinha-lhe pro-
metido apoio incondicional do PSD mineiro e nacional.

HA - Nessa época Juscelino era o governador...

OSCAR CORRÊA - Só me lembro da ida do Getúlio,
que nós sabíamos que estava muito fraco e tinha ido lá
para buscar apoio.

HA - Na Assembléia houve alguma repercussão?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que deve-
mos ter metido o pau. Não me lembro. Elogiava-se a cri-
ação da Mannesmann e, ao mesmo tempo, batia-se no
Getúlio.

SB - O senhor elogiava a criação da Mannesmann? A
posição da UDN era essa?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que a UDN
aceitava a criação da Mannesmann. O Fabrício era muito
contra. Porque era capital estrangeiro.

HA - O vice-presidente, João Café Filho, nesse momen-
to de crise, propõe a dupla renúncia: dele e do presiden-
te. Qual o significado dessa proposta?

OSCAR CORRÊA - O Café Filho, nessa altura, já sabia
que o Getúlio estava mal. E ele não queria ir com o Ge-
túlio, ou melhor, queria se sair bem. Se o Getúlio fosse
deposto, ele seria também. Então, era melhor ir para a
renúncia porque, ao renunciar, nós sabíamos que ele não
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tinha culpa alguma. O Getúlio sairia mal renunciado, e
ele, bem renunciado. Era uma solução que contentava a
Nação. Agora, quando ele fez a proposta, sabia que o
Getúlio não aceitava. Ele fazia uma jogada para salvar a
própria pele.

HA - Após a reunião presidencial, na madrugada de 24
de agosto, Vargas concordou em licenciar-se, mas, logo
em seguida, ele se suicidou. Como foram as reações, cm
Minas, ao suicídio de Vargas?

OSCAR CORRÊA - Estava perto do Café Pérola, quan-
do recebi a notícia do suicídio. Tive um abatimento vio-
lento, a sensação de que o Getúlio nos roubava a vitória,
não nos deixando gozar a vitória que era vê-lo fora do
poder. Eu tinha um comício em Mateus Leme, marcado
para aquele dia, à noite. Não tinha telefone, e eu tinha
então que ir a Mateus Leme avisar que não ia fazer o
comício. Como Mateus Leme era perto, e eu tinha urna
caminhonete... Então fiquei sabendo que os operários da
Cidade Industrial estavam atacando e quebrando os car-
ros que passavam. Fiquei apavorado, mas não podia dei-
xar de ir. Eu não tinha arma, fui à casa do Paulo Neves de
Carvalho, que chegara dos Estados Unidos e me dissera
que tinha comprado um revólver de alumínio que era "o
fino da bossa", a última aquisição. Então, ele me empres-
tou o revólver e a caixa de balas, eu os coloquei na cami-
nhonete e fui para Mateus Leme.Nunca tive tanto medo
na minha vida. Medo de ter que atirar, porque eu pensa-
va: eles vão me cercar, e eu não vou entregar os pontos,
vou atirar. Vão me matar, mas antes mato uns dois ou três,
porque eu atiro. Até não atirava mal não. Fui apavorado a
Mateus Leme. Chegando lá, avisei que não ia haver o
comício e voltei. Não houve nada. Fui direto para a casa
do Paulo e falei: "Paulo, pelo amor de Deus, fica com
esse trem aí [risos] que eu não quero nem ver isso mais".
Então, eu me lembro de que, na minha angústia, eu dizia
assim: "Ele nos roubou a vitória". Senti, naquele momen-
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to, que o Getúlio nos tirou o direito de gozar a vitória,
que era a sua renúncia. Íamos cantar aquilo em prosa e
verso. Com a sua morte, ficamos todos sem graça. Isso
perseguiu a UDN pelo resto da vida. Nenhum de nós
queria que ele se suicidasse. Queríamos que ele fosse
para São Borja. Nenhum de nós tinha raiva dele. Eu tinha
muito mais raiva do Benedito. Eu achava que o Getúlio
era um velhinho safado, sem-vergonha, esperto, [risos]
porque dava golpe e rasteira em todo mundo, inclusive
em nós, mas não era ladrão.

HA - Vamos falar agora das eleições de 1954, marcadas
para o dia 3 de outubro. Após a crise política, com o des-
fecho do suicídio de Vargas, em algum momento se te-
meu pela não-realização das eleições?

OSCAR CORRÊA - Acredito que houve quem afirmas-
se que seria conveniente alterar a data, porque houve
uma comoção geral, que podia influir num ou noutro sen-
tido. E, no caso, influiria contra nós, porque acusados de
assassinos do Getúlio. O julgamento das urnas podia ser
um júri que nos condenasse. Tenho a impressão de que
houve essa hipótese, mas não chegou a se concretizar. A
campanha já estava adiantada, era final de agosto, depois
veio o Café Filho, e houve a tranqüilidade de que as coi-
sas correriam normalmente. Até o episódio do General
Mamede, do Canrobert. E, afinal, o manifesto infeliz do
Café Filho.

HA - Numa análise das eleições de 54, constatamos uma
redução da bancada da UDN no Congresso Nacional e
do número de governadores eleitos pelo partido. Como o
senhor analisa essa redução?

OSCAR CORRÊA - Acredito que tudo isso contribuiu.
Primeiro, o fortalecimento dos sindicatos, com a ação do
Getúlio, do João Goulart e outros, e o conseqüente forta-
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lecimento do PTB, usufrutuário disso. Depois, a morte
do Getúlio nos prejudicou junto ao eleitorado, que em
muitos casos achou que tínhamos exagerado nas críticas
e nos culpou pela sua morte. E nós mesmos nos senti-
mos, de certa maneira, sem condições de ataque. Passa-
mos o resto da campanha fazendo apenas propaganda
nossa. Não tínhamos como atacar alguém que tinha
morrido, se suicidado. E o nosso adversário, toda a vida,
tinha sido o Getúlio. O PSD, por sua vez, se prevalecia
disso para dizer que a UDN tinha matado o Getúlio. O
PSD sempre foi meio gctulista, porque foi criado sob as
bênçãos do Getúlio.

HA - Qual era o perfil do eleitorado da UDN nesse
período?

OSCAR CORRÊA - O perfil foi sempre o mesmo. A
UDN teve sempre, mais ou menos, o mesmo eleitorado:
uma mistura de classe média de cidade com fazendeiros
e gente de posição intermediária - nem os muito ricos,
que preferiam ficar com o governo, nem os muito pobres,
que preferiam ficar com o PTB, com o populismo.

9 CAPÍTULO

HA - Em 1954, o senhor se elegeu deputado federal...

OSCAR CORRÊA - Eu não pensava em ser candidato a
deputado federal. Achava que o mais que podia conse-
guir era me reeleger deputado estadual. Não tinha nú-
cleo de eleitores como Mílton Campos, Pedro Aleixo,
Monteiro de Castro, Deodato, Gabriel e outros. O fato
de o Oscar Botelho lançar a minha candidatura foi um
desafio, e costumo dizer que, se alguém me desafia, eu
cresço. Então, preveni o José Monteiro e o Deodato -
sobretudo o José Monteiro - de que nos núcleos onde eu
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os apoiava eles não teriam mais os votos dos meus eleito-
res. Esse foi um dever que achei que devia cumprir, em-
bora certa pessoa ligada ao Deodato não tenha entendi-
do isso. Achou que eu devia ser permanentemente um
ajudante do Deodato, o que era muito justo, porque ele
era uma grande figura. Apenas não podia abrir mão dos
meus núcleos. O José Monteiro, não. Ele entendeu mui-
to bem e ainda achou muita graça: "E isso mesmo, se eu
puder te ajudar, ajudo". Não ajudou nada. E claro que ele
não podia, também estava no aperto dele.

A verdade é que fui eleito com um número de votos mui-
to maior do que esperava. Parece que fiquei em sétimo
lugar, na frente de vários outros.

1-IA - Que apoio o senhor recebeu para ampliação de sua
base eleitoral e quais as dobradinhas que fez?

OSCAR CORRÊA - Fiz uma dobradinha com o José
Grossi, de Ponte Nova, um grande companheiro.

HA - Ele foi eleito?

OSCAR CORRÊA - Não, ficou como suplente. Aconte-
ceu uma coisa engraçadíssima. Naquele tempo, inven-
tou-se o cartão, que a gente escrevia à mão e era repro-
duzido, uma espécie de fotolito, ou coisa parecida. En-
tão, parecia escrito à mão. Mandei fazer um cartão comu-
nicando a minha candidatura: "Ao prezado amigo..." e
deixava um espaço em branco. Mandei reproduzir o tex-
to com uma tinta muito semelhante à da caneta-tinteiro
qUe eu tinha. Eu acrescentava o nome do eleitor: "Ao
prezado amigo Fulano de Tal". Então o cartão parecia
escrito especialmente para ele. Houve casos de eu che-
gar ao interior, a um lugar em que achava que não teria
voto, e um sujeito me dizia: "Doutor, recebi sua carta.
Está lá no fundo do baú. Vou tirar a carta que o senhor me
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mandou de próprio punho". Eu ficava num constrangi-
mento danado. [risos] "Vou votar no senhor".

Aconteceram outros episódios engraçados. Tempos de-
pois encontrei um senhor em Poços de Caldas que me
disse: "O senhor teve seis votos em Volta Grande?" Fa-
lei: "Tive". "Sabe de quem é?" "Não, não sei". "Fui eu
que dei esses votos ao senhor. Eu queria votar na UDN,
em alguém que eu conhecesse. Como não conhecia nin-
guém e estava lá o Oscar Dias Corrêa, e meu avô se cha-
mava Oscar, eu pensei: deve ser bom sujeito". /risosj

HA - O senhor tinha o seu próprio programa na época ou
o programa era da UDN?

OSCAR CORRÊA - Era o programa da UDN, e, aqui
entre nós, não se tinha programa. O programa era liber-
dade, defesa disso, daquilo... Naquele tempo a propaganda
era exclusivamente de liberdade política, defesa da liber-
dade em geral, melhoria das condições de vida, escola,
estrada, ponte, essas coisas que toda a vida foram a rei-
vindicação normal de toda comunidade do interior e que,
naquela época, em Minas, eram ainda mais graves.

HA - E os comícios marcantes? O senhor se lembra de
algum para nos contar?

OSCAR CORRÊA - Fazem-se poucos comícios para de-
putado. Eu me lembro de alguns, especialmente de um
em Itaúna em que fui ameaçado de morte. Meu irmão
ficou sabendo da ameaça, procurou o Pedro Aleixo e pe-
diu garantia de vida para mim. Houve o comício, do PSD.
Disseram que nesse dia iam me matar. Nesse momento
você não pode ficar em casa, tem que sair, senão acham
que você se acovardou. Eu me lembro de que a senhora
do secretário-geral da UDN, Dr. Clélio Araújo, chegou a
se ajoelhar: "Pelo amor de Deus, não vá!" Eu falei: "Mc
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desculpe, Maninha, mas vou de qualquer maneira, por-
que não posso deixar de ir. Tenho que aparecer na praça
para eles verem que não estou com medo". De fato, eu
não estava preocupado com isso, mas o certo é que meu
irmão foi quem acabou provocando confusão. Na hora em
que um sujeito, um adversário nosso, disse qualquer coi-
sa, ele gritou: "Não apoiado!" Houve um bruto de um
"apoiado" do lado de lá. Foi até bom porque chamou a
atenção.

Disseram que quem ia me matar era um chofer de cami-
nhão, que ia trazer uns pessedistas para o comício. Ele
estava no botequim do Antônio Silvino, do PTB, do qual
já falei, na Rua Silva Jardim. Saí para o botequim: "Vamos
encontrar o sujeito". Eu e mais dois ou três companhei-
ros. Quando cheguei lá, fui recebido com uma bela ova-
ção. A facada que levei foi ter de pagar a despesa do jan-
tar, frisos] porque o pessoal da UDN de Divinópolis man-
dou substituir os motoristas dos caminhões dos pessedistas
por eleitores da UDN. Então, o pessoal que estava diri-
gindo os caminhões, ao invés de me matar, era capaz de
matar os pessedistas.

Eu me lembro de que em uma outra ocasião, em
Divinópolis mesmo, onde a campanha era mais séria, an-
daram ameaçando de morte o presidente da UDN, o
Alvimar Mourão, grande companheiro nosso. Eu tinha
grandes companheiros em Divinópolis. O Tirésio era mais
antigo: de uma dedicação comigo a toda prova, sua casa
ficava aberta para mim a qualquer hora. Eu chegava às
vezes de madrugada. Tinha um vigia, que já me conhe-
cia. Eu entrava. Tinha um quarto com cama pronta. Eu
deitava e dormia. Se fosse embora de madrugada, eles
nem ficavam sabendo. E andaram ameaçando o Alvimar
de morte. Ele reuniu a família e mandou dizer ao Jovelino
Rabelo, o adversário político do PSD, que se ele, Alvimar,
morresse de pneumonia, gripe, resfriado, prisão de ven-
tre, colapso cardíaco... iriam morrer o Jovelino, a mulher
do Jovelino, os filhos do Jovelino, os netos do Jovelino,
os porcos do Jovelino, as galinhas do Jovelino, os piolhos
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do Jovelino, porque seus irmãos se juntaram e disseram:
"Qualquer coisa que aconteça, matamos os outros".

Nessa época houve uma luta judicial entre Alvimar e
J ovelino, a qual transbordou para os jornais. De vez em
quando, eu escrevia um artigo de uma página nos jornais:
"As jovelinadas do Sr. Rabelo", [risos] ou "As rabelices
do Sr. Jovelino". Eu me divertia literariamente à custa
dos adversários. Soltava boletins em Itaúna. No sei se
depois chegaram a descobrir que esses boletins eram
meus. Agora, posso dizer. "Para o Fulano de Tal ler na
cama". Naquela época, usava-se muito isso.

HA - Com pseudônimo e tudo?

OSCAR CORRÊA - Não, não tinha pseudônimo. Para,
por exemplo, o Dr. Coutinho ler na cama. Eu dava umas
bordoadas no Dr. Coutinho, mas discretamente, porque
eu gostava dele. Quando era pessedista, eu descia o pau.
Quando era da UDN, eu dava umas pequenas picadinhas,
para no dizerem que era alguém da UDN que estava
escrevendo. Para o Ronan Soares Nogueira... O Ronan
foi meu chefe de Itaúna e meu padrinho político, che-
gando a brigar com a família, que o deserdou...

HA - O senhor escrevia para o Ronan para não dar a idéia
de que fosse alguém da UDN...

OSCAR CORRÊA - Escrevia para o Ronan, para o Dr.
Coutinho, mas metia o pau nos adversários. Ninguém sa-
bia. Eu escrevia o boletim em Belo Horizonte e mandava
distribuí-lo em Itaúna, de modo que ninguém sabia. E eu
comentava: "Quem está escrevendo esse boletim?" [r-
sos] A princípio, publiquei um jornal, O Itaunense, que eu
fazia da primeira à última linha e mandava imprimir. Esse
era assinado.
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HA - Por quanto tempo esse jornal circulou? Na época, o
senhor era deputado estadual ou federal?

OSCAR CORRÊA - Estadual, em Belo Horizonte. Ele
durou um ano. Deve ter havido uns 12 números. De vez
cm quando eu tinha uma polêmica em Itaúna com o pes-
soal que me atacava. Eu respondia no jornal, partia para a
briga. E gostava muito quando eles soltavam uns bole-
tins contrários. Eu os levava para o comício e arrasava.
Dizia assim: "Soltaram aqui um boletim..." e descia o pau!
Era bom, porque o pessoal local adorava.

HA - E sobre os seus boletins?

OSCAR CORRÊA - Desses, eu não tomava conhecimen-
to. Eu comentava assim: "E, está razoável, interessante,
não está mal feito..." Com os do adversário, eu era
impiedoso. Outra ameaça que tive foi em Carmo do
Cajuru. Fui em campanha fazer um comício lá, e ainda
havia um outro em seguida, em São Gonçalo do Pará.
Fomos ao comício e paramos o caminhão debaixo de um
poste, para ficar mais fácil. Juntou o pessoal, fui para cima
do caminhão, e começamos os discursos. Depois vi que
todo mundo foi descendo. Quando comecei a falar, esta-
va sozinho, em cima do caminhão. Achei aquilo muito
esquisito, mas pensei: me deixaram em cima para ajudar
a bater palma lá embaixo. A gente costumava fazer isso:
distribuía companheiros para puxarem palmas. E para gri-
tarem: "Viva! Muito bem!" Aquele negócio que é comum,
para motivar. A claque. Então, começaram a vaiar, mas
como eu estava com o microfone, a minha voz era mais
forte. Eu ainda gozava: "Perdoai-lhes, Senhor, eles não
sabem o que fazem". E eles vaiando, vaiando... Desci do
caminhão, fui para São Gonçalo, voltei, cheguei a Belo
Horizonte, e aí me disseram: "Então, Oscar, o pau que-
brou em Cajuru?" Falei: "Não, uai, não houve nada".
"Houve sim. Muita gente ferida, machucada". "Não, nin-
guém". "Jogaram pedra à vontade no caminhão". "Joga-
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ram pedra? Como?" Eu estava em cima do caminhão o
tempo todo. Então, disseram que eu tinha o corpo fecha-
do. [risos]

SB - Tinha acontecido tudo isso lá mesmo, e o senhor
não tinha visto?

OSCAR CORRÊA - Tinha. Parece que uns companhei-
ros meus levaram pedradas. A explicação que dou para o
fato de não ter levado pedrada é que a luz do poste deve
ter atrapalhado a visibilidade de quem estava jogando.

HA - Nesse período, cresceu a votação que o senhor re-
cebeu em Itaúna como candidato a deputado federal?

OSCAR CORRÊA - Eu não tenho certeza, mas parece
que a minha votação em Itaúna foi maior.

HA - Qual era o adversário do PSI) nessa eleição para
deputado federal?

OSCAR CORRÊA - Eles apoiavam qualquer um, desde
que não fosse eu. [risos] Confesso que não me lembro. O
que posso dizer é o seguinte: em todas as eleições que
disputei em Itaúna, fui o mais votado.

HA - O senhor elege-se deputado federal, sai de Belo
Horizonte e muda-se para o Rio de Janeiro. Após ter sido
oposição, em âmbito estadual, ao governo Juscelino
Kubitschek, o senhor continua sendo oposição em âmbi-
to federal. Como foi essa mudança?

OSCAR CORRÊA - Cheguei aqui e fui muito bem rece-
bido. Mas cheguei nas piores condições do mundo. Eu
era um homem pobre, tinha gasto dinheiro na campanha,
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porque eu sempre quebrava um ou dois jipes, que não
me agüentavam, e havia ainda despesa com gasolina, car-
ta... Uma vez, para me ajudar na campanha, meu sogro
me deu um lote, que ele tinha na Rua Oriente, em Belo
Horizonte. Na Serra. Vendeu o lote por, vamos dizer, 40
ou 50 mil cruzeiros, veio até mim e disse: "Oscar, quero
te ajudar na campanha". Ele era excepcional. "Então,
trouxe aqui para você essa quantia". Eu disse: "Gordilho,
muito obrigado, você não devia ter feito isso, mas, já que
você quer me ajudar, compre selo". "Mas, Oscar, são 40
mil cruzeiros..." "Compre selo! Vá ao Correio e compre
40 mil cruzeiros de selo". Eu mandava milhares de car-
tas, e quem botava as cédulas nas cartas e estas no Cor-
reio eram a Diva, a minha mãe e o Oscarzinho, que já
ajudava.

HA - Quem ajudava o senhor no financiamento da cam-
panha?

OSCAR CORRÊA - Nunca tive um tostão de ajuda, a
não ser na última campanha. Nessa primeira campanha,
ninguém me ajudou em nada. Tudo foi pago com o meu
dinheiro. Quando cheguei ao Rio, estava na situação de
não poder montar um apartamento, senão o mais modes-
to do mundo. E me lembro perfeitamente de que aluguei
um apartamento no prédio onde morava o Aliomar Bale-
eiro. Ele tinha um apartamento, acho que era o 201, na
frente. Eu aluguei o 703, no fundo, porque o dinheiro
não dava para alugar o da frente. Era uma diferença de
100 ou 200 cruzeiros. E, então, o que fiz? Saí com o José,
meu irmão, para comprar móveis para o apartamento. Fui
à Sears e comprei os móveis mais baratos que achei.
Quando cheguei aqui, meu irmão ficou uma onça, porque
eu tinha comprado também a louça mais barata que en-
contrara, numa loja chamada Dragão da Rua Larga.

SB - Mas o senhor não fez a mudança das suas coisas de
Belo Horizonte?
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OSCAR CORRÊA - Eu tinha pouca coisa, e não com-
pensava fechar a casa em Belo Horizonte. Quando vim
para cá, em 1955, já se discutia se o Juscelino ia ou não
tomar posse, se ia haver ou não o golpe. Com  isso, mes-
mo que eu tivesse dinheiro, não podia fazer grandes in-
vesti me n to s.

SB - A família veio com o senhor?

OSCAR CORRÊA — Ah, veio. É aquela história de Mi-
nas: aonde vai a corda, vai a caçamba. Aí aconteceu um
episódio muito engraçado. Esse prédio onde morávamos
tinha sido construído pelo Deputado Hugo Carneiro, que
era do Ceará, mas tinha sido governador do Acre. Ele era
o dono da Perfumarias Carneiro, uma grande instituição.
E ele era cordialíssimo. A senhora dele chamava-se Da.
Adília. Quando chegamos, descemos a mobília, que ti- -
nha, vamos dizer, 10 caixotes de móveis e 50 de livros. A
única coisa que eu trouxe foram os livros. Minha mulher
ficou alucinada com isso. Então o Dr. Hugo falou para
mim e para a Diva: "O, deputado, quero avisar o senhor e
a senhora de que, enquanto isso não estiver em ordem,
as refeições vão ser feitas na pensão da Da. Adília", a
mulher dele. Ele sempre vinha nos buscar na hora do al-
moço e do jantar. Costumo dizer que ele foi o meu 1a1
carioca.

Ele tinha vendido quatro apartamentos, um andar, para o
Euvaldo Lodi, que deu esses apartamentos em pagamento
de uns cavalos que ele comprou do Ali Khan. Era um
célebre magnata do petróleo do Extremo Oriente. O Ali
Khan quis fazer uma garçonnière lá. O Dr. Hugo botou-o
para correr e estabeleceu a seguinte condição: "Só passo
a escritura dos apartamentos para quem eu quiser. Não
admito que venha morar aqui sujeito que eu não conhe-
ça. Isso é prédio de família. Moram aqui meus filhos, meus
netos, meus amigos". O Baleeiro, o Batista Ramos, o
Elmar Campos, que é de Belo Horizonte, casado com a
irmã da mulher do Abílio Machado Filho, todos moravam
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lá. Aí, em determinado momento, ele disse: "Sabem de
uma coisa? Só passo a escritura do apartamento 703 para
o Deputado Oscar Corrêa". Então, fui conversar com o
representante do Ali Khan, o Dr. Roberto Seabra. Per-
guntei-lhe quanto era o apartamento, e ele disse que era
tanto, vamos dizer, 400 mil cruzeiros. Eu disse: "Mas só
pOSSO dar esses 400 mil cruzeiros em duas parcelas: 200
mil que posso tirar emprestado no banco e 200 mil da
hipoteca que vou fazer na Caixa Econômica". Ele não
tinha outra opção senão aceitar, porque o Dr. Hugo não
passava a escritura para outro. Fui ao Miguel Batista Vieira,
que tinha saído da Assembléia e era presidente do Banco
Mineiro da Produção. Ele me emprestou os 200 mil cru-
zeiros. Fiquei uns quatro ou cinco meses lutando para
conseguir um empréstimo na Caixa. Então, morei no apar-
tamento durante uns quatro ou cinco meses sem pagar
aluguel, porque eu já tinha comprado, mas sem dar o di-
nheiro, porque eu ainda não o recebera da Caixa.

Por esse apartamento, depois, acho que eu pagava de
mensalidade uns oito mil e tantos cruzeiros. Quando co-
mecei a pagar, era um bruto sacrifício, porque, como de-
putado, recebia em torno de 24 mil cruzeiros. Depois,
com a inflação, o negócio ficou de tal maneira que numa
certa hora fiquei com vergonha. Fui lá, mandei fazer o
cálculo do que faltava para pagar e paguei. Não compen-
sava sair de casa uma vez por mês e enfrentar fila para
pagar oito mil e tantos cruzeiros, que já era uma quantia
irrisória. Costumo dizer que a inflação que o Juscelino
fez crescer me fez um grande benefício, porque foi com
ela que paguei o apartarncnto.

HA - Com a morte de Vargas, Café Filho assumiu a Pre-
sidência e nomeou um ministério de opositores ao gover-
no de Vargas, inclusive com expoentes da UDN...

OSCAR CORRÊA - Prado Kelly, ministro da Justiça; José
Monteiro, chefe do Gabinete Civil; e Raul Fernandes,
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ministro das Relações Exteriores. Na Marinha, estava o
Pena Boto; o Canrobert Pereira da Costa...

HA - Como foi a articulação do governo para a composi-
ção desse ministério?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro, não participei.
Quando cheguei aqui, já estava constituído o ministério.
Foi um ministério que ele fez com os amigos e outros
indicados pela UDN, inclusive o Brigadeiro Eduardo
Gomes, que exercia influência ponderável nessa época.
Então, a UDN participou ativamente do ministério.

FIA - Embora participando do governo, a UDN não assu-
miu uma posição oficial em seu apoio. No dia 31 de agos-
to, o líder Afonso Arinos chegou a afirmar em discurso
que a UDN não governava, embora alguns de seus mem-
bros participassem do governo, que na verdade era exer-
cido por Café Filho, etc. Qual a posição da UDN no go-
verno Café Filho?

OSCAR CORRÊA - A situação de constrangimento da
UDN, como já disse, foi a maior do mundo. Consegui-
mos jogar o Getúlio no chão, mas não queríamos que ele
se matasse. Quando o Café Filho veio, tivemos de apoiá-
lo, sob pena de não termos a transição democrática que
queríamos. O apoio ao Café Filho foi forçado, porque ele
também não merecia confiança: era muito bom sujeito,
um grande jornalista, tinha sido um bom deputado, mas
não tinha experiência administrativa que o credenciasse.
A UDN colaborou, no sentido de dar os seus nomes, mas
sabia que a solução era transitória, e ela já tinha que pre-
parar a SLICCSSaO.

HA - Qual o significado da afirmação de Afonso Arinos
de que havia membros da UDN no governo, mas eles
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não determinavam a posição oficial? A tJDN talvez não
quísesse se comprometer com o governo Café Filho...

OSCAR CORRÊA - Confesso que não me lembro. A
verdade é que, logo em seguida, se viu que o Café Filho
não estava preparado, quando ele publicou um manifesto
afirmando que o Juscelino não podia ser candidato a pre-
sidente da República. Em nossa opinião, foi isso que ele-
geu o Juscelino. Até eu, que era contra o Juscelino, fi-
quei com raiva do Café Filho. Achei que ele não tinha o
direito de vir dizer que o senhor Fulano ou o senhor
Beltrano podia ou não podia ser presidente da República.
Isso não era da competência dele. Por isso tínhamos feito
a Revolução, em 1930: exatamente para dar o direito a
quem quer que fosse de disputar um mandato eletivo sem
determinação do presidente da República.

FIA - Café Filho recebeu de oficiais das Forças Armadas
um documento sobre a sucessão presidencial que propu-
nha uma composição interpartid ária em torno de uma can-
didatura civil, de união nacional. Ele e o Távora, depois,
se referem à existência desse documento. O senhor
acha que Café Filho acatou essa proposta das Forças
Armadas?

OSCAR CORRÊA - Aí surgiu o Juarez como candidato
da UDN, que não podia lançar mais o Brigadeiro. Como
já havia lançado o Brigadeiro duas vezes, lançou o Juarez,
que não era o ideal. Como candidato, acho que ele era
pior do que o Brigadeiro: era infenso a qualquer conces-
são política, irritadiço. Ele dava entrevista e, quando fi-
cava com raiva, dava murros na mesa. Chegou uma vez a
quebrar um tampo de mesa. Era homem da maior digni-
dade pessoal, competente, conhecedor dos problemas
nacionais, mas era "inamoldável", sem qualquer jogo de
cintura para ser presidente da República.
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HA - Mas, antes, Etelvino Lins começou a fazer uma
articulação de âmbito nacional, com o PSD, Juscelino...

OSCAR CORRÊA - Como o Etelvino era do PSD, para
nós foi uma grande dificuldade, e acho que fui à tribuna
uma vez para dizer que apoiava o Etelvino Lins só por-
que era o candidato da UDN, já que antes fora acusado
de ter mandado matar um estudante, em Pernambuco,
Demócrito de Sousa Filho. O Etelvino era o chefe de
polícia quando mataram esse estudante num comício. Ele
podia ser uma solução negociada, que nos livrava do Jus-
celino, o que era, sobretudo para nós, de Minas, uma boa
solução. O Juscelino, para nós, seria muito ruim. Ele
acabaria com a UDN mineira. O Etelvino nos era em-
purrado goela abaixo. Não era o candidato de nossa
preferência. O Juarez foi a solução. Ele era do PDC,
se não me engano.

HA - Foi lançado pelo PI)(,...

OSCAR CORRÊA - Era a solução, pelo fato de ser um
revolucionário conhecido, amigo do Brigadeiro, homem
da maior dignidade, solução palatável, porque nós não
tínhamos ninguém para opor aos outros. E para opor ao
Juscelino, que vinha com o apoio do PSD, embora não
fosse o candidato preferido do partido. E preciso dizer o
seguinte: o Juscelino saiu candidato pelo PSD por mila-
gre. Ninguém o queria. Ele não seria nunca o candidato
do PSD à Presidência da República.

HA - Havia vários dissidentes, não?

OSCAR CORRÊA - Ele tinha sido um mau deputado,
ninguém o conhecia. Tinha sido um prefeito inexpressivo
em Belo Horizonte, acusado de uma série de falcatruas,
para mencionar uma palavra que se usava na época. Não
era um nome bem-visto. Acontece que, naquela briga para

366



escolher um nome, que poderia ser Benedito, Israel,
Amaral Peixoto ou algum outro, acabou saindo o Jusceli-
no candidato a presidente da República.

SB - Como o senhor acha que ele conseguiu articular sua
candidatura?

OSCAR CORRÊA - Acho que ele saiu por exclusão.
Como era um deputado federal inexpressivo, enquanto
os outros eram combatidos, ele não podia ser combatido,
porque ninguém sabia que ele existia.

1-IA - O Juscelino repudiou a tese de união nacional...

OSCAR CORRÊA - Surge como candidato de combate
ao governo. A favor da restauração da democracia. Ele
sempre desfraldava essa bandeira.

HA - Parece que se propunha nessas articulações a can-
didatura de Juarez à Presidência, tendo Juscelino como
vice. Mas o Juscelino resistiu a essa tese, sabendo que
por aí ele não sairia nunca. A única chance seria mesmo
pleitear pelo PSD. Parece também que o Café Filho não
queria que voltasse a dobradinha PTB/PSD...

OSCAR CORRÊA - Acho que o Café Filho não tinha
experiência para querer coisa nenhuma. Ele nunca tinha
tido um posto administrativo, era um jornalista que virou
deputado. Ele era do PSP, se não me engano, e se elegeu
vice-presidente da República talvez por ação do Ademar.
Influência do Ademar junto ao Getúlio. Vendo o Ademar
que não podia ser presidente, botou o Café Filho, talvez
na expectativa de depois...

SB - O esquema Etelvino Lins seria a união dos partidos
de centro - PSD, UDN, PR - em torno da candidatura do
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O Castelo não quis cassar o Juscelino por
corrupção, mas, na verdade, a sua cassação

se fez por esse motivo. Havia 73 pastas,
cada uma analisando uma acusação.
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General Juarez Távora. Provavelmente, nesse acordo, o
PSD indicaria o vice, que talvez fosse o Juscelino
Kubitschek...

OSCAR CORRÊA - Não me lembro disso ter sido fala-
do alguma vez. O que me passa pela cabeça é que o Jus-
celino saiu de Minas para ser candidato pelo PSD. Recor-
do-me do manifesto do Café Filho, dizendo que o Jusce-
lino não tinha condição moral para ser presidente da Re-
pública, o que fortaleceu o Juscelino. A partir desse mo-
mento, não tinha mais outro candidato a não ser ele.

HA - Inclusive ele consegue responder no próprio jor-
nal, no dia seguinte...

OSCAR CORRÊA - Ele veio com toda a força, pois era
o tipo esperto. Davam-lhe um prato desses... Então, fica-
mos com o Juarez, que era muito bom candidato, mas...

SB - O senhor participou da campanha de juarez Távora
como das campanhas do Brigadeiro?

OSCAR CORRÊA - Ativamente. Eu me lembro de um
incidente que tive com ele. Aliás, não foi um incidente,
mas uma resposta malcriada que lhe dei. O Juarez combi-
nou de fazer um comício em Divinópolis, minha área. Mar-
cou-se o comício para as 11 horas da manhã. Naquele
tempo, o Juarez sofria de uma doença que acho que se
chamava espru. Essa doença provoca uma pelagem, a pele
do esôfago se desfaz, então a pessoa só pode comer de-
terminados alimentos. O Juarez só podia comer galinha.
Então, preveni o pessoal de Divinópolis que fizesse para
ele uma galinha, a mais tenra possível. Fomos para o cam-
po, preparamos o comício no cinema do Pardini, um gran-
de cinema na Avenida 10 de Junho, no qual cabiam duas
ou três mil pessoas. Chegamos ao campo às 11 horas.
Onze e meia, meio-dia, uma hora. A uma hora o Juarez
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chegou e desceu do avião. Disse-lhe: "General..." Ele
disse: "Estamos atrasados". Falei: "Estamos, não. O se-
nhor está. Nós estamos aqui desde as 11 horas, esperan-
do o senhor. Vamos para o almoço para depois fazermos o
comício". "Ah, eu já almocei". "O senhor não pode ter
almoçado, porque o senhor mandou reservar o almoço
aqui". "Já almocei". "Então, vamos para o comício".
Chegamos ao comício. Estavam lá o Bilac Pinto, que era
candidato a governador do Estado, e o Osvaldo
Pieruccetti 219 , candidato a vice. O Pierucetti falou dois
minutos, o Bilac falou uns três ou quatro, e o Juarez falou
uma hora e meia. Na hora em que ele acabou, disse:
"Estamos atrasados". "Estamos, não. Está o senhor, por-
que falou demais".

Eu me lembro de que era um candidato difícil também
porque era incapaz de fazer uma concessão, qualquer de-
magogia. Como o Brigadeiro: se chegasse o Coronel Zé
Pereira, que tinha 10 mil votos, ele o cumprimentaria da
mesma maneira que ao Joaquim, que tinha só o próprio
voto. Era incapaz de dizer: "Como vai, coronel, o senhor
vai bem?" Era só "boa tarde, boa tarde; bom dia, bom
dia". Aquele trem...

HA - Quando Juarez Távora foi lançado, Mílton Campos
foi lançado como vice. Como foi essa articulação do nome
de Mílton Campos?

OSCAR CORRÊA - Só me lembro de que fizemos urna
bruta força para o Mílton, e ele perdeu a eleição, inclusi-
ve em Minas. Perdeu essa primeira eleição em Minas,
para o Jango. Estou dizendo a primeira porque a segun-
da, na qual eu era o chefe da campanha, ele ganhou. En-
tão, ele perdeu a eleição, e, aqui para nós, foi a maior
surpresa. Não só surpresa, como mágoa. O Mílton perder
para o Jango em Minas Gerais...

SB - Por que o senhor acha que isso aconteceu?
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OSCAR CORRÊA - Aconteceu porque o pessoal votava
no Juscelino, que era mineiro, e este queria que o eleitor
votasse no Jango.

HA - Mas o senhor se lembra de como foi articulado o nome
de Mílton Campos para vice? Ele, inicialmente, resistiu um
pouco, não?

OSCAR CORRÊA - Nós precisávamos de colocar alguém
que canalizasse a votação mineira para o Juarez e esti-
vesse à sua altura, em matéria de idoneidade moral. E o
inatacável era o Mílton. Então, tinha que ser alguém que
pudesse estar à altura do Juarez e tentar reverter a posi-
ção do Juscelino em Minas.

HA - Em fevereiro de 1955, Carlos Luz foi eleito presi-
dente da Câmara dos Deputados. O senhor participou
dessa eleição?

OSCAR CORRÊA - Tenho a impressão de que sim, mas
não me lembro bem, porque nessa época eu estava che-
gando à Câmara.

HA - Foi uma vitória da UDN, uma vez que o candidato
do PSD era o Ranieri Mazzilli...

OSCAR CORRÊA - Eu estava chegando e não tinha ain-
da condição de influir. E nunca me apeteceu a conversinha
política. Na bancada da UDN, tinha muita gente que era
doente pela conversa política, como, por exemplo, o Gui-
lherme Machado. Ele era capaz de ficar das seis horas da
manhã às seis horas da manhã do outro dia conversando
política, elaborando, elucubrando, prevendo, antevendo,
glosando. Eu, não. O meu negócio era pão, pão, queijo,
queijo.



HA - O senhor se lembra de como foi a discussão em
torno de Carlos Luz como candidato de união nacional à
Presidência da República, com o apoio da UDN e dos
dissidentes pessedistas? O apoio que ele recebeu de
Nereu Ramos...

OSCAR CORRÊA - Posso falar uma verdade? Toda vez
que se falou em união nacional, tinha-se outro intuito.
Toda a vida se soube que não havia como unir UDN e
PSD. Não havia porque o interesse deles era dominar, e a
união tinha que ser feita em torno de um deles. Ou ela
era em torno de um pessedista - e nós não nos uníamos -
ou ela era em torno de um udenista - e o PSD não se
unia.

Costumo dizer que, no Brasil, toda vez que se fala em
critério, você vê que atrás do critério tem um rosto. E
assim: "Precisamos escolher para presidente da Repúbli-
ca alguém que seja professor de Sociologia, tenha conhe-
cimento dos fenômenos sociais e seja casado com antro-
póloga..." [risos] "E tenha sido ministro da Fazenda, te-
nha criado o Plano Real..." Em síntese, vai-se criando
uma figura, só faltando botar o nome embaixo.

Prestem atenção. Precisa-se escolher um critério. Um cri-
tério alto. Pega-se um sujeito que seja inatacável. Aí você
pensa logo: Mílton Campos. Um sujeito que tenha uma
visão política e jurídica do fato: Mílton Campos. Um su-
jeito que tenha experiência administrativa: Mílton Cam-
pos. Um sujeito que tenha participado de postos estadu-
ais, mas sobretudo federais, porque, afinal de contas, tem
que ter visão global: Mílton Campos.

HA - Antes das eleições, cm agosto de 1955, foi lançada,
no Rio de Janeiro, a Liga de Defesa da Legalidade, mo-
vimento liderado por Sobral Pinto e Evandro Lins e Sil-
va, que tinha o objetivo de garantir a realização das elei-
ções presidenciais e a posse dos eleitos. O senhor pode-
ria falar do cenário político que levou à criação da Liga?
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OSCAR CORRÊA - Por ação do Carlos se criou a idéia
de que estávamos preparando um golpe. Isso facilitou o
golpe deles. Facilitou o retorno do Lott aos quadros cons-
titucionais vigentes. Por quê? Porque o Carlos Lacerda
pregava francamente na Tribuna da Imprensa e até, às
vezes, na tribuna da Câmara a realização de um golpe,
para impedir a posse.

HA - O senhor acha que Carlos Lacerda antevia a derro-
ta da UDN nas eleições?

OSCAR CORRÊA - Não, não. Talvez ele estivesse con-
vencido de que a eleição de outro, de um pessedista como
o Juscelino, ia ser uma desgraça para o País. Na verdade,
nunca discuti com ele qual o fundamento. Sei que eu lhe
dizia: "Carlos, nós não temos condição de dar golpe. Por
que você fica falando isso?" Mas não adiantava. Eu cos-
tumava dizer que o mal dele era que ele tinha um jornal,
no qual chegava às dez horas da noite, tinha uma máqui-
na de escrever na sua frente e dois dedos para bater. En-
tão, tudo o que vinha à sua cabeça ele batia. No dia se-
guinte saía no jornal e virava opinião nossa. O Carlos pre-
gava isso, e o PSD se prevalecia disso para pregar a lega-
lidade. Então, surgiu a legalidade com o Sobral Pinto, que
era uma grande alma, absolutamente fora de quadro políti-
co, mas ligado ao PSD. Embora o Sobral fosse, por exem-
plo, padrinho de crisma do Adauto Cardoso, ele era muito
ligado ao PSD, ouvia muito o PSD, que como sempre soube
fazer política melhor do que nós, aproximava-se desses no-
mes e envolvia-os.

Eu me lembro de um episódio. Quando fui apresentado
ao Sobra! Pinto, eu estava no corredor da Câmara. Chega
o Sobral, e o Adauto beija a mão dele: "A bênção, padri-
nho". Beijou a mão dele e disse: "Esse aqui é o Oscar
Corrêa". "Ah, como vai? O senhor vai bem?" "Tudo bem,
Dr. Sobral". Ele começou a dizer: "Ô, Adauto, eu vim
falar com você, porque outro dia, conversando com o
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Alkmin, ele me disse que é de interesse público que se
faça isso assim, assim, que vocês estão combatendo". Eu,
que nunca fui de esperar muito, atravessei a conversa e
disse logo: "O, Dr. Sobral, desde quando o Alkmin sabe o
que é interesse público?" Ele ficou uma onça, porque
estava ligado ao Alkmin. Então, essa Liga da Legalidade
não era senão uma forma pessedista de assegurar a normali-
dade das eleições, em face da propaganda que o Carlos fa-
zia, dizendo que ia haver golpe.

SB - Em setembro, foi fundada a Seção Mineira da Liga,
que tinha como presidentes de honra Mílton Campos,
Clóvis Salgado, Celso Melo de Azevedo220

OSCAR CORRÊA - É claro que nós não podíamos dei-
xar de participar de uma liga pela legalidade. Como é
que a UDN não havia de participar?

SB - Mas o senhor está falando que ela era uma forma
pessedista...

OSCAR CORRÊA - O pessoal envolvia os pessedistas
em geral, envolvia todo mundo. E, como o Carlos prega-
va uma tese que não era da UDN... A prova de que não
era da UDN vocês estão me dando agora, porque eu não
me lembrava dos presidentes de honra da Liga da Lega-
lidade em Minas.

SB - Sobre essa posição de Carlos Lacerda: a UDN não
tentou, em nenhum momento, impedi-lo de fazer uma
campanha quase pedindo o golpe em nome do partido?
Se ele fazia em nome pessoal, de uma forma ou de outra,
ressoava como se fosse em nome da UDN...

OSCAR CORRÊA - Eu costumava brincar com o Adauto,
dizendo-lhe o seguinte: "Você tem uma missão a realizar
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para nós: é correr ao lado do Carlos". O fôlego do Carlos
era demais. Eu dizia: "Vamos botar um cabresto no Carlos,
mas como ninguém segura o cabresto, você, que tem bom
fôlego, corre com ele no cabresto, ao seu lado, vendo se
consegue dirigir um pouco o homem!" Não adiantava, O
Carlos não era controlável. Ele não tinha meios-termos.
Achava que o golpe era a solução para evitar.., para reti-
rar o PSD do mapa. Ele pregava isso, e estava acabado. A
UDN não podia expulsá-lo, porque ele era a maior força
que havia no Rio de Janeiro. Era a grande força que esta-
va surgindo no cenário nacional. Então, nós outros ficá-
vamos reduzidos a uma posição secundária.

HA - Ele comprometia, de certa forma, a posição da
VDN...

OSCAR CORRÊA - Ah, comprometia. E a prova disso é
que a UDN passou, em virtude disso, a ser considerada
golpista.

SB - Era complexa a situação, nO

OSCAR CORRÊA - Era não só complexa, como
ininteligível. Talvez ela só se explicasse em face da per-
sonalidade do Carlos. Ele era um vulcão, um furacão, uma
metralhadora giratória, como se dizia então. Ele começa-
va a atirar, atirava no Adauto, no Baleeiro, no Afonso...
Ele escrevia um artigo xingando o Adauto, o Pedro, o
Afonso... todo mundo. Saía o jornal. Aí ele dizia: "Fui
injusto". No dia seguinte ele escrevia um artigo de outra
página para dizer que era exatamente aquilo que ele ti-
nha dito no dia anterior, mas... Como quem diz: "Dizem
que eu teria sido injusto nos meus ataques ao meu amigo
Adauto Cardoso, mas não fui". E aí ele aproveitava e
desfazia, ou melhor, diminuía o ataque. Ele tinha um gran-
de poder verbal, um dos maiores que conheci. Com isso,
era muito difícil se opor a ele.
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HA - O Carlos Lacerda era próximo ou, pelo menos, ti-
nha relações com as Forças Armadas. Como era esse re-
lacionamento?

OSCAR CORRÊA - Ele tinha amigos no Exército, na
Marinha, na Aeronáutica, da mesma maneira que tinha
adoradores no povo. Era o homem dos grandes adoradores
e dos grandes inimigos, os que eram capazes de matá-lo
e os que eram capazes de matar por ele.

HA - Vamos voltar à campanha de 1955, a de Juarez
Távora e Mílton Campos. Como foi o programa, a divul-
gação?

OSCAR CORRÊA - A UDN, toda a vida, teve um exce-
lente programa. Tenho o programa inicial do partido, que
depois foi revisto por uma comissão chefiada pelo Carlos
Lacerda, em 57. Dizem que os programas eram todos
iguais. Não eram. Havia enfoques diversos. Evidente-
mente que, como partidos de centro, a linha ideológica
era mais ou menos a mesma, mas o enfoque de um era
diferente do outro. Os programas da UDN eram exce-
lentes, não só o primeiro a ser formulado, como o segun-
do, que foi revisto. No entanto, o candidato fazia o seu
programa. E o que era o programa do candidato? Era a
plataforma de governo. Toda a vida, no Brasil, o proble-
ma não é o programa do partido, é o que o candidato vai
fazer, que a gente presume que seja dentro do programa
do partido. Como todos os programas de partido querem
fazer do Brasil o melhor país do mundo, o candidato diz:
"Vou cumprir o programa do meu partido para fazer do
Brasil o melhor país do mundo, fazendo ponte, estrada,
escola, hospital".

HA - O senhor se lembra de comícios marcantes na cam-
panha de Juarez Távora e Mílton Campos?
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HA - Quais as funções de um chefe político do interior?

OSCAR CORRÊA - Não sirvo de base para isso porque,
como já disse, toda a vida fui um deputado muito besta.
Eu assumia a chefia política de um lugar, que votava em
mim, e dizia o seguinte: "ludo o que vocês quiserem
aqui, dentro da lei, eu faço. Vocês querem professora,
escola, estrada? Vou procurar fazer tudo o que vocês pe-
direm". O meu contato com o eleitorado era muito sim-
ples. "Doutor, nós estamos querendo isso, assim, assim.
Mas, se o senhor achar que não pode nos dar isso, não
precisa ficar com raiva não". Eles tinham até medo, por-
que o meu negócio era assim: se pode, pode; se não pode,
não pode. Pronto, acabou.

SB - O senhor falou da falta de jogo político, de jogo de
cintura de Juarez Távora, que concorreu com Juscelino
Kubitschek...

OSCAR CORRÊA - Que tinha excesso de jogo de cin-
tura. E não era só de cintura, era de corpo também. Ti-
nha jogo de corpo e alma. /isosJ Ele fazia qualquer ne-
gócio.

SB - O senhor poderia fazer uma comparação entre as
duas campanhas e entre os programas dos candidatos?
Juscelino teve programas de impacto, não? Ele falou dos
50 anos em 5...

OSCAR CORRÊA - A verdade é a seguinte: o que ele-
geu o Juscelino foi, primeiramente, o fato de que o Juarez
não era um candidato ideal; em segundo lugar, o Jusceli-
no era muito mais simpático e agradável, prometia qual-
quer coisa. Sabemos como Brasília foi prometida. Ele es-
tava em Goiás, alguém do povo disse que uma das aspira-
ções do Brasil era a mudança da capital para o Planalto
Central, tanto que isso constava no texto constitucional.
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Ele então pegou a deixa e disse: "Vou cumprir a promes-
sa". Daí surgiu Brasília. Não estava no plano inicial do
Juscelino. A verdade é que as campanhas dependem muito
do candidato. Não há explicação por que um candidato
ganha ou perde a eleição. As vezes, um que é muito mais
inteligente, muito mais charmoso, perde. O outro, que
parece ter menos virtudes, ganha a eleição, porque acon-
teceu qualquer coisa...

HA - O senhor acha que a indicação de João Goulart para
vice contribuiu para a vitória de Juscelino?

OSCAR CORRÊA - Na área trabalhista, acredito que
sim. A prova foi que ele teve mais votos do que o Mílton.
E possível que ele tenha levado mais voto para o Jusceli-
no do que o Mílton levaria, se fosse candidato.

HA - Teve até mesmo mais voto do que o Juscelino...

OSCAR CORRÊA - Pergunto aqui o seguinte: alguém,
em sã consciência, neste país, pode explicar como, numa
disputa para vice-presidente da República, João Belchior
Marques Goulart possa ter mais votos em Minas do que
Mílton Soares Campos? Não dá para explicar. O Mílton
era muito mais conhecido, muito mais digno, muito mais
competente, muito mais sério, muito mais.., tudo. E per-
deu. De modo que costumo dizer: no dia em que se des-
cobrir por que alguém ganha ou perde eleição, perdeu-se
a graça.

HA - Como foi visto o apoio do Partido Comunista à cha-
pa de Juscelino Kubitschek?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro do seguinte: isso foi
discutido, depois, na cassação dele. Aí é que surgiu esse
assunto, e pude tomar um conhecimento mais
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aprofundado do fato. Fizeram um processo exatamente
para examinar a questão. Isso me parece sem importân-
cia. Se você é candidato, não pode recusar o apoio de um
partido, desde que você não se comprometa com ele.

HA - A campanha de Adernar de Barros foi bastante in-
tensa e teve um crescimento muito grande na reta final,
chegando inclusive, segundo alguns autores, a ameaçar a
posição de Juscelino. Como foi a campanha de Ademar
de Barros em Minas?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. O Ademar gozava
em Minas, se é que o verbo está bem empregado, de
uma péssima reputação. A de um homem desonesto, do
"rouba, mas faz". No tempo da eleição, contavam que
ele, fazendo comício, disse: "Neste bolso nunca entrou
dinheiro roubado". E o povo: "Calça nova! Calça nova!"
[risos] Não tenho nada contra o Ademar e até gosto mui-
to do filho dele, o Ademar de Barros Filho. Mas a verda-
de é que ele tinha criado a fama do "rouba, mas faz", que
depois se transformou em "rouba e não faz". [risos]

HA - Nesse período de campanha, na Câmara Federal
houve vários embates entre UDN e PSD. A UDN tentou
aprovar uma emenda referente às exigências de maioria
absoluta para a eleição presidencial, pela qual a disputa
eleitoral seria decidida pelo Congresso caso resultasse
em vitória por maioria relativa. E essa emenda foi recu-
sada pelo bloco da maioria. Como foram essas articula-
ções? Como se deu esse processo?

OSCAR CORRÊA - Costumo dizer que tudo o que ha-
via no Brasil de bom ou de ruim, naquela época, era fruto
de um impulso da UDN, que encontrava a barreira do
PSD. Era como uma onda que encontrasse uma murada.
Quando forçávamos a murada e o PSD cedia um pouco,
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chegava-se a um entendimento. Quando não dava para
forçar, a murada resistia, e perdíamos a parada.

A verdade é que, no Brasil, é muito difícil mudar qual-
quer estrutura ou sistema eleitoral vigente. Senti isso
quando quis votar o meu projeto de voto distrital. Por
quê? O deputado que foi eleito nesse regime atual não
quer mudar o regime. E como naquela brincadeira do
Salazar: "Para que eleições, se eu já estou eleito?" [ri-
sos] Então, o deputado que foi eleito no sistema propor-
cional, como o atual, fica achando que, se mudar o siste-
ma, ele pode não ser eleito. Para que ele vai arriscar? A
tendência é querer que esse regime permaneça. Além do
mais, há uma tendência à conservação. Os juristas, por
exemplo, são conservadores. Eles não querem a mudan-
ça da lei. Se uma lei está indo mais ou menos, para que
mudá-la se não se sabe quais serão os reflexos da mudan-
ça? Por mais que se preveja, não se sabe qual será o refle-
xo social disso.

Quanto à questão da maioria absoluta, confesso que eu
mesmo não estava entusiasmado com essa tese.

SB - Por quê?

OSCAR CORRÊA - Porque eu ficava pensando o se-
guinte: ninguém vai ter maioria absoluta, nunca. Sempre
fui muito objetivo. Na hora em que a decisão couber ao
Congresso, vão ganhar os do PSD, que são maioria. Su-
ponhamos que, numa disputa entre Juarez Távora e Jus-
celino Kubitschek, o Juarez tenha 27% dos votos, e o
Juscelino tenha 26,9%. Vem a disputa para o Plenário do
Congresso. Maioria absoluta. Quem vai ganhar? Jusceli-
no. Porque o PSD tem mais deputado do que a UDN e
vai fazer qualquer acordo. Ele é muito mais hábil e muito
mais disposto a oferecer do que nós, da UDN. Ele ofere-
ce para não cumprir. E nós oferecemos para cumprir. Ou
não oferecemos.
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JoséMaria Al/emin era um homem sério,
incapaz de uma desonestidade pessoal,

mas politicamente capaz de todas as
rasteiras que fossem convenientes à causa.
Muito inteligente, muito vivo. Tinha uma

carinha de quem não quer nada,
mas era capaz de todas as espertezas
políticas que servissem ao partido.
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HA - Como a MN fez essa proposta, sabendo que seria
minoria no Congresso?

OSCAR CORRÊA - Porque a gente contava com a possi-
bilidade de alianças: o sujeito que teve mais votos tem
também uma área de manobra maior. Aí você pode argu-
mentar de outra forma. Quem teve 30% dos votos pode
dizer para quem teve 25%: "Olha, já ganhei lá fora. En-
tão, devo ser confirmado aqui dentro". A verdade é que
não é justo, não é razoável que o sujeito governe o Brasil
com 30% dos votos do eleitorado.

HA - Juscelino teve 36%, e juarez Távora, 30%...

OSCAR CORRÊA - Pois é, não é justo que o sujeito
com 36% dos votos, tendo contra si 64%, governe o País.
Pelo que me lembro, não entrei nessa batalha ativamen-
te. Os mais assanhados com isso eram o Baleeiro e o Bilac.
Eram os mais confiantes na maioria absoluta.

HA - Outra proposta da UI)N discutida no Congresso
era a adoção da cédula oficial, com a ordem dos candida-
tos variável. Chegou-se a um acordo em torno da cédu-
la única - que mantinha uma ordem única -, mas faculta-
va-se aos partidos a sua preparação e distribuição. Como
foram as articulações nesse sentido?

OSCAR CORRÊA - Participei desse episódio e fiquei
muito malsatisfeito. A nossa tese era a seguinte: o eleito-
rado da UDN é muito menos "analfabetizado", vamos
dizer assim, do que o do PSD e dos outros partidos. Se
tivermos uma cédula oficial em que a ordem dos candida-
tos seja variável, será muito difícil ao eleitor analfabeto
votar com segurança. Então, levávamos vantagem. Sus-
tentávamos a cédula oficial, que seria feita pela Justiça
Eleitoral e distribuída na hora da votação. A ordem dos
candidatos seria variável. A cédula única, não: podia ser
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distribuída por qualquer um, antes da eleição. "Vote no
segundo da cédula. Vote no primeiro". Um eleitor rece-
beria uma cédula com uma ordem - por exemplo: Juarez,
Juscelino e Ademar -, e outro receberia outra cédula com
outra ordem: Ademar, Juscelino e Juarez. A Mesa entre-
garia a cédula com uma ordem variável. O que aconteceu
foi o seguinte: incumbimos o Afonso Arinos de discutir o
problema, e a verdade é que ele se deixou embrulhar
pelo Alkmín.

SB - Como assim?

OSCAR CORRÊA - O Alkmin disse ao Afonso que a
cédula única era a mesma coisa, que não alterava nada
variar a ordem dos candidatos, pois o eleitor ia votar da
mesma maneira, etc. E o Afonso, que se elegia em Minas
Gerais com o prestígio dos amigos e que era, ao que me
parece, candidato no Rio de Janeiro, achou que isso tam-
bém não tinha grande importância. Nesse dia eu tive uma
altercação com o Carlos Lacerda, no Plenário, porque ele
também sustentava a tese de que era a mesma coisa.

HA - Tanto fazia ser a ordem variável ou fixa...

OSCAR CORRÊA - É. E eu disse ao Carlos que ele não
entendia nada disso, que ele fosse ensinar isso aos eleito-
res dele no Rio de Janeiro, que em Minas Gerais era di-
ferente, que isso importava muito para o eleitorado mi-
neiro. Fiquei com raiva e desci. Ele pensou um pouco e
depois me procurou e disse: "Oscar, cheguei à conclusão
de que você tem razão. Quero lhe pedir desculpas". "Você
quer me pedir desculpas? Então, peça na próxima reu-
nião do diretório. Não aceito discussão e troca de desafo-
ro em público e desculpa em particular". Na reunião se-
guinte do diretório, ele me pediu desculpas, porque ele
era muito cordial comigo.
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HA - Em discurso na Câmara Federal, no dia 13 de junho
de 1955, o senhor faz veemente defesa da legitimidade
das Comissões Parlamentares de Inquérito, em especial
da solicitada pelo Deputado Adauto Lúcio Cardoso, da
UDN, requerendo as declarações de bens dos candidatos
a presidente. Qual era o objetivo dessa comissão?

OSCAR CORRÊA - O problema foi o seguinte: tínha-
mos certeza de que a fortuna do Juscelino não havia sido
amealhada licitamente. Eu e o Adauto, principalmente,
pois tínhamos acompanhado uma investigação sobre a vida
do Juscelino, com o levantamento de seus bens, trabalho
que começou a ser feito em Belo Horizonte, quando se
procurou apurar o que ele tinha recebido como oficial da
Força Pública. Foi feito o levantamento de todos os ven-
cimentos do Juscelino na polícia do Estado, nos cargos
de prefeito, governador, deputado estadual, deputado
federal. Ele nunca foi outra coisa, a não ser isso.

Teve uma clínica fraca, que só existiu por causa do Júlio
Soares. Depois andou metido no negócio de distribuição
de bebidas, com o Pardini. O irmão do Pardini, de
Divinópolis, me contou que era o gerente da casa de be-
bidas e que, no fim do primeiro ano, pediu demissão. Dis-
seram-lhe: "Por que você está pedindo demissão, se sabe
que a casa vai dar lucro?" "Vai dar lucro não: ia dar. Todo
fim de semana, passa aqui um dos sócios e bota na barati-
nha duas, três caixas de champanhe e sai por aí". Era o
Juscelino, que ia lá na casa.

Tínhamos a certeza de que os bens do Juscelino não ti-
nham sido adquiridos legalmente. A começar dos lotes
de Da. Sara na Pampulha, em Belo Horizonte, episódio
sobre o qual eu já falei. O modo como ela comprou os
lotes era proibido por lei (art. 1.133 do Código Civil).
Qual era o jeito de provar isso? No momento em que
você tiver uma primeira declaração de bens e a puder
comparar com uma segunda, você verifica se houve irre-
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gularidade. Afinal de contas, ao se fazer a segunda decla-
ração, tem-se que compatibilizá-la com a primeira. En-
tão, o Adauto e eu achamos que o melhor modo era pedir
uma declaração de bens. já se falava nisso. O Juarez mos-
trou-se disposto a apresentar a sua, e começamos a forçar
o Juscelino, até que ele apresentou, por intermédio do
Alkmin, se não me engano, a sua declaração. Ainda me
lembro de que, na época, eu disse o seguinte: "Compro
os bens do Juscelino com 100% de lucro e ainda vou ficar
rico", frisos] porque a declaração no correspondia à rea-
lidade.

Então, queríamos uma GUI para examinar as declarações,
para verificar se elas correspondiam ou não à realidade.
Não adianta nada eu dizer: "Minha declaração de bens é
essa". E se não for? Em tese, a nossa Comissão de Inqu-
érito não podia ser recusada, porque ela tinha o quorum
previsto. Mas o PSD, forçando a barra, inconstitu-
cionalmente, submeteu a questão ao Plenário e derrotou
a proposta que exigia a declaração de bens.

Surgiu então a declaração de bens no Imposto de Renda.
A emenda sobre essa declaração foi introduzida na lei do
Imposto de Renda, se não me engano, pelo Adauto Car-
doso. E tenho a impressão de que o segundo signatário
fui eu. Pensamos o seguinte: o Juscelino fez a primeira
declaração de bens; no dia em que ele fizer a segunda,
estará no mato sem cachorro. E foi por isso que ele foi
cassado. Quando se examinou a segunda declafação em
face da primeira, verificou-se que havia furos enormes.
Então, o negócio começou a complicar para ele, como
prova de corrupção.

O Castelo não quis cassar o Juscelino por corrupção, mas,
na verdade, a sua cassação se fez por esse motivo. Havia
73 pastas, cada uma analisando uma acusação. Algumas
inexpressivas, como aquela do Partido Comunista, que
não tinha nada de importância. Uma outra se referia à
casa doada ao Juscelino pelo presidente do Paraguai. Isso
na época foi contestado, mas outro dia abro o jornal 221 e
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leio uma notícia dizendo que o governo do Paraguai vai
desapropriar a casa que deu ao Juscelino.

HA - O Juscelino negava essa doação?

OSCAR CORRÊA - Negava tudo. Foi feito, pelo Esta-
do Maior, um levantamento das chamadas irregularida-
des, que nós chamávamos de falcatruas, e para cada urna
foi providenciada uma pasta. Cheguei a ver essas pastas.
Uma era dedicada à casa, outra ao apartamento da Vieira
Souto, no Edifício Ciamar, que é exatamente um anagra-
ma de "Márcia""'. O Paes de Almeida botou esse nome
no edifício porque ele era cio Juscelino.

HA - Foi um presente para ele?

OSCAR CORRÊA - Presente, no sei, mas do Juscelino.

HA - Do Paes de Almeida?

OSCAR CORRÊA - Do Paes de Almeida. E havia ou-
tras, inúmeras. Quando veio a declaração dele, como fa-
lhou a Comissão de Inquérito, resolvi fazer uma investi-
gação por conta própria. No dia 21 de setembro de 1955,
fui à tribuna da Câmara e falei sobre a declaração de bens
do Juscelino. Eu explicava e contestava a origem dos bens
dele e indicava as escrituras de inúmeros bens que esta-
vam em nome dele e não constavam na declaração. "Cer-
tifico, em virtude de solicitação verbal, registro do Car-
tório de Distribuição do 60 Ofício, Bacharel Stanley Go-
mes ( ... ) escritura de quitação do prédio, da venda, da
Rua Belfort Roxo, 316, que faz Sara Luíza de Lemos e
outros..." [o depoente mostra aos entrevistadores cópia dos
documentos que menciona]. Foi aí que eu disse que o Jus-
celino era coinprovadamentc desonesto. Uma das pou-
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cas coisas que guardo são as cópias xerox da Prefeitura
de Belo Horizonte.

Então, eu disse o seguinte: "Sr. presidente, eu o estou
denunciando. A declaração de bens dele é falsa, e não
vou dizer mais nada, o povo brasileiro é quem vai julgar".
Quando houve a eleição, e ele foi eleito, eu disse: "Sr.
presidente, não voltarei mais a esse assunto, que para mim
está liqüidado. O povo brasileiro deu a ele um bill de ido-
neidade, considerando que não há nisso nada de grave.
Vou começar a cuidar dele de agora para frente. Agora,
que ele tome cuidado, que estou de olho". [risos]

HA - Em setembro de 1955, foi divulgada uma carta do
deputado argentino Antônio Brandi que envolvia Goulart
numa proposta de um governo de coordenação sindical e
de aquisição de armas argentinas. O PTB solicitou a ins-
tauração de inquérito policial. Era véspera de eleição.
Como foi a repercussão dessa denúncia?

OSCAR CORRÊA - Foi a célebre Carta Brandi, não?
Foi daí que surgiu o processo contra o Carlos Lacerda.

HA - Não, depois, como líder da bancada da UDN, é que
ele retoma esse assunto...

OSCAR CORRÊA - Pois é, só me lembro da repercus-
são depois, quando, com a denúncia do Carlos, se instau-
rou um inquérito de cassação de mandato contra ele, pro-
posto pelo Juscelino, que nisso deve ter sido mal infor-
mado. Não acredito que o Juscelino tenha feito isso por
maldade. Devem ter dito a ele que o caso do Carlos era
claramente de cassação, e ele embarcou nessa idéia. Não
atribuo ao Juscelino maldades pessoais, mas
desonestidades pessoais. Acho que ele tinha um bom tem-
peramento, um bom gênio, mas possuía um caráter fraco.

SB - O senhor poderia traçar um perfil de Juscelino?
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OSCAR CORRÊA - Ele era um homem muito inteli-
gente, muito vivo, com uma formação cultural razoável,
uma capacidade de apreensão muito grande, uma visão
geral muito boa e uma simpatia imensa. Agora, não tinha
nenhum escrúpulo. Minha mãe costumava dizer: "Quem
não tem vergonha, o mundo é seu". Para quem não tem
vergonha, tudo é válido. Não há obstáculo. O Juscelino
era assim. Se ele queria fazer algo, isso era legal, lógico,
racional, conveniente, honesto. Ele não tinha escrúpulo
não só no uso das coisas particulares, como no uso da
coisa pública.

O bem que ele fez ao Brasil, já disse, foi ter lançado a
idéia de desenvolvimento, o que nós, da UDN, não fize-
mos. Eu, por exemplo, era economista e tinha idéia de
desenvolvimento, mas não a lancei. Ele era atuante, di-
nâmico. Apenas não tinha nenhum compromisso com a
realização do que falava. Ele falou em fazer 2 mil quilô-
metros de estrada e não fez. Sabemos como ele fez
Brasília, quanto essa cidade custou e, sobretudo, o mal
que fez ao País ao construí-Ia. Não pela sua realização,
mas pelo modo como ela foi feita e pela inflação que sua
construção desencadeou.

Há um livro do Professor Oliver Onody que mostra que
temos inflação desde 1808, quando D. João VI aportou
ao Brasil. Mas era uma inflação crônica de 2 a 3% ao ano.
Essa inflação acontece no mundo inteiro, que lida com
ela e luta contra ela todo dia. No caso do Juscelino, não.
No momento em que você instaura o processo do déficit
público durante um, dois, três, quatro anos, todo ano de-
vendo mais, gastando mais do que recebe, você começa
a emitir dinheiro. Costumo dizer que o Juscelino é o pai e
a mãe da inflação brasileira, o maior dos nossos males.
Foi ele quem desencadeou o processo agudo, em princí-
pio menos intenso e depois intensíssimo. Resumindo, o
Juscelino fez um bem ao Brasil: estabeleceu a idéia de
desenvolvimento, que equivalia ao progresso inscrito na
nossa bandeira. O mal foi o clima de corrupção, de falta
de escrúpulo, que ele estabeleceu no governo.



HA - Em discurso proferido em 28 de outubro de 1955, o
senhor menciona fraudes, violência, corrupção e suborno
nas eleições em Minas Gerais. Membros da UDN, após a
derrota eleitoral, recorreram ao Tribunal Superior Eleito-
ral e solicitaram a alteração do resultado, baseados na tese
da nulidade dos votos dos comunistas, que teriam propor-
cionado a vitória de Juscelino e Goulart. Essa era tam-
bém a tese de Raul Fernandes, ex-ministro de Dutra.
Outros entraram com recursos sobre a maioria absoluta
dos votos e também sobre a corrupção eleitoral, princi-
palmente em Minas. Como o senhor acompanhou o de-
senvolvimento dessas questões levantadas pela UDN?

OSCAR CORRÊA - Quanto às questões do voto dos co-
munistas e da maioria absoluta, não embarquei nelas, ao
que me conste. Quanto ao meu discurso sobre fraude,
tenho a impressão de que ele deve ter sido proferido du-
rante um debate violento com o Geraldo Starling Soares.
Denunciei a fraude do prefeito de Passos, porque ele ti-
nha sido condenado por corrupção. Fui à tribuna e disse:
"Sr. presidente, era preciso que o Sr. Juscelino Kubitschek
de Oliveira assumisse a Presidência da República para
que fosse comprovado nesse país, sob o seu império, o
primeiro caso de corrupção. Foi condenado, como cor-
rupto, o prefeito de Passos". Depois o pai dele ficou muito
meu amigo, meu chefe, grande figura, um negócio dolo-
roso. Esse mundo dá muitas voltas, não? Então, fui acu-
sar, e o Geraldo Starling Soares veio me apartear. Como
eu tinha rompido com ele, na época do caso de São Gon-
çalo do Abaeté, disse-lhe: "Não recebo aparte de V. Exa.
porque não tenho relações pessoais com V. Exa." Ele res-
pondeu: "V. Exa. está é com medo". Retruquei: "Não
tenho medo, porque V. Exa. não tem autoridade moral
para falar aqui, nem em nenhum lugar, porque, quando
foi chefe de polícia e secretário do Interior em Minas
Gerais, cometeu todas as indignidades que um homem
público não pode cometer". Eu já estava pra briga. Ele,
então, ameaçou tirar uma arma. Tiveram que segurá-lo.
Aí aconteceram episódios gozadíssimos.
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SB - Ele andava armado sempre?

OSCAR CORRÊA - Não sei. Nessa época estava. O
Tenório Cavalcanti, que era muito meu amigo, me disse:
"Oscar, você toma cuidado com esse sujeito, porque ele
está mal-intencionado. De modo que, se você o encon-
trar e não puder se atracar com ele..." (O Geraldo Starling
tinha tido um desastre e quebrado a perna, estava com a
estabilidade física diminuída. Ele é muito grande, muito
pesado.) "Se você puder dar nele um tranco, ele cai na
mesma hora, porque está com a perna fraca. Mas se você
não puder fazer isso, vire-se de lado, porque o seu alvo
de lado é nenhum". Vocês imaginem, eu era muito mais
magro do que hoje. [risos] Eu era macérrimo. Acho que
pesava, naquela época, 60 kg. Hoje peso quase 70. En-
tão, ele disse: "Vire-se de lado. Primeiro, porque você,
com o braço, protege o pulmão e o coração". (O Tenório
era doutor em tiros...) "Como você é fino, fica um alvo
difícil".

Aí, aconteceu outra história engraçada. O gabinete do De-
putado José Bonifácio 22 ", da Primeira Secretaria, era na
chamada "furna da onça", no corredor saindo do Plená-
rio. Fui ao gabinete do José Bonifácio e, quando saí, vi
que o Starling saiu do gabinete seguinte, de trás. Isso
aconteceu logo depois do episódio. Então, pensei o se-
guinte: o Starling não vai atirar em mim pelas costas, vai
me chamar e, na hora em que eu me virar, ele atira. De
modo que tenho que andar com muito cuidado, nem tão
depressa que pareça que estou com medo, nem tão deva-
gar que pareça um desafio. Andei naturalmente, com os
sentidos todos atentos, e vi que o Starling vinha atrás de
mim. Quando entrei no Plenário, tive um alívio, porque
lá ele não iria atirar, obviamente, O Deputado Coelho de
Sousa, do Rio Grande do Sul, que era do Partido Liberta-
dor e muito meu amigo, me disse: "Oscar, viste que tu
estavas sendo seguido pelo Starling?" Falei: "Vi". "Viste
que tu estavas correndo perigo?" "Vi". "Tu não estavas
correndo perigo nenhum, porque eu já estava com o re-
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vólver no bolso. Se o Starling fizesse qualquer movimen -
to, eu o mataria antes".

SB -Asso, dentro do prédio da Câmara...

OSCAR CORRÊA - Sim. Quando acabou a sessão e fui
descer de elevador, um funcionário desceu comigo. Na-
quele tempo, na Câmara, funcionário não descia com de-
putado no elevador, só o cabineiro. Era como no Supre-
mo. Se passo no corredor do Supremo, os funcionários se
levantam. Se estão fumando, escondem o cigarro, aboto-
am o paletó. Na hora em que o elevador chegou embai-
xo, o funcionário disse: "Deputado, o senhor me descul-
pe, entrei no elevador sem lhe pedir licença, mas é que
recebi ordem da Câmara para protegê-lo até a saída".

Muito bem. Cortei relações com o Starling. Passam-se os
anos, e um dia, em Brasília, eu já ministro do Supremo e
ele ministro do TST 224 , encontro com o Starling, e ele
diz assim: "Como vai, Oscar? Você está bem?" Falei:
"Estou bem". "Está tudo bem? Então, vamos fazer as
pazes?" Falei: "Vamos fazer as pazes". Pronto. /risosJ
Acabou.

SB - Era comum esse tipo de episódio na Câmara?

OSCAR CORRÊA - Comum não, acontecia de vez em
quando. A verdade é que isso até não era um mau sinal.
Cada um de nós tinha tanta consciência partidária, tanto
envolvimento com o partido e com as teses que achava
que uma ofensa ao seu partido era uma ofensa pessoal.
Quando você via que o argumento não dava, queria par-
tir para o braço. Nunca ameacei ninguém, mas que você
tinha vontade de dar no sucito, tinha.

HA - A direção nacional da LJDN tomou posição quanto
à questão da nulidade dos votos dos comunistas, da maio-
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ria absoluta e da corrupção eleitoral, principalmente em
Minas Gerais, ou os parlamentares do partido tomaram
posições isoladamente?

OSCAR CORRÊA - A UDN nacional, tanto quanto me
lembro, nunca se engajou definitivamente em nenhuma
dessas campanhas. Ela não podia se engajar numa cam-
panha se não tivesse provas. Além disso, a UDN mineira
poderia ter provas da corrupção eleitoral no Estado, mas
não convinha que o partido fizesse disso um caso nacio-
nal, quando o problema estava circunscrito a Minas. Quan-
to à maioria absoluta, nós sabíamos que a proposta não
iria pegar mesmo. Para que a UDN iria se sacrificar? Se
meia dúzia de deputados levantarem a tese e ganharem,
a UDN lucra. Se perderem, a UDN não perdeu. Os de-
putados é que não conseguiram. E um problema até de
estratégia política: não engajar o partido numa campanha
na qual você sabe que não vai ter êxito.

HA - Dessas três teses, qual foi a mais forte, com mais
argumentação?

OSCAR CORRÊA - Acho que foi a da fraude. A da mai-
oria absoluta já tinha fracassado na época do Getúlio. E
aquela história: falava-se que se queria ganhar no tapetão,
o que é sempre ruim. Quanto à nulidade dos votos comu-
nistas, sempre fui contra. O voto do comunista é igual ao
de todo mundo. A minha tese é: voto de partido é tudo,
não somos de impedir o voto. Votou, está votado, assu-
mem-se as regras do jogo. Entrou em campo, o juiz api-
tou, pronto: ou ganha ou perde.

HA - Logo depois, no dia 1' de novembro de 1955, hou-
ve o episódio Mamede 225 , a exigência do ministro da
Guerra de punição do Mamede...

OSCAR CORRÊA - Esse episódio foi muito comenta-
do. Aí, sim, houve movimentação dos quartéis, porque
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estava em jogo o Mamede, que era nosso companheiro,
nosso amigo.

HA - Isso foi no enterro de Canrobert, não?

OSCAR CORRÊA - Foi. O Lott, que era o ministro da
Guerra, queria punir o Mamede, pelo discurso que ele
fez. E os nossos companheiros não queriam puni-lo, por-
que ele havia dito aquilo que achávamos que devia dizer.
Aí surgiu o problema da disciplina. O Lott era tido como
homem disciplinado, cumpridor do dever. Vocês sabem
como ele foi indicado para ministro da Guerra? O próprio
J uarez o indicou na lista. "E esse aqui!"

HA - Ele o indicou a Café Filho...

OSCAR CORRÊA - Ao Café Filho. Então, o Lott era,
de fato, um sujeito disciplinado, bom militar, mas
despreparado no sentido político. Homem sem nenhum
traquejo político. Embatucou que aquilo era indisciplina,
que ele devia punir, e foi ao presidente para exigir a pu-
nição do Mamede. Houve aquela grande repercussão:
pune, não pune, sai, não sai. Criaram-se logo as correntes
a favor e contra.

HA - Por que Café Filho resistiu à punição?

OSCAR CORRÊA - Ele não queria punir. Aí ele adoece,
exatamente em virtude das pressões. Ele tinha um pro-
blema cardíaco. Vai para o Hospital dos Servidores. Assu-
me o Carlos Luz, que era o presidente da Câmara, e o
Lott vai lá exigir a punição. Só me lembro do seguinte:
meu sogro e minha sogra tinham chegado de Belo Hori-
zonte, estavam no meu apartamento, que era na Rua
Figueiredo de Magalhães. O Baleeiro morava na frente,
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e eu, no apartamento de fundos. O Adauto, que era mui-
to amigo nosso, convidou-nos para jantar com ele. Che-
guei da Câmara, peguei meu sogro e minha sogra e fui
andando. O Adauto morava - e a viúva dele ainda mora -
na esquina de Figueiredo de Magalhães com Domingos
Ferreira.

Quando chegamos à casa do Adauto, a Hora do Brasil
estava dando a seguinte notícia: "O presidente da Repú-
blica acaba de aceitar a renúncia do General Henrique
Batista Duffles Teixeira Lott ao cargo de ministro da
Guerra. Em seu lugar foi nomeado o general da reserva
Alvaro Fiúza de Castro. A posse será amanhã, no Palácio
da Guerra". Virei para o Adauto e disse: "Por que não
dão posse hoje? Mas eu não tenho nada com isso..." Fa-
lava-se em golpe, em demitir e punir o Mamede. Eu sa-
bia que não ia haver golpe, porque não tínhamos condi-
ção de dar golpe algum. Até em 64 eu era da tese de que
não tínhamos condição de dar golpe.

O certo é que fomos jantar, e aí ocorreu um episódio en-
graçado. Minha mulher pediu um uísque. O Adauto ser-
viu o uísque com água, e minha mulher disse: "Não estou
gostando desse uísque não". Eu disse: "Então me dá aqui
que eu bebo". Naquele tempo eu achava um absurdo des-
perdiçar uísque. [risos] Não sei se foi a tensão, se foi o
uísque. O certo é que cheguei a minha casa e passei
muitíssimo mal. Enjoei, foi um desarranjo total, um ne-
gócio louco, não conseguia ficar em pé. Deitei. Devia ser
mais ou menos quatro horas da manhã, quando o Adauto
telefona: "Oscar, o Lott acabou de dar o golpe. O Carlos
Luz, o Kelly e o Lacerda partiram no Tamandaré, sob o
comando do Pena Boto. E nós vamos nos encontrar às
cinco e trinta, na casa do Afonso Arinos".

O Afonso Arinos morava na Anita Garibaldi, 19. Era só
atravessar a Barata Ribeiro. Eu estava para morrer. Falei:
"Como é que eu vou, se não estou agüentando ficar em
pé? Mas não posso deixar de ir. Vão dizer que estou aco-
vardado". Meu sogro aconselhou: toma uma cafiaspirina.
Então, às cinco horas da manhã eu vesti a roupa, tomei
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uma cafiaspirina e fui para a casa do Afonso Arinos. Che-
guei lá juntamente com todos os deputados da UDN, e aí
tivemos notícia de que o Lott tinha dado o golpe por ação
do Alkmin e do Denis. O Carlos Luz tinha conseguido
homiziar-se no Tamandaré, com o Prado Kelly, o Carlos
Lacerda, o José Monteiro... o governo todo no
Ta manda ré.

HA - Em direção a São Paulo?

OSCAR CORRÊA - Sim. Então, começamos a nos per-
guntar: o que vamos fazer? Eu me lembro de que o Bale-
eiro e o Odilon Braga estavam armados: "Ah, nós vamos
resistir". Falei: "Gente, nós vamos resistir com esses dois
38 que vocês têm aí? [risos] Nós temos é que ir para a
Câmara dos Deputados, que é o nosso reduto, denunciar
o caso à Nação, brigar e ver o que acontece". Saímos,
passamos no Ministério da Marinha, tivemos a notícia de
que eles já estavam fora da Barra, e fomos para a Câmara
dos Deputados. Então, travou-se uma batalha interminá-
vel, o dia inteiro.

HA - Quando vocês chegaram à Câmara já havia deputa-
dos lá?

OSCAR CORRÊA - Ah, já. Todo mundo foi para a Câ-
mara. O PSD, a UDN, todos os deputados estavam lá. E
começaram moções, discussões, debates, estado de sítio,
impedimento...

1-IA - Qual era o objetivo de Carlos Luz com essa comiti-
va do Tamandaré?

OSCAR CORRÊA - Resistir. A impressão que tínhamos
era de que, chegando a São Paulo, podia-se estabelecer o
governo lá. O Jânio estava lá, e pensava-se poder contar
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com ele. O certo é que estava combinado com o Briga-
deiro que o General Osvaldo Falconière da Cunha iria
levantar as tropas, parece que de Sorocaba, e marcharia
sobre São Paulo, dando cobertura ao estabelecimento do
governo Carlos Luz. Mas o Falconière aderiu. O Briga-
deiro rompeu com ele para o resto da vida, O Falconière
tinha dado a palavra ao Brigadeiro de que iria levantar o
pessoal de Sorocaba. Ele sairia daqui, do Rio, e iria le-
vando a tropa para São Paulo, para garantir o governo.
Quando chegou ao largo de São Paulo e Santos, viu que
não tinha jeito, não tinha como estabelecer o governo,
porque as tropas não tinham aderido. Então o Carlos Luz
voltou.

Eu me lembro de que, nesse período, fomos visitar o Café
Filho. Ele estava aqui, na esquina de Rua Joaquim Nabuco
com Avenida Copacabana. Era um custo para se passar,
tinha-se de apresentar carteira. Vim com a mulher do
Adauto, a Da. Helena. As mulheres da UDN eram um
negócio de louco, ninguém conseguia controlá-las. Ela
dizia desaforo para os soldados: "Saiam da frente, vocês
estão prendendo o Café Filho, isto é uma vergonha! Cam-
bada de cretinos, idiotas!" Então, fomos visitar o Café
Filho, com o apartamento cercado. O Carlos Luz chegou
e fez um belo discurso na Câmara. Quando ele veio, o
Nereu já tinha assumido. Aí, houve um mandado de se-
gurança...

HA - Antes um pouquinho disso: como foram as articula-
ções na Câmara, que destituiu Carlos Luz e nomeou
Nereu Ramos?

OSCAR CORRÊA - Acho que o Armando Falcão era o
líder do PSD. Ele sustentou o impedimento, que nós com-
batemos. Todo mundo foi para a tribuna. O certo é que
ficamos em debate, em discussão, trocando desaforos na
tribuna. No fim, votou-se a figura do impedimento, que
não existia no texto constitucional. Foi votada porque o
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PSD tinha a maioria. Votou, está acabado. Depois, o Carlos
Luz voltou, fez um discurso, e demos a ele total cobertu-
ra. Houve um mandado de segurança do Café Filho para
reassumir.

HA - Aliás, foram dois mandados, não? Um de segurança
e outro de habeas-corpus...

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro do mandado de se-
gurança. Estava na Câmara quando vi as informações so-
bre ele, que haviam sido prestadas pela Mesa em respos-
ta à notificação do relator. Comecei a ler as informações
e estranhei o modo como elas estavam redigidas, citando
autores que eu sabia que pensavam de maneira diferen-
te. E citavam contra nós, quando eu sabia que o pensa-
mento dos autores, na melhor técnica constitucional, era
a nosso favor. Fui à biblioteca da Câmara, da qual eu era
kabitué, e virei para a Da. Leda e a Da. Ada, que eram
duas excepcionais bibliotecárias, e lhes disse: "Eu queria
ver esses livros que estão citados aqui nas informações
da Mesa da Câmara. Na minha opinião, essas citações
estão truncadas". "Nós não temos os livros, mas vamos
ver onde os encontramos". "Vou para o Plenário. Quan-
do tiverem alguma notícia, me avisem". Daí a pouco uma
delas chegou e me disse: "Olha, nós conseguimos. Os li-
vros estão vindo. Estavam na biblioteca do Ministério da
Fazenda e devem chegar daqui a pouco".

Quando os livros chegaram, vieram me chamar. Os livros
estavam com as marcas no lugar. Tinham sido feitas, se-
gundo dizem, pelo Deputado Vieira de Meio, da Bahia,
que era muito inteligente e era líder ou vice-líder do PSD.
E então verifiquei como haviam torcido o pensamento
dos autores. Quando um deles dizia, por exemplo: "Se-
gundo alguns autores, a tese melhor é essa, assim, assim.
Parece-me, entretanto, que essa não é a melhor tese",
ele citava a parte de cima como sendo a do autor. O que
fiz? Ali mesmo, fui redigindo a resposta. Cortava um peda-
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ço do Diário do Congresso, colava em cima, dava a respos-
ta e pegava outro, para provar que as citações eram todas
de uma grande improbidade.

Entreguei o discurso sexta-feira, à tarde, à Mesa da Câ-
mara, para ser dado como lido (podia-se fazer isto: entre-
gar o discurso, que era dado como lido). Saiu publicado
no Diário do Congresso de sábado. Comprei 12 ou 13 nú-
meros e saí entregando a cada ministro do Supremo um
exemplar. No julgamento, o Ministro Ribeiro da Costa,
em seu voto, se refere a esse discurso, expressamente a
essas "infidelidades constantes das informações prestadas"
(ver "Os Grandes Julgamentos do Supremo Tribunal Federal,
Min. Edgar Costa, Editora Civilização Brasileira, 1964, vol.
3° p. 383/384"). Foi a primeira vez que fui citado no Supre-
mo Tribunal.

SB - O senhor afirmou que Lott não era de tramar gol-
pes, que ele foi convencido pelo Alkmin e pelo General
Denis. O senhor poderia falar sobre a participação de
Alkmin e Lott no movimento que garantiu a posse do
Juscelino?

OSCAR CORRÊA - O Lott era um soldado respeitado,
disciplinado, sério. O Alkmin convenceu o Denis, que,
para eles, era uma espécie de papa. Eles convenceram o
Lott de que ser demitido do cargo de ministro da Guerra
era uma desmoralização para ele. O fato de ele concordar
com a demissão era uma diminuição moral intolerável.
Então, ele foi para o Ministério da Guerra. Por isso é que
eu falei: "Por que não dão posse no dia?" Quem está no
Ministério da Guerra controla os telefones de campanha
e dá ordens. Nessa hora ele determinou que a tropa cer-
casse... O Tenório, com quem sempre tive um bom rela-
cionamento, depois me contou que ele acordou o Briga-
deiro, que não esperava o golpe. Ligou para ele e disse:
"Brigadeiro, o senhor sabe que o Lott deu o golpe?" "Não
é possível, deputado, o Lott é um homem sério, de bem,
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disciplinado". "Pois deu o golpe. O senhor se prepare.
Tome as suas informações". Aí é que o Brigadeiro foi, de
fato, verificar. Ninguém esperava que o Lott fizesse isso.

EIA - O senhor poderia traçar um perfil de José Maria
Alkmin?

OSCAR CORRÊA - Ele era um homem sério, incapaz
de uma desonestidade pessoal, mas politicamente capaz
de todas as rasteiras que fossem convenientes à causa.
Muito inteligente, muito vivo, muito esperto. Tinha, como
se diz, uma carinha de quem não quer nada, mas era ca-
paz de todas as espertezas políticas que servissem ao par-
tido, o que era a linha normal do pessedismo. O Alkmin é
da mesma região do avô de minha mulher: Montes Cla-
ros, Bocaiúva. Então, sempre disputei eleição em
Bocaiúva com ele. Cheguei a ganhar dele lá. O avô da
Diva, que trabalhava para mim, antes trabalhava para
o Alkmin em Bocaiúva. Eu tinha um relacionamento
pessoal muito bom com o Alkmin, mas estava brigado
com ele.

Nessa época, eu participava de um empreendimento de
ferro-gusa em Itaúna. Estávamos pensando em fazer um
teleférico. A caçamba cheia viria por gravidade e voltaria
vazia, por teleférico. Para tirar minério das terras de
Itatiaiuçu e trazê-lo para nossa usina. Para isso, precisá-
vamos de capital, que comecei a recolher, convidando
alguns amigos que queriam subscrever. Sabendo disso, o
Alkmin, para fazer as pazes comigo, me procurou: "Os-
car, soube que você está aí com um empreendimento.
Tenho umas economias. Se você prticipa doempreen-
dimento, também faço questão de participar". "O, Alkmin,
não..." "Faço questão que você ponha o meu nome". A
sorte é que, graças a Deus, nós desistimos do empreendi-
mento, e não precisei de pegar o dinheiro do Alkmin. Ele
era muito simpático, muito cordial. Dizem que mentia
muito.
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Vocês podiam ouvir o Edgar da Niata Machado, que con-
ta um episódio muito engraçado a esse respeito. O Alkmin
e sua mulher, Das Dores, tinham feito uma viagem à Eu-
ropa. Um dia, o Mata Machado se encontrou com ele na
igreja do Padre Machado. Ele disse: "O, meu caro primo,
como vai você? Que prazer em vê-lo!" Eles eram adver-
sários. "Ainda ontem, eu conversava com a Das Dores e
vi a lembrança que trouxemos para você, que ela pôs lá
em cima da étagère, na nossa casa. Ainda falei: precisamos
levar isso para o Edgar". O Edgar: "Ora, Alkmin, não
precisava ter tomado trabalho". "Não, você sabe que é
muito meu amigo, gosto muito de você". O Edgar: "Eu
também". No domingo seguinte, ele torna a encontrar o
Alkmin, que volta a falar no presente. Aí, o Edgar falou:
"Para você não ter o trabalho de levar lá em casa, eu
passo na sua casa e pego o presente". Quando ele che-
gou lá e foi entrando, o Alkmin disse: "O, Das Dores,
onde está aquele presente que trouxemos para o Edgar?
Você o tinha posto em cima da étagère". Ela falou: "O, Zé
Maria, que presente? Não trouxemos nada para o Edgar
não".

SB - Ao tratar da escolha do candidato ao governo de
Minas, em 1947, o senhor afirmou que Carlos Luz era
um bom sujeito, mas tido como um fraco, no sentido de
vontade. Depois disse que não era...

OSCAR CORRÊA - Se ele desse posse, como eu que-
ria, ao Fiúza de Castro, no mesmo dia, não tinha aconte-
cido nada. Depois ele reagiu bem, no episódio do
Tamandaré. Fez um discurso valente na Câmara.

HA - Depois renunciou...

OSCAR CORRÊA - Renunciou. Fez um discurso muito
bom na Câmara, quando enfrentou muito bem a saraiva-
da de ataques pessedistas. Nós estávamos lá para ajudá-



lo, mas ele os enfrentou muito bem. Mostrou que tinha
boa têmpera. Sabem por que a gente falava que ele era
fraco? Porque estávamos acostumados, na UDN, ao su-
jeito que, quando o outro piscava o olho, caminhava para
cima dele. Então, quando o sujeito piscava o olho e o
outro não fazia nada, a gente dizia que ele era fraco.

SB - Parece que Carlos Luz sempre teve uma certa afini-
dade com a UDN, apesar de ser do PSD, não?

OSCAR CORRÊA - Talvez fosse afinidade intelectual.
O Carlos Luz tinha um outro tipo de formação. Tanto a
sua formação intelectual como a social eram diferentes.
Além do mais, ele não compartilhava a esperteza que ca-
racterizou o pessedismo mineiro, a de Alkmin, Benedito,
Juscelino e outros de menor tomo. Ele não se sentia à
vontade nesse clima. Acredito que por isso o PSD tam-
bém não tinha grande afinidade com ele, sabia que não
podia contar com ele para certos golpinhos. O tipo dele
não era de dar rasteira.

SB - Ele também não era um homem muito ligado ao
partido, não? Ele apoiou a candidatura Mílton Campos...

OSCAR CORRÊA - Exatamente por isso. Ele não tinha
afinidade no sentido de que o feitio de alguns pessedistas
não era o dele. As vezes, uma posição que a UDN toma-
va coincidia com a posiço que ele tomaria, mas não o
PSD.

HA - Em um discurso, o senhor fala que compuseram o
ministério de Juscelino Kubitschek pessoas que partici-
param desses episódios, como o General Denis e o pró-
prio Lott. Também foram aproveitados Alkmin, que o
senhor cita como mentor das articulações, e Nereu Ra-
mos, que foi o ministro da justiça. O senhor acha que o
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Alkmin, nessas articulações, convenceu o General Denis
e o General Lott das responsabilidades do momento, ou
havia aí alguma coisa ligada ao futuro governo, que inclu-
sive já tinha sido eleito?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não. Acredito que o
Alkmin os convenceu dizendo que o problema era de as-
pecto moral. Ele era muito esperto, sabia dar o argumen-
to certo. Eu me lembro de que uma vez, numa discussão
com o Alkmin, dei, vamos dizer, vinte argumentos con-
tra: dezenove eram irrespondíveis, e um, mais ou menos.
Então ele disse: "O Deputado Oscar Corrêa ocupou esta
tribuna longamente. Falou durante uma hora e meia. Deu
aqui vinte argumentos. Tomemos um deles". E pegou
exatamente o que era mais fraco e acabou com ele. [ri-
sos] Então, ele deve ter procurado o Denis e o Lott para
falar do brio militar, dizendo-lhes que um militar como
ele não podia admitir aquilo. Era uma desmoralização para
o Exército Nacional, ficava mal para a carreira, a vida
inteira se diria que o ministro da Guerra foi demitido por-
que quis punir um subordinado e não admitiram, etc. Ou
seja, ele pegou a ponta certa.

HA - E a participação da Liga de Defesa da Legalidade no
episódio de 11 de novembro? Houve um movimento popu-
lar também?

OSCAR CORRÊA - Não, é bobagem. Naquela época,
quem mandava era a UDN, o PSD, o PTB, e pronto. Co-
meça por aí: uma Liga da Legalidade que tinha, como
você disse, o Sobral e o Evandro... Duas pessoas exce-
lentes, mas completamente diferentes. O Sobral, católi-
co praticante, homem de linha liberal, e o Evandro, um
homem que toda a vida foi de esquerda.

SB - Como o governo de Minas se posicionou no desen-
rolar desses acontecimentos? Bias Fortes, que era gover-
nador, tomou alguma posição? E o PSD?



OSCAR CORRÊA - O PSD, na hora, não toma posição.
Fica onde está, ao lado do País! /risosJ

1-IA - No dia 24 de novembro de 1955, o senhor fez um
pronunciamento contestando a solicitação dos ministros mi-
litares em relação ao estado de sítio. O Congresso Nacional
aprovou a decretação do estado de sítio, que vigorou até a
posse dos eleitos. Como foi?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que, nesse episó-
dio, estudei profundamente as circunstâncias que auto-
rizavam a decretação do estado de sítio e apresentei
várias emendas ao projeto. Se não me engano, o relator
era o Deputado Benedito Costa Neto, um bom jurista
de São Paulo, que aprovou várias emendas minhas.
Examinei muito bem esse problema, mas não me lem-
bro mais como foi.

HA - Como foram as articulações no Congresso` 	emba-
tes entre PSD e UDN?

OSCAR CORRA - Até que o relator foi imparcial, mas
no fim, na hora da votação, predominou o critério do "ga-
nha quem tem voto".

HA - Houve alguma reação fora do parlamento? E a im-
prensa?

OSCAR CORRÊA - Houve pouca reação. Quanto à im-
prensa, a verdade é que no Brasil, infelizmente, ela fica
sempre com o lado mais forte. A não ser em fatos especi-
ais, períodos especiais, como na censura de 37 e na cen-
sura de 64. Nesses episódios mais provisórios, que não
vão durar muito, o sujeito deixa passar.

HA - No dia 8 de dezembro, o senhor contesta decisão
da Mesa sobre questão de censura em trabalhos parla-
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mentares, etc. Na Câmara, houve também algum tipo de
censura nesse período, em razão do clima de estado de
sítio?

OSCAR CORRÊA - Eu não me lembro. A norma é não
censurar discurso de deputado, nem quando se deve cen-
surar, como no caso do palavrão. Em geral, não há censu-
ra. O máximo que se faz é pôr reticências.

HA - No desenrolar desse processo, dois grupos se for-
maram: a Frente de Novembro e o Clube da Lanterna. A
Frente de Novembro era composta por civis e militares
ie defendiam a legalidade constitucional e apoiavam a
ação de Lott, em relação a 11 de novembro...

OSCAR CORRÊA - Retorno aos quadros constitucio-
nais vigentes. Era a expressão que se usava.

lIA - O Clube da Lanterna, do qual o senhor já falou,
também teve presença, tendo sido criado por Amaral Neto
cm 1953 e liderado por Lacerda...

OSCAR CORRÊA - Depois, acabou o Amaral Neto bri-
gando com o Carlos, a quem combateu ativamente.

1-IA - Por que brigaram?

OSCAR CORRÊA - Porque ele queria, talvez, o contro-
le da Tribuna. Deve ser isso. Eu me lembro de que numa
eleição, em Niterói, para a presidência da UDN, o Amaral
Neto fez uma bruta oposição ao candidato, que foi o
Ernâni Sátiro, e eu era candidato à Secretaria Geral. Numa
das eleições, o Amaral Neto ficou contra porque o Carlos
estava apoiando uma chapa; ele ficou do outro lado. Isso
acontecia muito dentro do partido.
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HA - E a imprensa, nesse processo sucessório? Até que
ponto a orientação antijuscelinista da imprensa tinha re-
percussão junto à opinião pública?

OSCAR CORRÊA - Muito pouco. Eu me lembro do com-
bate ao Juscelino, sobretudo feito no Diário de Notícias.
Eu tinha nesse jornal uma coluna em que escrevia, de
vez em quando, um artigozinho. O Rafael Correia de Oli-
veira, que era da Paraíba, tinha outra. E o Pilla tinha ou-
tra, chamada Microcosmo. Nós três batíamos no Juscelino.
É claro que o Pilia e o Rafael batiam com a classe deles,
e eu batia batendo, denunciando. No mais, a repercussão
era muito pequena, por causa da simpatia do Juscelino e
da capacidade de corrupção dele. A verdade é que os
nossos jornalistas, salvas as honrosas exceções, eram to-
dos comensais dele. Ocupavam cargos públicos: um era
assessor do Ministério da Viação; outro, do Ministério da
Justiça; outro, do Ministério do Trabalho; outro era as-
sessor de não sei o quê. E ficavam mais ou menos inibi-
dos para combater.

HA - E o semanário ;líaqziis? O senhor também cNeou a
escrever nele, juntamente com o Baleeiro, o Prudente de
Morais Filho...

OSCAR CORRÊA - O iL'iqiiis foi uma boa coisa ci ue nós
fizemos. O Amaral Neto foi quem organizou. Eu passei a
escrever, sobretudo, depois do Baleeiro. Ele escrevia com
o pseudônimo, se não me engano, de Adão Cairu, em
homenagem ao Adam Smith e ao Visconde de Cairu.
Quando o Baleeiro saiu, passei a escrever também sobre
matéria econômica, com o pseudônimo de Lord Keynes
da Silva, [risos] O Lord Keynes do Brasil. Da mesma
maneira que no Liberdade eu escrevia com o pseudônimo
de Matos Guerra. No Maquis, a repercussão era só no
meio dos "energúmenos" da UDN, para usar uma pala-
vra da época, ou seja, dos radicais da UDN. Lá havia gente
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que adorava o MoquL, que achava que ele era o maior do
mundo, porque combatia o Juscelino. E havia os que acha-
vam que aquilo tudo não passava de patacoada, conversa
fiada.

HA - Como ficou a imprensa mineira nessa época?

OSCAR CORRÊA - A imprensa mineira, toda a vida, foi
muito conformada. Ela gosta muito de saber de que lado
está o PI. - Palácio da Liberdade. [risos] Ando com uma
raiva da imprensa mineira, que é bom não falar dela comigo.

513	Por (lhe essa raiva agora?

OS( AR (ORRi.\ - Por causa do modo como trataram o
Oscar Júnior.

LIA - \a eleição que disputou para governador?

OSCAR CORRÊA - A venalidade, sobretudo do órgão
maior da imprensa mineira... Se você não pagasse, não
saía o nome. O nome dele só saía, vamos dizer, às terças,
quintas e aos sábados, dias em que tinha pago a coluna
dele. Que Deus nos livre e nos guarde, mas se ele mor-
resse na quarta, só ia ter notícia na quinta, porque a colu-
na cicie não estava paga na quarta. Uma indignidade.

10 CAPÍ'IULO

HA - Vamos tratar agora do governo Juscelino Kubitschek
(1956-61). Depois da posse de Juscelino, ocorreu o epi-
sódio de Jacareacanga, quando oficiais da Aeronáutica se
rebelaram diante da situação política. Nos primeiros me-
ses de 1956, houve a punição do Almirante Amorim do
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Vale e do General Juarez Távora, por prestarem declara-
ções políticas à imprensa. Como estava o clima na área
militar nesse início de governo?

OSCAR CORRÊA - Era de efervescência aparente em
certas áreas, mas não no total da tropa. Havia umas áreas
inconformadas, como a Aeronáutica, cujo patrono, o Bri-
gadeiro, havia sido relegado.

HA - Esse episódio teve repercussão?

OSCAR CORRÊA - Em princípio se achou que podia
ter repercussão, porque, de Jacareacanga, a rebelião po-
dia passar para outro grupo. Depois, verificou-se que era
uma insatisfação restrita a um núcleo fechado. Nós mes-
mos não acreditávamos muito naquilo. Toda a vida sus-
tentei uma tese: o povo votou no Juscelino, elegeu o Jus-
celino, agüenta cinco anos. Votou mal? Agüenta cinco
anos. Da outra vez aprende. Da mesma maneira que o
juiz não tem o direito de sobrepor sua vontade ao texto
da lei, por mais que ele ache que a lei está errada, o polí-
tico não tem o direito de sobrepor sua vontade à decisão
popular.

HA - Como foi a estratégia do governo Juscelino
Kubitschek para pacificar os ânimos do setor militar? Qual
foi a posição de Lott nesse processo de pacificação? O
senhor acha que ele conseguiu o seu objetivo?

OSCAR CORRÊA - A verdade é que o Juscelino - faça-
mos-lhe justiça - não era homem vingativo. Nunca tive
notícia de que ele se prevaleceu do poder para se vingar
de alguém. A prova é que ninguém o xingou mais do que
eu e nunca recebi um aviso, uma indireta, no sentido de
calar a boca ou de diminuir o ataque. Ele, naturalmente,
dava a sensação de que não queria briga. Queria gover-
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nar. Quanto à punição do pessoal de Jacareacanga, se
houve, não deve ter sido violenta, a não ser as punições
militares comuns 22 '. O Juscelino não queria criar caso.

HA - No final de 1958, Lott foi nomeado ministro interi-
no, em substituição ao Brigadeiro Correia de Meio, que
estava viajando. Em reação, brigadeiros e diversos ou-
tros oficiais não compareceram à posse de Lott. Isso criou
um mal-estar muito grande...

OSCAR CORRÊA - Porque havia uma pinimba do Lott
com o Brigadeiro, não? Exatamente por causa do 11 de
novembro. Nomearam logo o Lott... Deve ter ficado um
ranço. Esse ranço aumentou depois com o problema do
navio-aeródromo, o Minas Gerais, cala-boca que o Jusce-
lino deu à Aeronáutica. Não tenho certeza, mas me pare-
ce que foi ele quem comprou o Minas Gerais - um porta-
aviões relativamente velho, que havia sido usado na guer-
ra e já não tinha mais condições plenas de uso - e o deu à
Aeronáutica. Como quem diz: "Tomem um brinquedo
para se divertirem e calarem a boca".

HA - Mas ficou o impasse, não? Quem iria comandar?

OSCAR CORRÊA - Exato. Quem iria dirigir as tropas
de pára-quedistas? Seria a Marinha ou a Aeronáutica, que
tinha os pára-quedistas?

HA - O senhor fez um discurso depois, em outubro de
1956, afirmando que a Frente de Novembro era um mo-
vimento subversivo. No entanto, Lott é homenageado
pela Frente, no primeiro ano depois do 11 de novem-
bro...

OSCAR CORRÊA - Do retorno aos quadros constitucio-
nais vigentes...
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HA - Lott recebeu urna espada de ouro, por intermédio
de Goulart...

OSCAR CORRÊA - Foi quando Manuel Bandeira fez OS

célebres versos da espada de ouro. E uma gozação em
cima da espada do Lott, de urna irnpicdade massacrante.

- Como foi a reação da oposiçio Como foi a reper-
cussão desse caso da espada de ouro

OSCAR CORRA - Foi a pior possível, porque, como
se diz, era puxa-saquismo. Como o Lott dominava o Jus-
celino, no âmbito militar, este não podia demiti-lo. Como
o Lott era indemissível e havia assumido a posição de
condottiere da República, então todo mundo caminhava
para ele e partia para a espada de ouro. No fundo, foi urna
gozaçio, CofliO CstLí nos verso ,, de \ lanuci Bandcira

H:\ (oiiio conseqüência, depois de tanta repercusso,
Juscelino fechou a Frente de Novembro e o Clube da
Lanterna, alegando que os dois eram os opostos da
radicalização...

OSCAR CORk Í\ - No que fez imuto bem.

lIA - Isso teve repercussão,:

OSCAR CORRÊA - Só entre meia dúzia de sujeitos que,
afinal de contas, se prevaleciam disso para efeitos eleito-
rais. A essa altura, o Clube da Lanterna já estava um pou-
co desvirtuado no sentido da propaganda eleitoral, já pre-
parando candidato para a próxima eleição. É claro que o
Amaral Neto, ao ver isso escrito, vai achar ruim. Mas o
que vou dizer? //7S05/
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HA - Em discurso no dia 12 de agosto de 1956, o senhor
ressalta a fraqueza do governo, que sobrevive por inter-
médio da força militar, referindo-se à manifestação dos
estudantes, no primeiro semestre daquele ano, contra o
aumento das passagens de bonde no Rio de Janeiro. Pa-
rece que esse caso teve grande repercussão. O senhor se
lembra dele? Parece que dois deputados foram à UNE,
em apoio aos estudantes...

OSCAR CORRÊA - Acho que foram o Adauto e o Mário
Martins. Eles foram até destratados.

HA - A polícia chegou a atingir um deles...

OSCAR CORRÊA - Acho que chegou. O Mário Martins,
que morreu outro dia, era muito bom companheiro. A ver-
dade é que o Lott dominava o governo. O Juscelino era
prisioneiro militar dele. Então, o que o Lott queria fazer,
fazia. No momento em que um movimento estudantil se
rebelava, era coibido. Corno o Mário Martins e o Adauto
eram deputados da oposição, foram destratados.

HA - O próprio Exército reprimiu a manifestação...

OSCAR CORRÊA - Ele é que controlava. Como a capi-
tal era no Rio, qualquer coisa que acontecia aqui, dizia-se
que era contra o governo da República, e entrava o Exér-
cito.

HA - Na campanha contra o aumento dos bondes, a UDN
teve certa divergência em relação à UNE. Segundo Otá-
vio Dulei, essa campanha selou o fim de Lima velha
aliança entre o partido e o movimento estudantil. O que
o senhor acha dessa afirmação?
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OSCAR CORRÊA - Tenho urna birra especial de certos
cientistas políticos, não do Dulci, pois não tenho nada
contra ele, mas desses sujeitos por aí que são cientistas
políticos engajados e chegam à conclusão que querem.
Sou capaz de fazer o seguinte: você me diz qual é a con-
clusão que você quer, e eu dou a argumentação embaixo.
Então, eles são assim: depois que escolhem a conclusão,
tratam de sustentá-la. Confesso que não me lembro.

HA - Em discurso cio dia 27 de outubro de 1956, o se-
nhor afirma que o governo usava a tática de reformar a
Lei de Imprensa, de fazer a reforma constitucional para
preencher discussões políticas e desviar a atenção da cri-
se econômica, etc. Como foi a discussão da reforma da
Lei de Imprensa na Câmara? Qual foi a posição cia L1)N?

OSCAR CORRÊA - Não me lembro. Sempre sustentei
a seguinte tese: quando o Juscelino, ou melhor, os gover-
nos em geral não conseguem atacar o problema econô-
mico, que é de decisão muito mais difícil, atacam o pro-
blema político, que dá muito mais emoção. Você fica na
emoção do debate político e, enquanto isso, eles descuram
do problema econômico para o qual não têm solução. E
uma diversão, desvio de atenção.

HA - Houve uma tcntativa de prorrogação dos mandatos
dos deputados estaduais em 1956 e outra em 1958. O
senhor se lembra de quem era favorável e de quem era
contrário à prorrogaçãO

OSCAR CORRÊA - Sei que a UDN sempre foi contra.
A minha tese é a seguinte: mandato não se encurta nem
se prorroga. Quando o Magalhães quis prorrogar o seu
mandato - e aí começou a minha briga com ele -, eu dis-
se: "Quem recebe o mandato por quatro anos deve ficar
quatro anos, não pode querer passar para cinco".
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HA - Em 1956 o governo tentou se aproximar da UDN,
em busca de uma pacificação política. Como foi a
receptividade do partido em relação a essa proposta de
Juscelino?

OSCAR CORRÊA - Dentro da UDN havia alguns depu-
tados com os quais o Juscelino tinha boas relações. Eram
os "chapas-brancas". São aqueles sujeitos, sobretudo do
Nordeste, que, tendo sido eleitos contra o governo, nun-
ca foram à tribuna para combatê-lo. E tinham direito, en-
tão, de procurar o governo para dizer: "Olha, sou da UDN,
mas o meu município está precisando disso, o meu Esta-
do está precisando disso". O deputado tem de defender
os interesses da região dele. Não estou dizendo que, com
isso, ele comprometia a oposição. Na hora das votações
partidárias, obedeciam ao partido. Apenas tinham conví-
vio com o Juscelino. Costumávamos dizer que eles en-
travam pela porta dos fundos para pedir ao Juscelino fa-
vores, não digo pessoais, mas para a região, para o Esta-
do, etc. Então, o Juscelino, prevalecendo-se disso, que-
ria fazer urna cabeça-de-ponte na UDN.

SB - Os "chapas-brancas" votavam com o partido e con-
tra Juscelino?

OSCAR CORRÊA - Em geral, sim. Salvo quando a ma-
téria era opinativa. Se a UDN fechava questão, acabou.
Eles não eram loucos. Se votassem contra, o partido os
expulsava.

SB - Mas nem sempre se fechava questão, não?

OSCAR CORRÊA - A verdade é que, no parlamento,
querendo votar a favor ou contra, você tem motivo tanto
para um lado quanto para o outro. Você não pode acusar
ninguém de, em certas votações, sustentar uma tese que
não é sua, mas que é perfeitamente sustentável. Então, o
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"chapa-branca" não era propriamente o que votava a fa-

vor do Juscelino.  Era o ue pedia favores e OS recebia.

SB - Mas ele não dava nenhum apoio ao Juscelino em
troca desses favores?

OSCAR CORRÊA - Dava, nas matérias em que não ha-
via comprometimento partidário, quando a questão não
era fechada. Dificilmente se fechava questão. Então, fa-
cilitava. Suponhamos a votação de um projeto de abertu-
ra de crédito no valor, hoje, de 5 milhões de reais para a
Usina de Xingó. O Juscelino podia estar interessado nela.
A UDN podia votar contra. O deputado "chapa-branca"
dizia: "Vou votar pela aprovação do projeto porque a Usi-
na de Xingó vai beneficiar minha região". Ponto final.
Você não ia brigar com ele por isso, mas ele estava votan-
do a favor do Juscelino. Você não tinha como puni-lo ou
rcpreend-io por iSSO A questio CíI opinativa.

SB - Esses "chapas-brancas", então, não eram tão fiéis
ao partido a ponto de abrirem mão de benefícios para a
região, ou benefícios pessoais, que multas vezes sïo
eleitoreiros...

OS( AR C( )RRl-\ - Era exatamente o que os caracteri-
zava. Além do mais, havia, vamos dizer, três ou quatro
"chapas-brancas" que a gente sabia que não eram muito
corretos. Esses eram os piores, eram marcados. A gente
sabia que o Deputado Fulano de Tal, o Senador Beltrano,
cujos nomes a minha memória esqueceu, num momento
de lamentável falha, frisos] não eram flor que se cheire,
haviam praticado atos que não eram aceitáveis. Como
eram dois ou três numa bancada de 78 ou 80, eles esta-
vam marcados. Se a matéria era séria, você não podia contar
com eles. Mas também eram discretos. Por que estou tra-
tando o "chapa-branca" com certa generosidade? Porque
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não tenho como acusá-los, eram todos pessoas adoráveis,
que não fizeram mal nenhum ao partido, ao País.

SB - Será que não?

OSCAR CORRÊA - Eu acredito que não. Continuaram
a votar na UDN, a ser da UDN e cumpriram o dever para
com a UDN. Numa ou noutra votação podem ter
fraquejado, o que pode acontecer com qualquer um de
nós. Não vou dizer que votei sempre bem. Posso dizer
que votei sempre com o partido. A única tranqüilidade
minha é essa.

SB - Mas, embora essa prática fosse incipiente, já era
corrupção. A existência dessa corrupção incipiente não
teria sido um malefício para o País, até chegar ao que
chegou hoje?

OSCAR CORRÊA - Não, não. Naquele tempo, só me
lembro de três sujeitos da UDN que nós achávamos que
não eram santos. Na nossa bancada de deputado federal
e de senador.

HA - Talvez naquele tempo a proporção fosse menor,
mas o malefício foi criado...

OSCAR CORRÊA - Nem vou dizer que eles serviram
de exemplo para a prática da corrupção. Primeiro, porque
a corrupção deles era principiante. Em segundo lugar, por-
que era oculta, muito oculta, ninguém denunciava. Nós
não os denunciávamos. Os outros, que tinham sido bene-
ficiados, também não denunciavam. Então, sabíamos que
eles eram candidatos a corruptos. Sabíamos que eram,
digamos, corruptos em potencial. Achávamos que aque-
les que os haviam corrompido - Deus me perdoe se es-
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tou fazendo algum mau juízo - não diziam nada porque
tinham se beneficiado. Pouca gente sabia, a não ser aque-
les que eram, sabidamente, seus colegas de corrupção.
"O Deputado Fulano de Tal conseguiu um empréstimo
com o Fulano de Tal, no Banco do Brasil, e recebeu 5/
de comissão". Isso, que na UDN era um negócio da mai-
or gravidade, acontecia em outros partidos como regra
quase geral. Com o tempo, você acaba sendo levado a
um julgamento menos rigoroso. Além da distância no tem-
po, os fatos que acontecem depois levam você a um amor-
tecimento no julgamento das pequenas faltas. Eu diria
que as faltas deles, em relação às que são cometidas hoje,
eram veniais.

HA - O senhor não acha que elas foram nocivas?

OSCAR CORRÊA - Nocivas elas eram. Tanto assim que
nós os identificávamos e os botávamos, de certa maneira,
de quarentena. Esses sujeitos não participavam das gran-
des questões. Por exemplo, se a UDN tivesse que indi-
car alguém para a Comissão de justiça ou para a Comis-
são de Finanças, eles não iam.

1-IA - De Orçamento, muito menos...

OSCAR CORRÊA - Eles não iam, não eram de comis-
são. Eles podiam, como se dizia, pegar a sua comissão
por fora. frisos! Hoje, não. Hoje o negócio é tão normal
que esses sujeitos vão para a Comissão de Orçamento, tran-
q iii lamente.

HA - Seio querer vincular uma coisa à outra, o senhor
também participou da Comissão de Orçamento. Foi um
dos relatores, em substituição a Bilac Pinto, não?

OSCAR CORRÊA - Fui relator da parte referente ao
Vale do Rio São Francisco.
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HA - Como foi o trabalho dessa comissão?

OSCAR CORRÊA - As comissões da Câmara funciona-
vam com dias marcados, na mesma sala. Havia poucas
salas. Então, uma funcionava, por exemplo, às segundas,
quartas e sextas; outra, às terças, quintas e sábados. Ti-
nha-se que dividir as salas. Funcionavam das duas às seis
horas da tarde. Quando havia uma votação importante no
Plenário, a gente deixava os papéis em cima da mesa e
descia de elevador ou pela escada. Tínhamos as secretá-
rias, uma ou duas datilógrafas e um gabinetezinho, ao lado
da comissão, onde ficava o presidente. Nada mais. E só ir
ao Palácio Tiradentes hoje e verificar. O prédio do Palá-
cio Tiradentes abrigava toda a Câmara dos Deputados.
Como o Palácio Monroe abrigava o Senado. Foi uma lou-
cura jogá-lo ao chão.

Então, o que que acontecia? Na Comissão de Orçamen-
to, por exemplo, o sujeito apresentava as emendas, o
relator as examinava, levava-as para o Plenário, onde eram
votadas. Todos assistiam à votação, tranqüilamente, de
acordo. Evidentemente que havia pedido de deputado:
"Fulano, vê se você vota isso aí". Eu, por exemplo, tinha
umas emendas que entravam permanentemente no Or-
çamento. Uma verba pequena para canalizar o Rio Si
João, em Itaúna; uma para a ponte do Rio Jequitinhonh
em Almenara. Isso entrava, passava, e a verba nunca
aplicada. Mas eu insistia: um dia, esses desgraçados aio
vão fazer essa obra! Eu punha como um modo de marcar
que eram meus compromissos eleitorais, que eu estava
tentando cumprir. Havia ainda as verbas pessoais do de-
putado, que a gente doava. Eu, por exemplo, doava ver-
bas para a Sociedade São Vicente de Paulo e a Santa Casa
de Misericórdia. As casinhas da Sociedade São Vicente
de Paulo de Itaguara foram feitas com as minhas verbas.

Agora, como isso funcionava politicamente? Quando che-
gava, por exemplo, um projeto de interesse do governo,
a luta era em torno de quem iria indicar o relator. Se o
presidente da comissão era do PSD, ele indicava para

419



relator um deputado do governo. Quando ele queria um
relator contra, botava um da UDN. Quando queria que o
projeto não andasse, pegava um mais mole. [risos] Eu
me lembro de que uma vez, quando estava na Comissão
de justiça, o Oliveira Brito, um pessedista de boa catego-
ria, que era o presidente, me deu uns projetos. Eu os trou-
xe na semana seguinte. "Oscar, pelo amor de Deus, dei
esses projetos para você relatar, para você não os trazei-
aqui". "Mas como, Brito?" "Se você os trouxer, o que vai
acontecer? Vamos aprovar o seu parecer contra. Os pro-
jetos vão para o Plenário, onde serão aprovados. O que
você tem que fazer é não dar parecer. Sentar em cima.
Quando o projeto é muito absurdo, você não dá o pare-
cer". O Brito me ensinou isso. Ele foi, depois, presidente
da Câmara. Foi ministro da Educação na época do jânio2.
Fui relator da Comissão do São Francisco na Câmara du-
rante muito tempo. Também fui relator da Comissão do
São 1 raneiseo em Minas.

SB - Fra uma comissão especial na Câmara

OSCAR CORRÊA - Não, havia uma comissão especial,
e havia a parte do Orçamento. Eu fui relator na Comissão
do São Francisco cujo parecer depois deveria ser envia-
do à Comissão de Orçamento.

HA - O senhor era relator de uma parcela do Orça-
mento...

OSCAR CORRÊA - Era. Mas aí eu não me lembro mais.
Eu me lembro de que o Otacílio Negrão de Lima brigou
comigo, além de uma outra briga que tive com ele em
Plenário. O Juscelino mandou para lá um projeto reunin-
do várias verbas numa só para aplicá-la na Barragem do
Sobradinho. O Deputado Manuel Novais, que era o pre-
sidente da Comissão do São Francisco, me nomeou
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rejeitado. Tenho a impressão de que não havia, como
agora, a preocupação de não votar.

HA - Voltando um pouco, no início da sessão legislativa
de 1957, Carlos Lacerda assumiu a liderança da bancada
da UDN na Câmara. Afonso Arinos foi deslocado para
a liderança do bloco de oposição, da bancada da mino-
ria - UDN e PL. Quais os objetivos dessa mudança -
de Afonso Arinos para Carlos Lacerda? Houve discus-
são na bancada?

OSCAR CORRÊA - O problema era que o Carlos, pela
posição que tinha tomado na Câmara, merecia a lideran-
ça do partido. E o Afonso estava ainda um pouco marca-
do pela morte do Getúlio. Ele foi o primeiro a falar con-
tra o Getúlio, pedindo a renúncia. Com isso, não tinha
mais o entusiasmo do combate, que se exigia. E quem
tinha esse entusiasmo era o Adauto Cardoso, era o Oscar
Corrêa. Nós influenciávamos o Carlos Lacerda e o armá-
vamos de argumentos. O Afonso, que era contemporâ-
neo e amigo do Juscelino, se sentia um pouco constrangi-
do. Nós dávamos ao Carlos argumentos e documentos,
de modo que ele estava sempre informado do que sabía-
mos, tinha condições de combate e queria se afirmar.
Naquela hora, para combater o Juscelino, ele era o tipo
ideal de líder.

HA - O Juscelino tentou uma certa aproximação com a
UDN, uma pacificação. A substituição de Afonso Arinos
por Carlos Lacerda não seria uma resposta da 1 a
essa proposta de pacificação?

OSCAR CORRÊA - Não. Foi natural. É verdade que o
Carlos também não tinha unanimidade na [DN. Havia
gente que achava que ele não era o líder ideal.
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E-IA - O líder era votado pela bancada?

OSCAR CORRÊA - Ah, era, a escolha era feita pela ban-
cada.

HA - O senhor votou no Carlos Lacerda?

OSCAR CORRÊA - Acredito que sim. Nessa época, ele
não deve ter tido concorrência. Depois, o próprio Baleei-
ro não estava muito satisfeito com o Carlos. Achava que
ele se excedia. Nós achávamos.

SB - O senhor já falou que, muitas vezes, as declarações
de Carlos Lacerda eram pessoais, não eram do partido.
Não seria delicado escolhê-lo, naquele momento, líder?

OSCAR CORRÊA - O Carlos, a essa altura, já era um
nome nacional, que você não podia desprezar. Não só
pela sua atuação na Tribuna da Imprensa, como pelo seu
discurso. Ele era um orador empolgante.

E-IA - De certa forma, a LDN, apesar de saber da
impulsividade de Carlos Lacerda, deixou-se levar por
ele...

OSCAR CORRÊA - A UDN foi obrigada a aceitar o
Carlos, apesar das restrições que cada um de nós lhe fa-
zia, não quanto ao aspecto moral, ou intelectual, mas quan-
to ao aspecto político. Todos nós tínhamos uma pequena
restrição ao Carlos, porque ele, no episódio da cédula
única, por exemplo, trabalhou mal; num outro episódio,
foi afoito; no episódio do Juscelino, ao pregar o golpe,
foi inconseqüente. Mas na hora em que você o via na
tribuna...

Tenho aqui um elogio que faço a ele na Academia Minei-
ra de Letras. Num discurso, conto o episódio do Baleeiro
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discutindo com o Carlos. Havia, num desses projetos de
orçamento enviados pelo Juscelino, um dispositivo auto-
rizando antecipação de receita. O Carlos fez um acordo
com o Armando Falcão, na hora da votação do Orçamen-
to, para aprovar esse artigo. E o Baleeiro, que achava
que esse artigo era inconstitucional - e aparentemente
era -, foi para a tribuna e fez um discurso primoroso (ele
era professor de Finanças), dizendo que aquilo era um
absurdo, que a liderança da UDN estava votando mal,
tinha feito um acordo com o PSD concordando com uma
medida inconstitucional, pleiteada pelo Armando Falcão.
O Carlos estava ao meu lado, abatidíssimo, porque era o
Baleeiro que estava dando Lima aula na tribuna, provando
que ele estava errado.

HA - Ele não chegou a procurar Carlos Lacerda antes,
para conversar com ele?

OSCAR CORRÊA - Não, na UDN o negócio não era
esse. Dizíamos: "O, Carlos, você está errado, vou para a
tribuna para combater". Não era questão fechada, pelo
contrário, era para combater o Juscelino... Eu estava ao
lado do Carlos, fiquei com dó dele e lhe falei: "Carlos,
você vai ter que falar, não?" "Vou". "Você pode dizer
que isto equivale à autorização constitucional que é dada
para antecipação de receita. E uma operação que, sob
outra forma, não é nada mais nada menos do que uma
antecipação de receita, que é constitucionalmente auto-
rizada". Falei mais ou menos isso com o Carlos. O Bale-
eiro desce da tribuna. O Carlos pede a palavra, começa a
resumir os argumentos do Baleeiro, para se firmar, e de-
pois pega o meu argumento e o veste, repetindo, burilan-
do e ampliando o que eu disse. Ao fim de uns vinte minu-
tos, o Baleeiro vira para mim e diz, textualmente: "Esse
Carlos sofisma, mas é tão inteligente que quase estou
achando que ele tem razão. Está me embrulhando, e es-
tou achando que ele tem razão". Isso é para mostrar como
o Carlos era envolvente e capaz de argumentar. E nós

426



acabamos aprovando o acordo dele com o outro. Até o
Baleeiro. [risos] Embora nós discordássemos do Carlos,
quando ele ia à tribuna, era muito difícil vencê-lo. Imagi-
ne, então, o povo cá fora. Se isso acontecia com Aliomar
Baleeiro, o que não aconteceria com o homem comum?

HA - No primeiro pronunciamento de Carlos Lacerda
como líder da UDN, ele retoma o chamado "escândalo
do pinho"...

OSCAR CORRÊA - Carta Brandi.

1 I - Exatamente. Otávio Dulci menciona a utiliza-
ção de correspondência cifrada do Itamarati, por parte de
Lacerda, para fundamentar a sua denúncia. Em que con-
sistia essa denúncia? Como foi articulada essa questão do
escândalo do pinho"?

OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que o Carlos ti-
nha recebido, já traduzido, um telegrama cifrado do
Itarnarati, no qual se denunciava que o Jango teria parti-
cipado de uma venda irregular de pinho. Mas o crime de
que se acusava o Carlos não era a denúncia do "escânda-
lo do pinho". Era de ter utilizado uma correspondência
sigilosa que permitiria que se quebrasse o sigilo do
Itamarati. Acredito que tudo isso foi armado de propósito
para cassar o Carlos.

HA - Mas como ele recebeu essa correspondência?

OSCAR CORRÊA - Quando a gente começa a denunci-
ar alguma coisa, aparecem cinco mil pessoas que nos tra-
zem fatos para serem denunciados. Então, o que você
tem que fazer, se é responsável, é apurar se aquilo é ou
não verossímil, real, ou denunciar pura e simplesmente.
Ora, fizeram uma denúncia para o Carlos. O fato era real.
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Como a Câmara é dominada pelos
deputados e o sujeito quer ser reeleito
secretário, presidente, começa aquela

concessão e troca de favores, que acaba no
regime dofavorecimento amplo,

geral e irrestrito. Aí é que começou o
clima que deu nessa bagunça generalizada

que há em Brasília.
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Parece que houve a negociata. O Carlos não se preocu-
pou se tinha ou não sigilo do Itamarati. Ele queria pegar
o Jango, ou melhor, nós todos queríamos pegá-lo. Achou
que não tinha nada de mais. Todos nós o defendemos,
mas, na minha opinião, ele recebeu aquilo pronto, rece-
beu o prato feito e o publicou. Só que no prato feito havia
um veneno, que era a descodificação. Aí inventou-se a cas-
sação do Carlos. Foi pedida pelo governo, oficialmente.

Não acredito que o Juscelino tenha tido a idéia. Deve ter
sido de algum dos cupinchas. Quer dizer: puxa-saco, apa-
niguado. O ministro da Justiça verificou. Havia, de fato, a
quebra de um sigilo oficial, o que era uma falta grave.
Propôs a cassação. Não contavam com a reação do Carlos
nem da bancada da UDN. Houve um debate imenso, o
Carlos foi à tribuna e falou durante muito tempo em de-
fesa do seu mandato. Acho que a defesa do Carlos durou
seis horas. O pessoal da UDN falou também. E não hou-
ve quorum para a cassação, se não me engano.

1-IA - E o P51)? Como agiu nesse caso?

OSCAR CORRÊA - O PSI), enrustido como sempre, vo-
tava pela cassação, mas não se pronunciava muito aberta-
mente. A votação era secreta.

SB - Nias não votou, pois, como tinha maioria, teria havi-
do a cassação...

OSCAR CORRÊA - Alguns não votaram. Eram dois ar-
gumentos em que se baseavam. Primeiramente, a liber-
dade do Congresso Nacional. Em segundo lugar, o sujei-
ia, quando se fala em cassar um colega seu, fica pensan-
do na sua posição. E muito grave você cassar um deputa-
do. E, no caso do Carlos, todo mundo sabia que ele não
queria fazer mal nenhum ao Brasil, nem ao Itamarati, nem
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ao sigilo. O que ele queria era pegar o Jango. Então, acre-
dito que foi isso que evitou sua cassação.

HA - Vamos falar agora sobre a convenção da UDN rea-
lizada em abril de 1957. Juraci Magalhães foi eleito pre-
sidente, em substituição ao Deputado Mílton Campos,
em disputa com Odilon Braga. Como foram as articula-
ções na disputa pela presidência da 11)N nesse período?

OSCAR CORRÊA - Confesso que não me lembro. Eu
havia chegado recentemente ao Rio e, como já disse,
estava praticamente no jardim da infância da UDN. I-
dos eram mais erados do que eu. Lembro-me de que, na
posse do Juraci, aconteceu uma coisa até muito engraça-
da. Faltou luz no prédio, de modo que o juraci tomou
Posse à luz de velas.

SB - \Iílton Campos teria sido o último dos "bacharéis"
a presidir a UDN...

OSCAR CORRÊA - Não.

SB - Dos conhecidos como "bacharéis". Havia duas li-
nhas: "bacharéis" e "realistas"...

OSCAR CORRÊA - Sim, bacharéis" e "realistas". Acre-
dito que tenha sido esse o sentido da eleição do Juraci.
Eu gostava muito dele, mas devo ter votado no Odilon,
pelo meu relacionamento pessoal com ele e pelo fato de
ele ser mineiro. Acredito que isso possa ter contribuído
para fortalecer a candidatura do juraci.

SB - Por quê?
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OSCAR CORRÊA - Porque, naquela época, a UDN ti-
nha demonstrado que, na sua luta pelo poder, não tinha
chegado a lugar algum. Eu não me lembro se foi ponde-
rado que o Juraci daria mais realismo, embora não se alte-
rasse o perfil da UDN, que continuou a ser dominada
pelos "bacharéis". Alguns "realistas"' , alguns daqueles
que depois foram chamados de "chapas-brancas " 22 da
UDN, tinham um relacionamento com o governo. Eram
aqueles que, costumávamos dizer, brigavam com o Jus-
celino na Câmara, durante o dia, e de noite iam jantar
com ele no Palácio do Catete. Era meia dúzia de de-
putados.

HA - t ma das propostas de juraci, depois da vitória, foi a
organização das Caravanas da Liberdade. Como foram
organizadas? Houve Caravanas da Liberdade em Minas?

OSCAR CORRÊA - Houve. Elas ocorreram, sobretudo,
nas campanhas de governador. Na campanha do Maga-
lhães, por exemplo, houve caravanas, inclusive de depu-
tados de outros Estados. Eu me lembro de que o José
Sarney, o Ferro Costa, o Seixas Dória e vários outros de-
putados da UDN foram para Minas fazer a campanha do
Nlagalhãcs. Mas aí já era em 1960, não? Agora, da Cara-
vana da 1 ibcrdade eu nau mc lembro.

HA - Dentro da proposta da UDN de crescer para ven-
cer, após a convenção de abril de 1957 houve reuniões
para fazer uma reformulação no programa partidário. Em
novembro, não?

OSCAR CORRÇA - Essa reformitlação foi feita, sobre-
tudo, pelo Carlos Lacerda.

1-IA - O senhor se lembra dela? Chegou a participar das
reuniões para propor essa reformulação?
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OSCAR CORRÊA - Eu me lembro de que houve reuni-
ões, inclusive participei de algumas. Devo ter aqui, nessa
gaveta, o texto do novo estatuto da UDN, votado naque-
la época. Ele não era muito diferente do outro, mas atua-
lizava o programa da UDN, que em princípio tinha sido
muito do contra, muito no sentido da libertação - campa-
nha da libertação política -, e agora passava a ter um
enfoque também de ordem social e econômica. Então,
foi isso que o Carlos imprimiu no programa, do qual ele,
de certa maneira, foi o coordenador.

HA - A seção mineira da UDN foi ouvida

OSCAR CORRÊA - Todas as seções. A discussão foi
aberta. Tenho a impressão de que houve uma comissão
inicial. Tenho aqui o programa de 1949 233 , que é o pri-
meiro programa: "Comissão Relatora: José Américo de
Almeida e outros". Estão aqui os relatores, a organização
política, etc. Depois, temos o segundo programa, aprova-
do pela 6' Convenção Nacional Extraordinária, reunida
em 24 de novembro de 57. "A UDN, consciente da rea-
lidade nacional, vem oferecer ao povo brasileiro perspec-
tivas de dias mais felizes em um futuro próximo". Eu me
lembro de que o Carlos foi um dos autores. Quando en-
trava em qualquer coisa, ele imediatamente aparecia, por
si mesmo e pelo fato de ter a Tribuna. Os outros colabo-
ravam, mas ele acabava sendo um dos mais falantes, se
não o mais falante. Com isso ele aparecia mais.

HA - Com essa mudança do programa, houve alguma
reação interna da UDN?

OSCAR CORRÊA - Não. Atualizaram o programa da
UDN. Como eu disse, ele era muito voltado para o deba-
te político-institucional. Em 1945, quando começamos a
campanha e foi feito o programa, estávamos ainda no pro-
grama de constituição do Estado brasileiro, de sua orga-
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i'iação política, eleitoral e institucional. O problema cia
liberdade. À medida que o tempo foi passando, fomos
obrigados a olhar para outros aspectos institucionais, como
o econômico-financeiro, tanto que eu já disse que nesse
segundo programa vem uma atualização da organização.
"A UDN sustenta que há uma revolução democrática em
andamento no mundo, com a superação do capitalismo
liberal, do comunismo marxista e do socialismo reformis-
ta". Essa frase, que orientará a primeira fase do progra-
ma, pode ser assinada hoje. Então, o que houve foi exa-
tamente uma tentativa de atualização social do programa
da UDN, dando-lhe caráter mais vinculado aos proble-
mas econômico-financeiros, que passaram a ser também
de importância para o debate.

HA - Na pratica isso proporcionou maior dinamismo
ao partido?

OSCAR CORRÊA - Proporcionou a obrigação de a
ITDN , na tribuna, tratar de temas de que não tratava an-
tes. Eu me lembro de que, em 1957, ganhei o concurso
para cátedra aqui no Rio. Quando eu ia para a tribuna
tratar de um tema econômico qualquer, notava certo de-
sinteresse, porque a vocação da UDN, toda a vida, se fez
na luta liberal política. Quando o Pedro, o Mílton, o
Gabriel, o Odilon, esse pessoal todo falava, havia uma
conotação de liberdade política. Depois, o Baleeiro, o
Bilac e eu começamos a tratar de temas econômico-fi-
nanceiros, pois tínhamos também formação nessa área.
Aí entra o papel do Juscelino. Como ele falou em desen-
volvimento e o colocou como meta, canalizou para o tema
econômico a necessidade do debate. Então, também a
UDN foi obrigada, até por imposição do governo - no
Brasil, a oposição não é senão o contraponto do governo
-, a penetrar mais fundo no debate econômico. Daí o pró-
prio programa, que já foi feito quando o Juscelino era pre-
sidente.
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NA - Nesse período, os partidos seguiam realmente as
determinações de seus programas?

OSCAR CORRÊA - Seguiam. No que o partido decidia,
todos os partidários votavam.

SB - Desde que se fechasse questão...

OSCAR CORRÊA - Não, em geral era muito natural,
mesmo quando não se fechava questão, a não ser que
houvesse um pronunciamento. Como todos pensavam
mais ou menos da mesma maneira, não havia necessida-
de de fechar questão. Em geral, quando punham um pro-
blema no parlamento, primeiro estava no programa da
UDN, que era contra o governo, nós estávamos contra o
governo, então todo mundo votava. Um ou outro "cha-
pa-branca" é que... não digo que votasse contra, mas não
comparecia. Ficava na "furna da onça". [risos] Mas, em
geral, todos votavam, porque estava na linha do partido,
tinha sido defendido no Plenário, pelo líder, e era contra
o governo ou a seu favor, mas dentro da linha que havia
sido posta pelo partido. Então, esse negócio de fidelida-
de partidária não parecia necessário. Todo mundo era fiel
ao seu partido. "Eu sou da UDN, o PSD é cheio de safa-
dos". frisos] "Eu sou do PSD, a UDN é cheia de radi-
cais". Os energúmenos da UDN. Eram o Adauto, Carlos,
Baleeiro, Mário Martins, eu e outros. Estou me lembrando
desses, que eram os mais chegados a mim. O Adauto. o
Bilac e o Baleeiro eram coillo irmãos.

SB - Vocês formavam a "Banda de Música"

OSCAR CORRÊA - Nós éramos fiéis pela própria natu-
reza. Mais ou menos a "Banda de Música", porque havia
outros, evidentemente fiéis, como o Afonso, o Odilon,
que eram mais discretos. Os que brigavam e xingavam
mais eram exatamente esses energúmenos. A característi-
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ca era o barulho que n(s fazíamos cm tudo o que era do
governo. Cada um tocava o seu instrumento, à sua ma-
neira, mas no fim a orquestração era razoável.

HA - Qual foi a posição da UDN em relação ao projeto
desenvolvi menti sta do governo JK? Quais tópicos da pro-
posta eram apoiados e quais não eram apoiados pelo par-
tido?

OSCAR CORRA - A UDN não tinha objeção de fun-
do. Como conhecíamos o Juscelino... Primeiro, alguns de
nós o conheciam mais. Depois, outros passaram a conhecê-
lo melhor, como o Adauto e o Carlos, este por influência
minha e do Adauto. Os outros da UDN passaram também
a conhecê-lo, por influência nossa. Então, todo mundo
sabia que aquilo que o Juscelino dizia não correspondia à
realidade. Quando ele falava 50 em 5, sabíamos, primei-
ramente, que em nenhum lugar do mundo o sujeito pega
um país como o Brasil e o faz progredir 50 anos em 5, de
uma hora para outra. Não nego o desejo do Juscelino de
fazer 500 anos em 5. Uma coisa é você querer, outra é
poder. Em segundo lugar, sabíamos que o Juscelino era
de falar muito e fazer pouco. Não por desejo, mas por
impossibilidade. E, mais ainda, de dar por feito o que não
estava. Sabíamos que, ao fim dos cinco anos, ele ia dizer
que tinha feito 50 em 5, era capaz de dizer que tinha
feito 55 em 5, [risos] quando na verdade tinha feito 15,
12, 10, 8, 4, ou até retrocesso. E a prova disso é que suas
metas não foram cumpridas.

A única meta que ele cumpriu, praticamente, foi a da mu-
dança da capital para Brasília, com a qual colaboramos,
aprovando. Eu votei pela mudança. E verdade que nun-
ca pensei que o Juscelino fosse fazê-la de qualquer ma-
neira, na raça, na garra. A mudança foi feita precipitada-
mente e com prejuízos permanentes para o Brasil. Ele
gastou em Brasília o que não tinha. Quando alguém gasta
o que não tem, sendo governo, emite dinheiro. E, no
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momento em que faz isso, a inflação está declarada, por-
que você tem mais água do que fubá.

HA - Uma das características do governo de Juscelino
foi a emissão de moeda e a captação de investimentos
externos para obter recursos..

OSCAR CORRÊA - Ele merecia pouca credibilidade.
Por exemplo: rompimento com o FMI. Foi uma grossa
bobagem dele. Foi mera explosão de foguete. Dava uma
impressão de nacionalismo exacerbado, de defesa do in-
teresse nacional, quando ele estava perfeitamente den-
tro de tudo aquilo que mandavam seguir. O Juscelino era
capaz de tomar uma posição aparente e outra real, o que,
segundo o pessedista, é normal. Mas para nós da UDN
não era. Foi o que disse, em largo debate, em discurso na
Câmara'-"'. Mais: fomos nós que convocamos o ministro
da Fazenda, Horácio Lafcr, a prestar esclarecimentos a
respeito do assunto.

HA - Em 1958, houve um plano de estabilização econô-
mica do ministro da Fazenda, Lucas Lopes, e de Roberto
Campos, do BNDE. Era uma tentativa de alinhamento
com o FMI. Depois, em 1959, Juscelino rompeu com o
Fundo. Essa proposta de alinhamento consistia nas me-
didas convencionais de combate à inflação: restrição ao
crédito, contenção social, austeridade orçamentária, etc.
Como essa proposta foi vista, na época, pela UDN?

OSCAR CORRÊA - Ah, eu devo ter falado muito sobre
isso. Não quero dizer que o Juscelino é o único culpado
da inflação. Quando ele entrou, já havia inflação. Eu me
lembro de que, em 1955, o Gudin, que era ministro do
Café Filho, foi à Câmara explicar um aumento no preço
da gasolina, dizendo que ele teria como conseqüência um
aumento de 0,005, por exemplo, no preço do transporte.
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Eu dei minha posição, dizendo que o efeito psicológico é
que era o caso. Se você aumentar um centavo num litro
de gasolina e dividir isso em cima de um caminhão que
vai carregar cinco toneladas de couve, o aumento devia
ser 0,001 em cima de cada couve. Acontece que, no Bra-
sil, o sujeito aproveita e bota um centavo em cima de
cada folha de couve, [risos] na melhor das hipóteses, quan-
do não é um real. É o efeito psicológico. O que aconte-
ceu com o Juscelino foi o seguinte: quando se viu que o
governo estava gastando à vontade, todo mundo achou
que estava na hora de aproveitar e tirar o seu.

HA - Segundo Otávio Dulci, alguns setores apoiaram
o rompimento com o FMI: os estudantes, a Frente Parla-
mentar Nacionalista, os próprios empresários (a Fiesp23
é um exemplo). Seria uma questão nacionalista?

OSCAR CORRÊA - Aprovou o rompimento quem es-
tava com o Juscelino. Quem não estava com ele não
aprovo u.

HA - Mesmo os empresários?

OSCAR CORRÊA - Sabiam que aquilo era meramente
formal. 'fado mundo sabia que não podíamos fazer nada
sem o FMI. Não é que você deva obediência total a ele.
Apenas, se ele não der o sinal verde, você fica com o
sinal vermelho. No momento em que você está com o
sinal vermelho, você não arranja um tostão lá fora. En-
tão, não adianta querer dar uma de valente, sem nenhu-
ma chance. Aí a UDN era "realista".

HA - Em discurso na Câmara Federal, em 1957, o se-
nhor menciona a falta de preocupação humanitária do
governo jK. Como exemplo, cita a construção da Usina
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Hidrelétrica de Furnas, que, pela grande área que seria
inundada, desalojaria várias famílias. Como se deu a dis-
cussão na Câmara Federal em relação ao assunto?

OSCAR CORRÊA - Foi uma discussão seriíssima. Quan-
do o Juscelino resolveu fazer Furnas, tivemos notícia, pelo
pessoal da região, de que seriam inundados cerca de 70
mil hectares das melhores terras agricultáveis de Minas,
que eram do lado do Sapucaí e do Rio Grande. E o que
eu lembro agora. Mas era um absurdo. Isso acabava com
nosso Estado. Minas já não era boa de agricultura, e se
pretendia inundar a melhor parte da sua área agrícola, que
é o Vale do Sapucaí. Em Itaúna, não adianta você querer
fazer agricultura em cima de minério de ferro. Em
Diamantina, também não adianta, em cima de pedra, de
mineral. Então, o que aconteceu? Procuramos alguns en-
tendidos, e eles nos disseram que havia outras fórmulas.
Uma delas era, em vez de fazer uma barragem com 70 ou
100 metros de altura (não me lembro), fazer uma com 40
ou 50 metros. Propunha-se fazer duas ou três barragens
seguidas. Com isso, conseguia-se a mesma quantidade
de energia, com um custo menor e menos invasão, pelas
águas, de zonas agricultáveis.

Então, eu pedia, no meu discurso, que se ponderassem
economicamente (não apenas com base em dados numé-
ricos, mas em dados sociais, humanos) as duas soluções: a
barragem de 100 ou 70 metros e duas ou três barragens
menores, ainda que estas ficassem mais caras. No fundo,
elas acabariam mais baratas. Primeiramente, porque a
agricultura continuaria a florescer em Minas Gerais, em
áreas ponderáveis. Depois, não haveria as desapropria-
ções na amplitude em que houve; não se causaria o dano
irreparável que, afinal, se causou às populações ribeiri-
nhas, que foram desalojadas e mandadas para o inferno.
O sujeito era desalojado e recebia uma indenização. Saía,
por exemplo, de dez hectares de terra, mas quando che-
gava a receber a indenização, que era mínima, já não com-
prava um hectare. A miséria foi grande, por mais que eles
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fizessem urna relocação de cidades, como no caso de al-
gumas que foram inundadas. Então nós, principalmente
eu e mais alguns do Sul de Minas, começamos a campa-
nha contra Furnas. Não contra o projeto de construção
de barragens. Dizíamos assim: "Vamos inundar Minas
Gerais para fornecer energia para São Paulo". Essa era a
nossa tese.

1-IA - E o governador de Minas, Bias Fortes,

OSCAR CORRÊA - O Bias estava do lado do Juscelino,
era PSD, não adiantava.

HA - Com essa reação do Sul de Minas, o governador
de São Paulo, Jânio Quadros, não teve uma posição a
respeito?

OSCAR CORRÊA - Ele queria energia. Queria que Mi-
nas se afogasse. "Afoga Minas e dá energia para São Pau-
lo". frisos] Quem tinha que defender Minas era o gover-
nador de Minas. Então, fizemos uma campanha, inclusi-
ve local. Eu me lembro de que saí em caravanas. Foi a
época em que fiz mais demagogia na minha vida pública.
frisos] Eu me lembro do Geraldo Freire, que depois foi
candidato a deputado federal, até no meu lugar. O Geral-
cio era quem nos municiava de elementos. Ele era de Boa
Esperança, um grande companheiro nosso e um orador
excepcional, muito inteligente. O pessoal do Sul de Mi-
nas nos municiava. Saímos para a região brigando, fazen-
do comício. E encontrávamos lá gente de Furnas para
nos responder.

Eu me lembro de que ia ser inundado um pedaço de
Carmo do Rio Claro. Fomos fazer o comício. As seis ho-
ras da tarde, quando me dão a palavra, em frente da igre-
ja, o sino anuncia a Ave-Maria. Abaixei a cabeça, esperei
acabar as badaladas da Ave-Maria e fiz uma imprecação a
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Ali, em Brasília, é que a corrupção começou.
O transporte era por avião! Pedra, areia,

tijolo, vidro, tudo por avião...
Porque era tudo vindo de longe. O que

custava o correspondente a um real, hoje,
o sujeito cobrava dez.
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Nossa Senhora dos Afogados! /,'isosJ Uni de tal
dramaticidade que o pessoal ululava. "Nossa Senhora dos
Afogados, salvai..." Um negócio daqueles de chorar. E o
Taveira disse: "Quando vi você abaixar a cabeça, falei:
vai explorar Nossa Senhora!" Fizemos uns comícios
avassaladores, mas esse de Carmo do Rio Claro, até eu
fiquei emocionado na hora. De fato, era doloroso. O su-
jeito que tinha meia dúzia de galinhas, um porco, uma
vaca, era posto para fora de dois, três, cinco, dez hecta-
res. Com o dinheiro que ele recebia, não comprava de-
pois um hectare em lugar algum, ficava na miséria. Ainda
me lembro de que nesse dia, na hora de voltar, não tínha-
mos condução. E estava lá o João Cotrirn.

Tinha um sujeito de Furnas para explicar, e eu falava, em
seguida, para bater nele. Quando ele acabava de falar, eu
dizia: "Sr. John Re7ginald Cotrim..." Falava como se ele
fosse estrangeiro ' . Na hora de vir embora, não havia
jeito. Vinha só o avião de Furnas. Então, o Cotrim ainda
foi obrigado a nos dar carona para o Rio de Janeiro, por-
que éramos deputados federais.

SB - E como era o ambiente?

OSCAR CORRÊA - Depois, fiquei muito amigo dele. O
ambiente era quase de revolução. Em Minas Gerais, ha-
via um ambiente de revolta. Do lado do governo, do PSD,
o Otacílio Negrão de Lima, por exemplo, defendia fran-
camente Furnas. Briguei com ele várias vezes, no Plená-
rio, porque ele dizia que eu não era engenheiro. Eu fala-
va: "Eu não sou engenheiro, mas, em compensação, V.
Exa. não é economista. Não estou lidando com dados de
engenharia. Estou lidando com dados de economia. Se
em vez de 100 metros, o governo fizer barragem de 70
metros, o que foi aconselhado por engenheiros, talvez
tenhamos, em princípio, um gasto maior com a barragem,
com a construção da usina, mas vamos ter em compensa-
ção, ao fim de poucos anos, uma perda menor de produ-
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ção". Acabou prevalecendo, obviamente, o ponto de
vista do governo, e muita gente ficou na miséria, não
recebeu indenização.

HA - Como foram, na Câmara, as discussões relativas
à construção de Brasília?

OSCAR CORRÊA - Quando o Juscelino enviou para
a Câmara o projeto de mudança da capital para Brasília,
nós votamos a favor.

SB - A UDN como um todo?

OSCAR CORRÊA - Acredito que não. Não me lem-
bro bem. Alguns deputados da UDN apoiaram, como
o Emival Caiado, que era de Goiás. O pessoal de Goiás.
Mato Grosso, eles todos, evidentemente, apoiaram.
Mas, de Minas Gerais, acredito que nem todo mundo
votou. Já disse por que votei. Até por influência do
próprio Franzen de Lima, que dizia que, no Rio de
janeiro, não era possível a capital. Quando o Juscelino
propôs a mudança e nós a aprovamos, tínhamos a im-
pressão de que aquilo era um negócio para se fazer na
medida do possível. Como o sujeito que fala que vai
fazer uma casa de campo. Ele vai fazer como? Esse
mês ele ganhou mais 500 reais, então começa a fazer
as obras. Mês que vem ele arruma o alicerce. Daqui a
dois ou três meses, ele faz isso. Daqui a seis meses,
vai subindo as paredes. Só vai cobrir a casa daqui a
um, dois, três ou quatro anos. O Juscelino, não. Ele
botou a burra para funcionar.

Ali, em Brasília, é que a corrupção começou. O trans-
porte era por avião! Pedra, areia, tijolo, vidro, tudo por
avião. E a célebre história do Sebastião Paes de
Almeida. Dizem que ele ficou mais rico com a cons-
trução de Brasília. Segundo dizem, ele era dono da fá-
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brica de vidros, etc. Já esqueci essas coisas. Eu até rue
dava muito bem com ele e gostava muito dele. A ver-
dade é que, a partir daí, a corrupção se expandiu. Por-
que era tudo vindo de longe. O que custava o corres-
pondente a um real, hoje, o sujeito cobrava dez. Até ir
para Brasília era difícil, pois o sujeito ia para lá sem
nada, sem saber como ia morar. Depois que começa-
ram as obras, o Juscelino marcou a mudança da capital
para 21 de abril de 1960. O Congresso aprovou.

Achávamos que Brasília não tinha condição de rece-
ber o Congresso. Então, a UDN nomeou uma comis-
são integrada por Pedro Aleixo, Adauto Cardoso, Nestor
Duarte e Oscar Corrêa. E fomos os quatro, de auto-
móvel, para Brasília, para ver. Chegamos lá e verifica-
mos que havia muita obra, mas não havia obra termi-
nada. Brasília não tinha como acolher os membros e
funcionários do Congresso Nacional, que naquela épo-
ca eram uma população mínima. Eu ainda me lembro
perfeitamente de que o Pedro Aleixo fez um belo dis-
curso dizendo que Brasília não era a pó/is (capaz de
atuação política, de cidadania). Aí veio o Adauto e dis-
se que Brasília não era a ui-bis. Falei: "Que diabo, te-
nho que achar uma palavra bonita qualquer..." Então
disse que Brasília não era a domus (casa), não tinha
condição de família. Mas, afinal de contas, mesmo a
UDN achando que não tinha, o projeto foi aprovado; o
PSD tinha a maioria.

Quanto à mudança, vale lembrar alguns episódios pes-
soais. Eu sabia que Brasília não tinha condições de me
receber com a família. Mandei uma carta para o Neiva
Moreira, que hoje é presidente do PDT, e nesse tem-
po era o secretário-geral da Câmara, nos seguintes ter-
mos: "Solicito de V. Exa. me informe, por escrito, se
Brasília tem condições de receber-me a mim e à minha
família na inauguração". Ele me respondeu: "Informo
a V. Exa. que Brasília está em condições..." Resulta-
do: saí de Belo Horizonte, numa Rural Willvs, com
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tudo: leite, café, arroz, feijão, ovos, leite Ninho.., e
um revólver. Eu, que nunca andei armado, fui armado
porque, como eu tinha combatido muito o Juscelino e
diziam que o povo de Goiás era valente, pensei: che-
go lá e algum goiano vai querer brigar, acertar contas
comigo. Resultado: eu nunca precisei usar a arma.

SB - O senhor foi com a família?

OSCAR CORRÊA - Não, fui sozinho. Ainda me lem-
bro de que, no dia em que cheguei, 19 de abril, à noi-
te, quase caio num daqueles desbarrancados, porque
havia uma nuvem de poeira e uma luz acesa, que era o
holofote de obras. Fui entrando, quando alguém fa-
lou: "Pára, pára!" Parei. Foi a conta de dar uma ré. Aí
fui para a Novacap, onde estava o Neiva Moreira re-
cebendo as pessoas e distribuindo os apartamentos.
Quando cheguei lá, chegou também o Pedro Aleixo
com a Da. Mariquita. Eu disse ao Neiva: "Atende pri-
meiro o Dr. Pedro e a Da. Mariquita. Estou sozinho,
posso esperar mais". Quando ele estava acabando de
atender o Dr. Pedro, chegou o Francisco Badaró 2 (pai
do Murilo 9 ), com a senhora. Eu falei: "Atende o
Badaró primeiro". Depois ele veio me atender. E eu
disse: "Como é que é: você me disse que tinha condi-
ções, não tem condições". "Não, tem sim. Eu vou dar
para você o apartamento que foi do Clóvis Pestana.
Ele era deputado pelo Rio Grande do Sul e foi nome-
ado ministro da Viação". Eu estava me preparando,
quando chegou a notícia de que o Clóvis Pestana, no
momento em que saía do apartamento, tinha sido atro-
pelado. Então, eu não podia mais ir para o apartamen-
to dele. Até aí, tudo bem. Falei: "Acho que é um fato
novo, quero ser tratado como deputado, mas não es-
tou aqui para criar problema". "Ah, vou mandar você
para o Anexo do Brasília Palace". Só tinha o Brasília
Palace.
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Quando cheguei à portaria do Anexo e comecei a pre-
encher a ficha, vira-se para mim o sujeito que estava
lá tomando conta e diz assim: "O senhor preenche essa
ficha, mas só fica aqui até amanhã, quando chegam os
convidados do presidente". Então respondi: "Não vou
assinar ficha nenhuma, porque não estou aqui como
convidado do presidente, estou no exercício do man-
dato. E, se eu entrar para esse apartamento hoje, nem
o presidente me tira amanhã". Eu já estava meio quen-
te, o que era natural - em 1960 eu estava apenas com
39 anos, não era de brincadeira. Deixem-me contar
minhas vantagens agora, enquanto é tempo. O certo é
que ele foi lá dentro e voltou daí a pouco. Ligou para
o Osvaldo Mala Penido 240 , que era o chefe de gabine-
te do presidente da República e era meu conhecido
de Belo Horizonte: ele tinha sido promotor de justiça
quando eu começara a advogar. Portanto, ele me co-
nhecia muito e eu me dava bem com ele. Ele mandou
um bilhete nos seguintes termos: "Atenda o Oscar
Corrêa em tudo o que ele quiser. E de alta
periculosidade". [risos] Então, fui para lá e fiquei no
hotel.

Quando saí, no dia seguinte, encontrei alguns amigos
de Itaúna. Era o Edvar Nogueira, diretor do Banco In-
dustrial, com a família numa rede, entre duas árvores.
/ risos] Não era possível. Aí liguei para o Neiva: "Você
podia me arranjar um apartamento, qualquer que seja,
com meia dúzia de colchões, para eu botar uns amigos
meus de Itaúna que não têm onde ficar?" Ele me ar-
ranjou um apartamento na quadra 208 e botou umas
camas Hélio Liscio, aquela cama patente, com meia
dúzia de colchões. Eu também levei para lá mais uns
três colchões para que o Edvar com a senhora, a filha,
o genro, a nora e o filho pudessem dormir. Foi aí, nes-
se apartamento, que eu passei a morar. Não havia uma
cadeira, só essas camas. Eu escrevia em cima da pia da
cozinha, de lado, onde fazia o café da manhã: leite
Ninho, Nescafé e pão. Fiz lá todos os meus pareceres
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até 1961, quando fui para Belo Horizonte, para ser se-
cretário do Magalhães. Inclusive um parecer importante
sobre o Acordo de Investimentos com os Estados Uni-
dos, que deu uma bruta complicação. Então, estávamos
todos mais ou menos arranchados nessa época.

SB - Alguns já moravam lá com a família, não?

OSCAR CORRÊA - Muito pouca gente. O Adauto,
por exemplo, achou um apartamento melhor, mas não
levou a família logo. Eu me lembro de que íamos às
vezes cozinhar no apartamento dele. Um dia, o Nestor
Duarte, que dizia entender de cozinha, estava lá fri-
tando lingüiça no álcool. /risos] Falei: "Isso é uma lou-
cura, Nestor. Aí tem gordura?" "Tem". Então, esquen-
tei a gordura, fritei a lingüiça e falei: "Agora, vou fa-
zer para vocês o que vocês nunca viram". E fiz ovo
com farinha, com bastante sal. Comemos arroz, lingüi-
ça e ovo com farinha, e eles consideraram isso a me-
lhor coisa que já haviam comido na vida. Agora, res-
taurante, só tinha o João do Frango (lá se fazia um fran-
go grelhado, assado, muito gostoso), o Caravelie, na
W-3 (um restaurante grã-fino, de comida francesa
muito bom, mas não dava para comer lá todo dia) e a
Churrascaria do Lago. Quase ninguém levou família,
porque fla() havia condições.

HA - E o prédio da Câmara?

OSCAR CORRÊA - Era o prédio de hoje, OLI melhor,
só o miolo, sem os anexos. O gabinete da UDN era ali
onde há uma escada que sobe para o Plenário e uma
agência do Banco Credircal ou da Caixa Econômica.
Era uma área de uns 80 a 100 metros quadrados, onde
ficavam os datilógrafos, os bedéis e o gabinete do lí-
der da UDN. O PSD tinha uma outra sala, talvez um
pOuCO maior cio que a nossa, onde ficava o líder, os
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datilógrafos, os auxiliares e o bedel, que levava as coi-
sas. Cada partido tinha isso e nada mais. Na bibliote-
ca, que era muito boa, a gente passava a maior parte
do tempo, quando não estava no Plenário. Estudando
e fazendo parecer.

HA - O senhor gostaria de falar mais alguma coisa so-
bre Brasília?

OSCAR CORRÊA - Desde o início começou a
corrupção de Brasília. Porque, para ir para lá, o depu-
tado começou a ter algumas vantagens. Por exemplo:
tínhamos direito a apartamento, pagando uma taxa
pequena. Só os líderes e vice-líderes tinham direito a
automóvel. Como eu era vice-líder, tinha automóvel.
Cada vez que a gente ia à Câmara, levava os colegas,
servia a todo mundo, não tinha esse negócio de que é
meu, é meu. Todos se serviam dos carros do líder.

HA - Os carros ficavam à disposição da bancada?

OSCAR CORRÊA - Eram do líder e do vice-líder, mas
acabavam sendo da bancada. Como eram três ou qua-
tro, atendíamos àqueles que não tinham carro. Além
disso, havia a dobradinha de Brasília: o sujeito só ia
para lá recebendo um extra.

SB - Isso era para deputado

OSCAR CORRÊA - Para deputado, não; para funcio-
nário. Gratificação em cima de gratificação, em cima
de gratificação. Tudo nessa base. O sujeito que saía
do Rio de Janeiro para ir para Brasília às vezes nem
podia levar a mulher; então, ele tinha direito a uma
passagem. Nós tínhamos direito a uma passagem por
mês. Acho que era uma passagem por mês para o Rio e
unia para a base.
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HA - Mesmo que o deputado fosse do Nordeste, teria
uma passagem para o Rio e uma para a base?

OSCAR CORRÊA - É que o Rio, nessa época, ainda
tinha muita repartição. Então, era normal ter uma pas-
sagem para o Rio e uma para a base. Mas depois o
sujeito dizia: "Ah, mas uma passagem para a base do
Amazonas? Então, eu, que sou do Rio de Janeiro, po-
dia ter duas". Começa, pois, a aparecer toda sorte de
achegas. Como a Câmara é dominada pelos deputados
e o sujeito quer ser reeleito secretário, presidente,
começa aquela concessão e troca de favores, que aca-
ba no regime do favorecimento amplo, geral e
irrestrito. Aí é que começou o clima que deu nessa
bagunça generalizada que há em Brasília. O problema
de Brasília - hoje talvez não seja assim - é que o sujei-
to que ia para lá pensava: "Vou para lá tirar o mais que
puder e, o mais cedo que puder, volto para o Rio de
Janeiro" (ou para Belo Horizonte, Porto Alegre...). Nin-
guém, naquela época, ia para Brasília com o ânimo de
morar lá. Pouca gente levava a família. Eu levei a mi-
nha em 1963, depois que me candidatei em 62 e fui
reeleito. Não levei antes porque, em 61, eu fui para a
Secretaria da Educação.

SB - Isso acontecia com funcionários?

OSCAR CORRÊA - Com funcionários. E é por isso
que se dizia que lá era a terra do desquite. Ia a mulher
e deixava o marido aqui, ou ia o marido e deixava a
mulher. O negócio se complica, não? Um está sem, e a
outra está sem. Ficam dois sem. Um sem, outro sem,
dá com. [risosJ já diziam naquela época que Brasília
era a terra das junções.

HA - Vamos tratar agora das eleições cm 1958, quan-
do o senhor se reelegeu deputado federal. Como fo-
ram as articulações da sua campanha? Os apoios que
recebeu...
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OSCAR CORRA - As minhas campanhas sempre fo-
ram muito engraçadas. Quem votou em mim da pri-
meira vez votou em todas. Eu podia dizer que os meus
eleitores de 1946 foram meus eleitores até 1962. O
eleitor ficava mal acostumado. Ele pensava assim: vo-
tei nele, ele não é mau deputado, trabalha, vem aqui,
vem até demais. O que ele pode fazer ele faz. E um
sujeito de bem, graças a Deus... E claro que isso foi
ampliando, naturalmente. Em 58, ganhei novos apoi-
os. Eu sabia que em 58, da mesma maneira que em 54,
tudo fariam para me derrotar. O PSD tinha interesse
cm que eu não voltasse - alguns sujeitos que queriam
agradar ao Juscelino e achavam que uma boa resposta
ao Oscar Corrêa seria ele não voltar para o Congresso.

SB - Os políticos mineiros?

OSCAR CORRÊA - Só os políticos mineiros.

HA - O senhor acha que houve articulações nesse sentido?

OSCAR CORRÊA - Não acredito. Nessa eleição, acho
(IiC não. Houve articulação contra a minha candidatu-
ra em 62. O certo é que eu fui eleito. Nas minhas cam-
panhas, eu saía pelo interior de Minas de caminhone-
te, de jipe, de ônibus, a cavalo... De vez em quando,
não havia estrada. De Aguas Formosas, por exemplo,
para Maxacalis, tinha-se que ir a cavalo. Maxacalis era
distrito de Aguas Formosas, na zona de Teófilo Otoni.
Depois virou município. Tinha um diretório da UDN
muito bom. Precisávamos ir lá. Em Aguas Formosas,
nos disseram: "Para Maxacalis não está indo nem jipe,
porque dois mata-burros caíram. Tem que ir a cavalo".
Então fomos a cavalo. Cada um de nós levou uma cai-
xa de foguetes. Foi uma das coisas mais bonitas de
que me lembro na minha vida. Eu estava num cavalo
muito bom, o melhor cia turma, claro, e eu nesse tem-
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po montava bem. Quando chegamos a Maxacalis, cada
um de nós soltava sua caixa de foguetes. Segurava as
rédeas, riscava e... pá! Cinqüenta, cem cavaleiros che-
gando a Maxacalis. Parecia uma carga de brigada li-
geira. Uma coisa linda. O meu cavalo empinou, foi um
negócio lindo. [risos] Parecia uma coisa mesmo de
General Osório.

SB - Em março de 58, o senhor declarou ao jornal Ii;s
tado de Minas"' que a UDN só poderia chegar ao po-
der aliando-se a outros partidos. Citou nominalmente
como líderes a serem procurados: Benedito Valadares,
Ademar de Barros e João Goulart. O senhor conside-
rou inevitável o entendimento da UDN com uma des-
sas três forças, desde que não houvesse prejuízo dos
princípios programáticos e morais do partido...

OSCAR CORRÊA - Aí eu estaria dando uma de "rea-
lista". Até estou estranhando o Oscar Corrêa "realis-
ta". Confesso que, se fosse um acordo com o Benedi-
to, para mim era impossível. Isso deve ter sido orien-
tação partidária. Eu devia ser líder ou vice-líder, e me
disseram que tínhamos de procurar fazer um acordo. E
todo mundo acha que eu era contra todos os acordos.
Então, eu tinha que dar uma declaração dizendo que
fazia acordo até com o diabo, isto é, com o Benedito,
o Ad e mar ou o j a n go. /risos/

1-IA - Nessa época já se utilizavam os meios de comu-
nicação nas campanhas?

OSCAR CORRA - A nossa propaganda, já disse, era
feita com o noticiário do jornal, principalmente enquan-
to estava no Rio de Janeiro. Os jornais davam cober-
tura ampla aos debates no Congresso. A Rádio Globo
irradiava discursos inteiros do Bilac Pinto, do Adauto,
do Baleeiro, do Carlos, do Oscar... O sujeito da UI)N
que ouvia os discursos chamava os outros: "Olha, tem
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discurso do Oscar Corrêa..." E havia uns sujeitos apai-
xonados pela gente. Havia um em Comercinho do
Brum, lá perto de Pedra Azul, lá para cima. Ele se apai-
xonou pelo Oscar Corrêa, quando eu era deputado es-
tadual. No dia em que saía publicado discurso meu no
í)iário da Assembléia, ele ia para debaixo do poste:
"Gente, tem discurso do Oscar Corrêa hoje!" frisos]
F1 lia o discurso.

Quando o sujeito gostava da gente, ele ficava na fren-
te, no comício, e ia repetindo, com um pequeno atra-
so, o que você estava falando, movimentando os lábi-
os: "...porque o regime democrático no Brasil..." Ele
estava calado, mas, inconscientemente, ia movimen-
tando os lábios, como se estivesse repetindo o discur-
so. No comício, quando você não leva discurso escri-
to, estabelece uma interação com o auditório. Por
exemplo: você começa a falar sobre um assunto; se
você vir que o auditório está gostando, espicha o tema;
se você vir ciue «lo hl receptividade, muda para outro.

1 I - E colaboração financeira na campanha de 58? O
senhor chegou a receber alguma colaboração de enti-
dades particulares?

OSCAR CORRIA - Nunca recebi, a não ser na última
campanha, se não me engano, quando o Orlando Vaz
mandou fazer umas notas. Acho que eram de 10 mil
cruzeiros cada uma. Mandei-o parar com aquilo e fa-
lei: "Agora mesmo, acabo ganhando dinheiro! Pára,
senão acabo ficando rico!" frisos] Então, ele parou.
Gilberto Faria era diretor do Banco da Lavoura. Quan-
do começava a campanha, eu ia até ele e dizia: "Gil-
berto, vou precisar de dinheiro para comprar um jipe".
Ele dizia: "O que eu tenho com isso?" Por que não
fala com o gerente para te dar o dinheiro logo?" "Você
«lo sabe quanto é". "Eu não estou perguntando. Vai,
pede o que você quiser, ele empresta." Então, eu ia
ao gerente e dizia: "Estou querendo 300 mil". Chega-
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Esse negócio de programa, no Brasil, nunca
foi definidor, nem afavor nem contra.
Nunca ninguém expôs programa em

campanha política... O sujeito votava não
era no programa. Ele pensava assim:
o Oscar éda UDN, eu sou da UDN,

voto nele. Ou o contrário:
Oscar Corrêa é da UDiV

eu sou do PSD, não voto nele.
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va com o dinheiro para comprar um jipe, que em gera!
quebrava, e eu o vendia e comprava outro. Passava os
primeiros tempos do mandato pagando a despesa da
campanha anterior. Também era tão pouca coisa: jipe,
gasolina, cartão, envelope, selo e cédula. Só.

1-IA - As eleições de 58 mostraram uma tendência opo-
sicionista do eleitorado em geral, não? Aumentou-se o
contingente eleitoral da UDN em eleições majoritárias,
embora os escrutínios proporcionais, para a Câmara e para
as Assembléias, não apresentassem os mesmos resulta-
dos. O que explica essa tendência do eleitorado?

OSCAR CORRÊA - Acredito que tenha havido uma
conscientização. Não analisei o problema. Parece-me
tine eles podem ter chegado à conclusão de que a UDN,
na verdade, era o bom caminho, que ela estava pre-
gando isso porque acreditava nisso. E, como eles já
não estavam acreditando tanto nos outros, passavam a
acreditar mais na t 1 )N.

HA - A Caravana da Liberdade, a mudança de orien-
tação, a alteração no programa da UDN, as conces-
sões sociais, etc., o senhor acha que isso contribuiu?

OSCAR CORRÊA - Esse negócio de programa, no
Brasil, nunca foi definidor, nem a favor nem contra.
Nunca ninguém expôs programa em campanha políti-
ca. Todos nós dizíamos que o nosso programa era o
melhor - de fato, era. Líamos o nosso programa de
vez em quando, mas se você mandasse qualquer um
de nós resumi-lo, nós o resumiríamos em traços gerais,
porque nenhum de nós estava preocupado com ele.
Quando eu ia ao interior fazer campanha, não tinha
que falar em programa. O sujeito queria saber quem
era Oscar Corrêa. E o sujeito que vai lá, diz o que pen-
sa, xinga o PSD, é a favor da democracia, contra a di-
tadura, não gosta de safado. E isso aí. E o outro? O
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outro é um safado, sem-vergonha, que vendeu a alma
para o Fulano de Tal, para o governo, etc. [,os] Eu-
tão, o sujeito votava não era no programa. Ele pensa-
va assim: o Oscar é da UDN, eu sou da UDN, voto
nele. Ou o contrário: Oscar Corrêa é da UDN, eu sou
do PSD, não voto nele.

1-IA - l-m que medida o governo Juscelino Kubitschek
contribuiu para esse resultado a favor da UDN? O se-
nhor acha que houve uma reação ao governo?

OSCAR CORRÊA - Talvez seja porque - aí posso aoé
ser um pouco a favor do Juscelino - ninguém conse-
gue agradar ao brasileiro logo. Vejam que já tem gente
falando mal do Fernando Henrique Cardoso. O homem
entrou não tem dois meses, e eles já estão falando mal
dele. O brasileiro quer que você entre no governo hoje
e ontem já comece a dar efeito. Então, é muito difícil
você agradar. Costumo dizer que, no momento em que
o sujeito é declarado eleito e forma o governo, ele já
tem 10% ou 20% contra no pessoal dele, porque ji
deixou de nomear o Fulano ministro disso, o Beltrano
para esse ou aquele cargo. Começa desde logo a sur-
gir a área de atrito. Então, o Juscelino estava no início
do governo - em 58 ele estava com dois anos de go-
verno - e não tinha atingido meta alguma.

HA - Como foi a campanha e a eleição de Mílton Cam-
pos para o Senado? Foi uma campanha que envolveu
todo o Estado...

OSCAR CORRí\ - Evidentemente, nós todos traba-
lhamos para o Mílton o mais que pudemos. 'l'odo mun-
do gostava dele, achava-o o melhor sujeito do mundo,
tinha vontade de votar nele - ainda quando era do PSI)
-, e só não votava quando não podia. Não me lembro
da campanha. Eu me lembro bem da campanha do
Mílton para vice-presidente, junto com o jânio.
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